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Agenda
Conferentie: Time for Change in Turkey!
28 (15u-18u30) en 29 januari (9u30-18u00) 2009
Adres: Europees Parlement, Wiertzstraat -1047 Brussel – Zaal ASP 1G3

Tijdens deze vijfde internationale conferentie over de EU, Turkije en de Koerden in het Europees Parlement zal
er dieper ingegaan worden op de volgende thema’s: de EU en de Turkse toetreding, internationale perspectie-
ven; socio-economische ontwikkeling; Turkse EU-toetreding, mensenrechten en de rechtsstaat en verschillen-
de perspectieven op het conflict in Zuidoost-Turkije. Prominente genodigden zijn onder andere: Leyla Zana,
Yasar Kemal, Ahmet Türk, Osman Baydemir en uit België Frieda Brepoels en Prof. Dr. Dirk Rochtus. 

Verplichte inschrijving voor 23/01/2009 via: brussels_conference@yahoo.com. Gelieve uw naam en geboortedatum door te geven!

Conferentie: Het Yezidisme
Dinsdag 10 maart 2009 – 14u00 – 17u00
Adres: Kleine Aula, Maria-Theresia College, Sint-Michielsstraat 6 – 3000 Leuven

Het yezidisme is een syncretische godsdienst die elementen uit het zoroastrisme, de islam, het christendom en
het jodendom verbindt. Zij worden door christenen en moslims vaak beschuldigd van duivelaanbidding omdat
zij geloven dat zowel het goede als het kwade manifestaties zijn van God. Zij werden in het Midden-Oosten dan
ook door de eeuwen heen vervolgd. Hun exacte aantal wereldwijd is onbekend maar men schat dat er tussen
de 200 000 en 500 000 yezidi’s zijn. Wat de yezidi’s zo interessant maken voor de academische gemeenschap
is het feit dat zij worden beschouwd als etnische Koerden die konden weerstaan aan de druk om zich te beke-
ren tot de islam. De yezidi’s van Armenië worden door vele Koerdologen beschouwd als de vertegenwoordigers
van de meest pure vorm van de Koerdische cultuur in de regio.
Tijdens deze conferentie, in organisatie van het Interdisciplinair Centrum Religiestudie & Interlevens-
beschouwelijke Dialoog onder leiding van Prof. Dr. Bert Broeckaert en in samenwerking met het Koerdisch
Instituut vzw, zal Prof. Mamou Farhan Othman dieper ingaan op het yezidi-geloof, het yezidisme historisch en
geografisch situeren en de actuele situatie van de yezidi’s belichten. 

Praktisch: Toegang gratis maar inschrijving verplicht:  kib@skynet.be
Voor meer informatie: 02 230 34 02 of kib@skynet.be

Newrozreceptie
Vrijdag 20 maart 2009 – vanaf 18u00
Adres: Koerdisch Instituut vzw, Bonneelsstraat 16 – 1210 Brussel

Newroz is een traditioneel lentefeest, dat door meerdere volkeren in het Midden-Oosten wordt gevierd. De
Koerden ontsteken dan hun vreugdevuren en eten feestelijke gerechten. In de twintigste eeuw is Newroz uit-
gegroeid tot een symbool van het Koerdisch nationaal verzet tegen onderdrukking.
Iedereen die de Koerden een warm hart toedraagt is welkom om te toasten op het nieuwe jaar. Naast klinken-
de champagneglazen zal je ontvangen worden met lekkere Koerdische hapjes in een sfeervol kader met tradi-
tionele Koerdische muziek en dans.

Inlichtingen:
Koerdisch Instituut te Brussel

Bonneelsstraat 16 – 1210 Brussel
Tel.: ++32/(0)2 230 89 30 – Fax: ++32/(0)2 231 00 97 – E-mail: kib@skynet.be
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De moord op Hrant Dink heeft zonder enige twijfel
een essentiële rol gespeeld in een betere analyse van
de huidige politieke situatie in Turkije.
Het open proces tegen de moordenaar en zijn vermoe-
delijke opdrachtgevers verloopt erg langzaam, ondanks
de overvloed aan bewijzen en bekentenissen. Hierbij
valt op dat de echte politieke verantwoordelijken en
politieagenten op het hoogste niveau buiten schot blij-
ven. Ze lijken wel onschendbaar. Met de lancering van
de Ergenekon-operatie, probeerde de regering de illu-
sie te scheppen dat men iets ondernam tegen de zgn.
‘diepe staat’. In feite doet de Partij voor Gerechtigheid
en Ontwikkeling (AKP) er echter alles aan om de tal-
rijke moorden die op het conto van de diepe staat
geschreven moeten worden, niet te hoeven behande-
len. Zo wachten nabestaanden van Hrant Dink, de
christenen in Malatya en talrijke prominente Koerden
nog steeds op een eerlijk proces. Het doel van de
Ergenekon-procedure is dan ook niet de opheldering
van de moorden die door de staatskrachten werden
gepleegd maar de verzwakking van hun concurrenten
in de strijd om de macht. Met deze operatie hoopt de
regering tevens gevrijwaard te blijven van elke nieuwe
dreigende interventie. De kemalistische elite met haar
putschistische reflexen,  dat een reactie is op de ver-
sterking van hun historische rivalen – de islamisten,
ligt aan de oorsprong van deze escalatie 
Deze twee vleugels van de macht vinden elkaar in de
Turks-islamitische synthese en in de voornaamste
gedragslijnen van de staat. Zij zijn het wel nog niet
eens over wie het land zal leiden. Alle ideologische
polemieken tussen de twee kampen over concepten
zoals de seculariteit zijn artificieel en overdreven.
Sinds de AKP aan de macht is, probeert de rege-
ringspartij zich ‘liberaal’ voor te doen om zich te ver-
zekeren van de steun van Europa. Zijn agressief
standpunt ten aanzien van de Koerdische kwestie
bewijst echter dat de AKP geen afstand heeft geno-
men van de traditionele fascistische houding.
Hun visie op het verleden kan samengevat worden in
één zinsnede: “Gelukkig hebben wij niet-moslims geli-
quideerd”. Vandaag zeggen zij: “Unieke natie, unieke
staat! Degenen die er niet van houden moeten ver-
trekken!” Men moet dus geen democratische opening
van premier Erdogan en zijn regering verwachten die

op elk kritiek moment tot een consensus proberen te
komen met de legerstaf. De generaals vinden het niet
meer noodzakelijk om mededelingen te publiceren in
de vorm van een ultimatum. Zij begeven zich direct
naar Erdogan of Gül om de balans bij te stellen!
Dat is de reden waarom het Ergenekon-onderzoek niet
zoveel enthousiasme en hoop opwekt bij de burgers
die nog altijd wachten op gerechtigheid.
En de gerechtigheid voor Hrant Dink?
De familie en de vrienden van Hrant Dink riepen tij-
dens de laatste hoorzitting: “De moordenaar was een
kind, nu een volwassene. Wat met degenen die niets
hebben ondernomen om een moord, die door alle
agenten voorzien was, te voorkomen? Degene die de
trekker heeft overgehaald is op het proces, maar wie
zijn de echte bezitters van dit wapen?”  Tijdens de
Ergenekon-operatie zei een hoge politiefunctionaris
dat het dit netwerk was dat Hrant Dink heeft ver-
moord. Men kan het echter niet bewijzen.
De recente racistische uitlatingen tegen de ondertekenaars
van de petitie, waarin men zich verontschuldigde aan het
Armeense volk voor de gebeurtenissen in 1915, en het
sterk toegenomen aantal bedreigingen aan het adres van
niet-islamitische minderheden zijn erg verontrustend. De
doodsbedreiging gericht aan één van de advocaten van
Hrant Dink, Erdal Dogan, omwille van zijn deelname aan
een televisieprogramma over dit onderwerp toont aan dat
de heksenjacht in dit land nog niet is beëindigd.
Wij vrezen dat het gewone volk de prijs van deze
machtsstrijd zal kunnen betalen en  maken ons zor-
gen over het leven van de mensen die door het chau-
vinisme worden geviseerd. Toch verheugen wij ons
over de verschillende burgerinitiatieven die de taboes
in Turkije willen doorbreken en wij steunen de strijd
die de Anatolische samenleving op lange termijn
grondig wil veranderen.
Hrant Dink leeft en zal altijd in onze harten voortle-

ven als symbool van de strijd van de Anatolische vol-
keren voor de vrijheid, de vrede en de broederlijkheid.

Vereniging van Democratische Armeniërs van België
Verenigingen van Assyriërs van België
Koerdisch Instituut van Brussel
Stichting Info-Türk

Gerechtigheid voor 
Hrant Dink en voor alle

slachtoffers van het fascisme
19 januari 2009 is de tweede verjaardag van de moord in Istanbul op de Armeense journalist Hrant Dink.
Twee jaar later willen wij Hrant Dink met het diepste respect herdenken en ons engageren om de strijd
voor zijn idealen, voor de gerechtigheid en de democratie, voort te zetten.
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Het feit dat een Turkse staatszender wordt opgericht
die in het Koerdisch zal uitzenden is zonder meer een
belangrijke stap. Voor een staat die al meer dan
85 jaar het bestaan van de Koerden ontkent en de
Koerdische taal als onbestaande beschouwt, betekent
dit het begin van een nieuwe tijdperk. Ondanks het
feit dat de TRT 6 zal dienen om “in andere talen” uit
te zenden blijft het een positieve stap. Het is blijk-
baar nog steeds zeer moeilijk voor de Turkse autori-
teiten om de woorden Koerd, Koerdisch of Koerdistan
in de mond te nemen. Toch kan dit de wegen openen
voor nieuwe initiatieven. Maar… is dat niet weer een
van de zoveelste gemene manoeuvres van de Turkse
staat?
Voor mij kan een stap van de Turkse staat slechts
geloofwaardig zijn indien het bestaan van de Koerden
in de grondwet erkend wordt. Ik wil geloven in de
oprecht goede bedoelingen van de staat wanneer de
Koerdische kinderen in hun eigen taal onderwezen
zouden worden en wanneer de Koerdisch pers even
vrij zou zijn als de Turkse. Ik zou dit initiatief zeker
toejuichen indien de Koerden zouden mogen leven
zoals ze willen en openlijk mochten uitkomen voor
hun Koerdische identiteit. 

- 4 -

In de huidige situatie van de Koerden in Turkije kan
deze stap van de Turkse staat niet ten goede komen
aan de Koerden. Dit is al van in het begin overduide-
lijk. Toch bleven vele nieuwsgierig naar de inhoud en
de vormgeving van dit nieuwe tv-kanaal. In het
Koerdisch bestaat er een uitdrukking over dit soort
mensen: “Sommigen zien de muur pas wanneer ze
hun hoofd eraan stoten”. Het is in dit geval immers
niet belangrijk welke taal men zal gebruiken, wat de
inhoud zal zijn of welke mensen er zullen werken voor
de TRT 6. Wanneer men niet blind wil zijn en men
Turkije kent, beseft men maar al te goed wat dit land
van plan is met dit project. 

Sinds het ontstaan van de Turks Republiek wordt er
een zuiveringspolitiek gevoerd. Wie geen Turk is of
zich geen Turk voelt, mag het land verlaten of wordt
uit de weg geruimd. De taal en identiteit van andere
volkeren worden nog steeds niet erkend. Zeker die
van de Koerden niet. Wettelijk bestaan ze niet en hun
taal, het Koerdisch, is op het formele en administra-
tieve vlak nog steeds onbestaande. Het Koerdisch is
voor de Turkse staat nog steeds een taboe. En toch
begint de Turkse staat met een tv-uitzending in het

TRT 6, voor de uitzending 
in andere talen

- Derwich  M. FERHO -

Sinds enige tijd wordt er nogal veel geschreven en gediscussieerd over het nieuwe Turkse tv-kanaal TRT 6,
welke ook in het Koerdisch begint uit te zenden. Op nieuwjaarsavond heeft de TRT 6 het startschot gege-
ven voor de uitzendingen. Op het openingsprogramma op nieuwjaarsavond waren talrijke prominenten aan-
wezig! Turkse staatsfunctionarissen, enkele parlementsleden van “Turkse” en “Koerdische” afkomst, wer-
den verwelkomd door de twee vrouwelijke presentatoren van “Koerdische” afkomst. De ene met goede en
de andere met slechte Koerdische taalkennis.
Op hetzelfde tijdsstip begon  een andere tv-kanaal, nl. KURD 1, zijn uitzendingen, vanuit de Franse hoofd-
stad Parijs. De staatszender zendt vanuit Ankara uit in het Koerdisch en de privé-zender vanuit Parijs. De
ene heeft een Turkse toelatingslicentie en de andere wordt verboden door de Turkse staat.
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Koerdisch. En wel op het moment dat Koerdische toe-
spraken in het Turks parlement van de Koerdische
parlementsleden van de Partij voor een Democra-
tische Samenleving (DTP) als “een onbekende taal”
worden genoteerd.
TRT 6 zal elke ochtend beginnen uitzenden met de
racistische Turkse nationale hymne en eindigen met
al even racistische poëzie met op de achtergrond de
afbeelding van Mustafa Kemal Ataturk, de massa-
moordenaar van de Koerden en andere volkeren in
Turkije. 
Ik heb zelf gekeken naar enkele programma’s van de
TRT 6. Het is heel vreemd. Men laat Koerdische en
puur traditionele liederen horen over de liefde waar-
voor zangers nog steeds tot vijf jaar vastzitten in de
gevangenis omdat ze die liederen in het openbaar
hebben gezongen. Ze zenden urenlange documentai-
res uit over de arme en onderdrukte volkeren in de
wereld, waaronder de Palestijnen, waarbij ze hun
medeleven tonen terwijl diezelfde staat samen met de
Iraanse staat dagelijks bepaalde regio’s in Koerdistan
bombardeert, dag en nacht. 
Op het moment dat de Koerdische media in een cri-
sis verkeren, het Koerdisch nog steeds niet erkend
wordt en de assimilatiepolitiek wordt voortgezet, heeft
een TRT 6 in het Koerdisch weinig zin. De Koerdisch
taal is nog steeds verboden, de Koerdisch muziek en
gewoontes zijn officieel niet toegelaten, maar TRT 6
begint in het Koerdisch uit te zenden. Hoe absurd
kan een land zijn!
De Turkse eerste minister, Tayyip Erdogan zei twee
weken geleden, „dit land lief te hebben of te verlaten“.
Twee weken geleden keerde een Koerdische moeder
intriest terug uit de gevangenis zonder haar zoon, die
omwille van zijn Koerdisch nationaal bewustzijn
gevangenzat, te hebben gezien. De reden die door de
gevangenisdirectie werd opgegeven was dat ze een
onverstaanbare taal sprak. “Dat is niet toegelaten”.
Op datzelfde moment kan het in Turkije wel dat een
overheidszender in het Koerdisch uitzendt… 
Meer dan zes miljoen Koerden zijn indertijd verdreven
uit hun dorpen en ze mogen nog steeds niet terugke-
ren naar hun eigen huizen. De Koerdische kinderen
worden op bevel van de eerste minister zelfs neerge-
schoten en hun armen worden voor het oog van de
camera’s gebroken. De Koerdische moeders worden
op straat mishandeld door de Turkse politie omdat ze
manifesteerden tegen de oorlog en vrede wensten. De
Koerdische namen - van personen, dorpen, steden,
plaatsen en straten - zijn nog steeds verboden. En de
Turkse procureur vindt dat de Koerdisch politica Leyla
Zana niet 10 jaar gevangenisstraf maar 45 jaar moet
krijgen. En waarom? Ze heeft negen keer het publiek

toegesproken in het Koerdisch en niet in het Turks.
Bovendien heeft ze de Arbeiderspartij van Koerdistan
(PKK) en haar leider Abdullah Öcalan niet als terro-
rist bestempeld. En ondanks dergelijke discrimine-
rende feiten, begint de TRT 6 met uitzendingen in het
Koerdisch? Dat kan niet! Het is de zoveelste valstrik.
Tot op heden is de Turkse staat er wel in geslaagd om
de Koerden opnieuw om de tuin te leiden. Maar nu is
het genoeg. 

Toch wil ik hier enkele redenen geven waarom de
Turkse staat met dit initiatief begonnen is. Ten eerste
ziet de Turkse overheid zich vooral omwille van de
interne situatie gedwongen iets te ondernemen. De
25-jarige gewapende opstand van de PKK en de stij-
gende sympathie bij de Koerdisch bevolking voor hun
strijd heeft de Turkse autoriteiten in een moeilijke
positie gebracht. Ondanks veelvuldige campagnes
van de Turkse staat, is de PKK erin geslaagd om haar
strijd verder te zetten. Bovendien vinden niet alleen
de Koerden dat de PKK geen terroristische organisa-
tie is maar een beweging met een visie voor de toe-
komst, ook een deel van de Turkse bevolking en in de
rest van de wereld staan er kritische stemmen op en
vraagt men zich af of de PKK wel als een terroristi-
sche organisatie bestempeld kan worden. 

Mijns inziens is de TRT 6 gestart met als objectief de
PKK, naast de militaire strijd, ook via de TV te bestrij-
den. Hiermee willen ze ervoor zorgen dat het verzet
tegen de PKK binnen de Koerdische maatschappij
toeneemt. Alsof de negentigduizend gewapende
dorpswachters (Koerden die in Turkse loondienst zijn
om de PKK te bestrijden) nog niet genoeg zouden
zijn.

Sinds enkele jaren heeft de Koerdische nationalisti-
sche DTP onder leiding van Ahmet Türk grote suc-
cesn geboekt. Ondanks enorme moeilijkheden en hin-
dernissen veroorzaakt door de staat heeft deze partij
toch 22 parlementsleden in Ankara en 56 burge-
meesters in de Koerdische regio. De DTP is in de
Koerdische regio de partij met het grootste aantal
stemmen. Toch heeft ze weinig zetels omwille van het
ondemocratische kiesstelsel van Turkije dat speciaal
ontworpen is om te beletten dat de Koerdische kan-
didaten verkozen zouden worden. De inzet van de
DTP voor de gewone bevolking en hun opkomen voor
de rechten van de Koerden en andere minderheden in
Turkije heeft de positie van de partij versterkt. De par-
lementsleden en de burgemeesters van de DTP zijn
symbolen van de hoop geworden. Dat kan men niet
zeggen van de AKP die sinds tientallen jaren leugens
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en loze beloftes doet en aan de macht komt. 
Op 29 maart 2009 worden gemeentelijke verkiezin-
gen georganiseerd in Turkije. De Turkse traditionele
politieke partijen, die extreem nationalistisch zijn,
hebben bijna geen aanhang meer in de Turks
Koerdische regio. Indien ze geen fraude plegen tij-
dens de verkiezingen zullen ze een catastrofale ver-
kiezingsscore hebben. De TRT 6 is ook daarom
begonnen met de Koerdische uitzendingen. Hiermee
willen ze stemmen winnen in de Koerdische regio en
de volkssteun aan de PKK en de DTP terugdraaien.
Intussen zijn er echter al een zestal andere
Koerdische tv-kanalen die vanuit het buitenland uit-
zenden en buiten de controle vallen van de Turkse
overheid. 

Ondanks het feit dat het niet voldoende is, laten ook
de Koerden in Europa van zich horen. De veelzijdige
activiteiten van de Koerden in Europa maken het de
vertegenwoordigers van de Turkse staat moeilijker dan
vroeger. Hiermee wil ik echter niet beweren dat de
Koerden in Europa voldoende efficiënt werk verrich-
ten maar hun werk is toch al veel verbeterd in verge-
lijking met jaren geleden. Dankzij het werk van deze
Koerden in Europa en de steun van hun Europese
vrienden, is de houding van de Europese publieke
opinie ten aanzien van de Koerdische kwestie lang-
zaamaan aan het veranderen. Dit is ook één van de
redenen geweest waarom de TRT 6 in het leven is
geroepen. De Turkse staat zal zeggen “Kijk, er is zelfs
een tv-zender in het Koerdisch, gefinancierd door de
staat. Wat willen de Koerden nog meer en wat willen
jullie, Europeanen?” In de praktijk zijn echter alle ini-
tiatieven (van Koerden) om het Koerdisch en het
gebruik van het Koerdisch te promoten nog steeds
strafbaar in het huidige Turkije met hun TRT 6. 

Eigenaardig genoeg gaat de TRT 6 in „drie talen“ uit-
zendingen realiseren! Kurmandji, Sorani en Zazaki!!!
De Turken noemen dit „drie talen“ terwijl weten-
schappers en kurdologen het er over eens zijn dat dit
drie dialecten zijn van dezelfde taal, het Koerdisch.
Hiermee proberen ze verdeeldheid te zaaien onder de
Koerden. Het Kurmandji wordt gebruikt door de grote
meerderheid van de Koerden in Turkije, Iran, Irak en
Syrië. Sorani door de meerderheid van de Koerden in
Irak en de Koerden in Iran. En Zazaki wordt gebruikt
door de alevitische Koerden.
De TRT 6 zal proberen verdeeldheid en instabiliteit te

- 6 -

zaaien in heel Koerdistan en vooral in Iraaks
Koerdistan omwille van het huidige autonome statuut
van de Koerden in Irak. Sinds een vijftiental jaar pro-
beert de Turkse staat de verworvenheden van de
Koerden in Irak terug te schroeven. Zo doet Turkije er
alles aan om te verhinderen dat Kirkoek en Mosul tot
Koerdistan zou behoren, dat de Iraakse Koerden een
autonoom statuut zouden krijgen binnen een federale
Irakese staat. De Turkse staat verzet zich tegen elke
vorm van autonomie voor de Koerden in Irak. De TRT
6 zal er dan ook alles aan doen om desinformatie over
de Koerdische realiteit in Irak te verspreiden.

De grote meerderheid van de Koerden, overal in
Koerdistan zien de TRT 6 als een smerige zet van de
Turkse staat en uiten hun ongenoegen t.o.v. dit initia-
tief. Ze geloven immers niet in de Turkse staat en
terecht!
Alle Koerden, maar dan werkelijk alle Koerden, zou-
den het zeer op prijs stellen indien de Turkse staat
correct zou zijn en om te beginnen de Koerdische
identiteit en de taal, en alles wat met de Koerden te
maken heeft wettelijk te erkennen. Als de Turkse
staat, in de wet, de Koerden erkent en hen als gelijke
van de Turkse burgers zou behandelen, zal de reactie
van de Koerden anders zijn. De Koerden zijn geen
haatdragers. Ze zullen in de rij staan om de TRT 6 te
dienen. Zelfs zonder enige vorm van vergoeding. We
zullen de Turkse staat helpen opdat de samenleving
die uit verschillende volkeren en religies bestaat in
vrede zou samenleven.
Maar ja, de Turkse staat is niet van plan om iets posi-
tiefs te laten gebeuren ten voordele van de diversiteit
in Turkije en daarom is de TRT 6 niet geloofwaardig
en zal het de Koerdische kwestie niet helpen oplos-
sen. Integendeel, zo te zien, is dit een nieuw begin
om de huidige oorlog tegen het bestaan van de
Koerden op lange termijn te voeren. 

De Koerden hebben verschillende tv-kanalen, alle-
maal gevestigd buiten de grenzen van het huidige
Turkije. ROJ TV, Mezopotamya, Newroz I, Newroz II,
Kurdistan TV, KURDSAT, ZAGROS, ROJHELAT,
KURD 1, TISHK, G-Kurd, Komala, enz...
De Koerden hebben geen nood aan een Turkse tv voor
de Koerden. Wel de wettelijke erkenning van hun
bestaan en hun rechten als een volwaardig volk in het
land en in de omliggende landen! 
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De mensenrechtenstrijd van
de alevieten in Turkije

- A.S. -

In juli 2008 sprak de Turkse president Abdullah Gül een menigte alevieten toe waarin hij opriep tot een-
heid en aanvaarding van de minderheden. De Turkse pers sprak daarop over een nieuw begin, de start van
een inclusiever en meer tolerant Turkije. Het bleef echter bij woorden. In november kwamen zo’n
50 000 alevieten van over heel Turkije samen om hun rechten op te eisen. Een half jaar later lijkt het erop
dat er voor de alevieten misschien het een en ander zal veranderen. Ongetwijfeld spelen de naderende
gemeenteverkiezingen in maart 2009 een rol en wil de huidige regerende Partij voor Gerechtigheid en
Ontwikkeling (AKP) met het hervormingsprogramma de harten van de alevieten veroveren.

De alevieten, en ook de Koerden, kennen een lange
geschiedenis van massamoorden, politieke moorden
en verdwijningen. In Turkije zouden er zo’n 11 mil-
joen alevieten zijn, of 15 % van de bevolking.
Alevieten behoren tot een syncretische godsdienst
afgeleid van de sji’itische tak van de islam. Historisch
werd het Turkse alevisme (Alevilik) opgesplitst in twee
groepen:(a) de soefi, zgn. Bektashi-orde, met haar
derwishes en tekke-s (kloosters) onder leiding van een
dede (vader) en (b) de zgn. “Kızılbas,” (letterlijk:
“Roodkoppen”), nadien “Alevi” genoemd. Beide
strekkingen beroepen zich, als hun legendarische
stichter, op dezelfde mysticus-volksheilige, Hacı
Bektas, Veli, uit de 13de eeuw. Haci Bektasi’s filsofie,
die de alevieten overnamen, steunde op drie pijlers:
liefde en respect voor alle mensen, tolerantie voor
andere religies en etnische groepen en respect voor
de werkende mensen. 

Het Turkse secularisme
Na de opheffing van het kalifaat voerde Turkije in
1925 een officieel laïcisme (in het Turks: laiklik) in
dat was geïnspireerd op het Franse model. De secu-
larisering van de Turkse samenleving was, in tegen-
stelling tot het westerse voorbeeld, géén algemeen
cultureel-maatschappelijk fenomeen en had evenmin
een radicale scheiding tussen ‘religie’ en ‘staat’ tot
gevolg. Vóór alles had de secularisering in Turkije de
bedoeling om de godsdienst en het religieuze insti-
tuut te controleren. Men wilde de (islamitische) reli-
gieuze aangelegenheden incorporeren in de centrale
organen van de staat. Hiertoe werd de 
Diyanet I

.
s,leri Bas,kanlıs,ı, of het “Directoraat voor

Religieuze Aangelegenheden” opgericht dat direct

ressorteert onder het kabinet van de Eerste Minister.
De Diyanet - zoals men deze instelling gewoonlijk
kortweg noemt - neemt de bouw op zich van mos-
keeën, zorgt voor de opleiding en bezoldiging van
imams, organiseert het godsdienstonderricht en de
opleiding van islamleerkrachten, theologen, enz.
Verantwoordelijk voor de officiële islam, als een soort
van (gematigde) civiele religie (islamitisch gods-
dienstonderricht is een verplicht vak in de staats-
scholen, voor àlle leerlingen), probeert de Diyanet
ook, maar met minder succes, de officieuze of oppo-
sitionele islam te controleren. 
De effecten van dit alles moeten genuanceerd beoor-
deeld worden. Zo wordt, met de wetenschappelijke
ondersteuning van de theologische faculteiten in de
Turkse universiteiten (Ankara, Istanbul, Marmara,
Kayseri, Konya, Sivas...) zeer zeker gepoogd de religi-
euze didactiek zowel als de geloofsleer uit te bouwen
en te vernieuwen in nauwe aansluiting bij de heden-
daagse menswetenschappen. Anderzijds kan men de
ogen niet sluiten voor de bijna openlijke politieke ins-
trumentalisering en controle vanwege de staat.  
Het feit dat de Turkse staat na Wereldoorlog II vanaf
de jaren vijftig, met de invoering van een meerpartij-
ensysteem en vrije verkiezingen, verplicht werd terug
te komen op een aantal maatregelen, en natuurlijk
ook de verkiezingsoverwinningen van Erbakans ‘isla-
mistische’ Welvaartspartij in december 1995 en van
Erdog∨ans AKP in 2002, tonen voldoende aan dat
Kemals politieke secularisering veel verder ging dan
de overgrote meerderheid van de bevolking wou (of
“kon”); en bijgevolg dat het religieuze verzet in
Turkije tegen het kemalisme op een genuanceerde
wijze moet benaderd worden. 
Tenslotte moeten we nog aanstippen dat met de mili-
taire staatsgreep van 1980 het regime zelf een proces
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militaire rechtbank No. 1 samenkomen in een sport-
hal in Adana waar een aantal beschuldigden levens-
lang zouden krijgen. Allen werden echter al vrijgela-
ten in 1992. Het hof heeft het bewijsmateriaal ech-
ter nooit ten gronde onderzocht en heeft nooit gepro-
beerd om de omstandigheden na te gaan waarin deze
massamoorden konden plaatsvinden, hoe het gepland
werd en door wie. Tijdens de 29ste verjaardag van de
massamoord beweerde Turan Eser, voorzitter van de
Alevi Bektasi Federatie, dat “contra-guerrilla en racis-
tische paramilitaire imperialistische aanhangers zich
hebben ingespannen om haat te zaaien tussen de
burgers van hetzelfde land die eeuwenlang in vrede
hadden samengeleefd”. Volgens een getuige van de
massamoord was de politiechef van Maras indertijd
Abdülkadir Aksu, de minister van binnenlandse zaken
tijdens de vorige AKP-regering. Zijn theorie was dat
de massamoord het gezamenlijk werk was van de
Turkse geheime diensten (MIT), de Partij van de
Nationalistische Beweging (MHP) en de islamisten.
(BIANET, 26/12/2008)
Verklaringen van de massamoord focussen doorgaans
op de ‘verborgen hand’ in de gebeurtenissen en heb-
ben de verantwoordelijkheid van de lokale bevolking
nooit onderzocht. Door deze fixatie op de samenzwe-
ringstheorie heeft men zich nooit openlijk afgevraagd
hoe het zover is kunnen komen. Hoe heeft men gewo-
ne mensen, dorpelingen en stadsbewoners, kunnen
aanzetten tot dergelijke gruwelijke misdaden? 

Een andere dramatische gebeurtenis voor de
Alevitische gemeenschap was de aanslag op 2 juli
1993 op het Madimak Hotel in Sivas. Na het vrijdag-
gebed zou een radicale islamistische menigte het
hotel omsingelen waar schrijvers, artiesten en muzi-
kanten waren samengekomen om de zestiende eeuw-
se alevitische dichter Pir Sultan Abdal te herdenken.
Naar verluidt was de islamistische menigte kwaad
wegens de aanwezigheid van de schrijver Aziz Nesin,
die de Duivelsverzen van Salman Rushdie had ver-
taald. Het hotel werd vervolgens in brand gestoken
waarbij 37 mensen, de meesten alevieten, het leven
zouden laten.

Alevitische eisen en de AKP
In de herfst van vorig jaar, op 10 november 2008,
organiseerde de alevitische gemeenschap van Turkije
voor de eerste keer in de geschiedenis van de Turkse
republiek een grootse massabijeenkomst. Zo’n
50 000 alevieten uit verschillende steden kwamen
samen om rechten voor de alevitische gemeenschap
op te eisen. Zij vroegen de afschaffing van de ver-
plichte religieuze (soennitische) lessen in de middel-
bare scholen, de erkenning van de alevitische gebeds-
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van “islamisering” heeft ingezet (mede met het oog
op een meer efficiënte strijd tegen links en de arbei-
dersbeweging): de Diyanet werd verder uitgebouwd;
godsdienstonderwijs werd verplicht gemaakt in het
staatsonderwijs (!) en in haar buitenlands beleid ging
Turkije zich meer richten op de moslimwereld. De eer-
ste burgerlijke premier, Özal, oprichter van de
Moederlandpartij, ruilde het radicale kemalisme in
voor de ideologie van de zgn. “Turks-islamitische syn-
these”: Turks nationalisme en islam werden hierin
nauw aan elkaar gekoppeld. 
De eerste slachtoffers van het Turkse ‘laiklik’waren de
moslimminderheden, de aanhangers van stromingen
die niet tot de officiële, soennitische islam behoren.
Dat geldt zeker voor de alevi of alevieten. Hoewel zij
ongeveer 15% van de bevolking uitmaken en altijd
pro-republiek waren – hun situatie was er met de
oprichting van de Turkse republiek immers op vooruit
gegaan, werden en worden zij door de Turkse staat
grotendeels genegeerd en zijn zij ook de afgelopen
vijftig jaar regelmatig slachtoffer geworden van onver-
draagzaamheid en geweld. 
Met de toenemende islamisering van de Turkse
samenleving zou de alevitische gemeenschap vooral
gediscrimineerd worden omwille van het belang dat
zij hechten aan het seculiere karakter van Turkije. Zij
willen geen enkele symbolische representatie van de
religieuze identiteit in de publieke sfeer en zijn dus
fel gekant tegen de hoofddoek. De alevieten blijven
hierdoor een verdachte groep binnen de samenleving. 

Massamoorden in Sivas en Maras
Alhoewel de alevieten een politiek ontwikkelden van
openheid en openbaarheid, werden zij de laatste der-
tig jaar regelmatig het slachtoffer – mede door de
opkomst van het soennitisch islamisme, van geweld-
dadige aanslagen.
Dertig jaar geleden, tussen 19 en 25 december
1978, kwamen maar liefst 111 mensen om, waarvan
de meesten alevieten, in de massamoord in Maras. Er
is nooit een uitgebreid onderzoek gedaan naar deze
massamoord. De slachtoffers werden gekozen op
basis van het feit dat ze alevitisch waren of links
stemden. Getuigen in de rechtbank hebben er inder-
tijd op gewezen dat de aanvallers dikwijls aan de
slachtoffers vroegen te bewijzen dat ze moslim en
Turk waren.
Enkel in alevitische en linkse kringen heeft men naar
een verklaring gezocht voor deze massamoord. Zij
stellen veelal dat de massamoord het resultaat was
van een geplande samenzwering tussen ultranationa-
listen, islamisten en elementen van de ‘diepe staat’.
Er zouden 804 mensen terechtstaan voor deelname
aan de massamoord in Maras. Voor het proces zou de
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lende boeken over de alevieten, aan Bianet weten dat
de AKP probeerde om de alevieten te disciplineren
door hen naar de ‘officiële wereld’ te brengen.
Volgens andere alevitische intellectuelen was het her-
vormingsprogramma van de AKP enkel een verkie-
zingsstunt in aanloop aan de lokale verkiezingen van
2009: hiermee probeerden ze de harten te veroveren
van de alevitische kiezer. Zij betwijfelen de oprecht-
heid van de AKP om de situatie van de alevieten wer-
kelijk te verbeteren.
Deze massabijeenkomst in november 2008 is er in
elk geval in geslaagd de alevitische gemeenschappen
van Turkije meer zichtbaar te maken. Voor de eerste
keer in de Turkse geschiedenis hebben de alevieten
openlijk hun rechten opgeëist. De manifestatie werd
bovendien gesteund door verschillende segmenten
van de samenleving. Bijna alle Turkse dagbladen heb-
ben de bijeenkomst warm onthaald en vroegen de
regering om de alevitische eisen te behandelen.
Enkele dagen na de bijeenkomst onthulde Camuroglu
bovendien, die nochtans kritisch stond ten aanzien
van de alevitische bijeenkomst in november, dat de
AKP zijn hervormingen om tegemoet te komen aan de
eisen van de alevieten opnieuw ter harte zou nemen:
“De eerste stap zou de legalisering van de alevitische
gebedshuizen moeten zijn, maar sommige grondwet-
artikels moeten daartoe gewijzigd worden en het is
niet gemakkelijk om dit te doen. In dit stadium moet
de regering in eerste instantie de nutsvoorzieningen
en andere onkosten voor het gebruik van de gebeds-
huizen betalen”. (CNNTurk, 14/11/08)
In december ondernam de AKP-regering nieuwe ini-
tiatieven om tot oplossingen te komen voor de pro-
blemen van de alevitische gemeenschap. Zo zullen de
religieuze leiders (dede’s) een maandelijks salaris
krijgen van de staat en zullen de nutsvoorzieningen,
zoals electriciteit en water, van de alevitische gebeds-
huizen (cem) door de staat worden betaald. De Turkse
minister Sait Yazicioglu onthulde eind december aan
de krant Today’s Zaman de plannen van de Turkse
staat om het Madimak hotel te kopen en het om te
vormen in een cultureel centrum en bibliotheek.
(Today’s Zaman, 27/12/2008) In het interview op
27 december stelde Yazicioglu tevens dat men op
vraag van de alevitische gemeenschap de informatie
over het alevitisch geloof in de boeken van de gods-
dienstlessen zou herzien.
Wat het meest problematisch lijkt voor de toekomst
van de alevitische gemeenschap in Turkije is echter
hun grote verdeeldheid. Zij beschuldigen elkaar
‘agenten van de AKP’ of ‘agenten van de PKK’ te zijn.
Het zal dus ongetwijfeld erg moeilijk worden om de
alevitische gemeenschappen te verenigen en te
beslissen wie van de alevitische gemeenschap de her-
vormingen mee vorm zal geven en zal sturen.

huizen (zgn. Cem Evleri), de omvorming van het
Madimak Hotel in Sivas, waar in 1993 37 alevitische
intellectuelen het leven lieten toen het hotel in brand
werd gestoken door radicale islamisten, in een 
museum en de afschaffing van het Directoraat voor
Religieuze Zaken, de Diyanet.
De bijeenkomst veroorzaakte onder de alevitische
gemeenschap en de Turkse intellectuelen een heuse
controverse over het doel van deze bijeenkomst. Het
hoofd van een grote alevitische stichting, Cem Vakfi,
stelde: “Wij steunen degenen die deze bijeenkomst
organiseren niet. Zij proberen het alevisme voor te
stellen als een geloof dat zich onderscheidt van de
islam”. (Zaman, 11/11/08) Het hoofd van de
Hasandede Alevi Bektasi culturele vereniging beweer-
de dat de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) ach-
ter de bijeenkomst zat. “Degenen die achter het
gewelddadige protest zaten in de oostelijke steden
willen nu het alevitische volk op straat krijgen voor
hun eigen politieke belangen”. (Zaman, 11/11/08).
De eerste reactie van de regerende AK-partij op de
bijeenkomst was niet erg positief. Staatsminister Sait
Yazicioglu zei dat de ‘eis om het Directoraat van
Religieuze zaken af te schaffen, een extreem idee is.’
(CNNTurk, 09/11/08). De minister van onderwijs ver-
welkomde daarentegen de kritiek op de informatie
over het alevisme die in de handboeken van de gods-
dienstlessen is opgenomen. 
Alhoewel de AKP-regering al verschillende stappen
zette om het traditionele staatsbeleid dat door het
soennisme wordt gedomineerd te hervormen, bleef
het lange tijd bij enkele symbolische gestes ten aan-
zien van de alevieten en leidde de veelbelovende
agenda van de AKP tot geen concrete resultaten. De
architect van de reformistische agenda van de AKP
ten aanzien van de alevieten en adviseur van de pre-
mier, Reha Camuroglu, nam in juni 2008 dan ook
ontslag aangezien ‘beloftes niet waren nagekomen’.
(Bianet, 14/06/2008). Het hervormingspakket van
Camuroglu omvatte de volgende punten:
– Een directoraat voor alevieten, toegevoegd aan de

premier
– Een Alevitisch Instituut
– Opheldering van het statuut van de alevitische

Gebedshuizen (Cem) en de betaling van hun
water- en electriciteitsrekeningen zoals in het
geval van moskeeën.

– De leiders van de alevitische religie, de ‘dede’s,
het vereiste sociale statuut toekennen en hen een
salaris geven. 

– Een einde maken aan de verplichte religieuze les-
sen in scholen en aanpasssing van de informatie
over alevieten in de schoolboeken.

In januari 2008 liet Esat Korkmaz, de hoofduitgever
van het tijdschrift ‘Nefes’ en de auteur van verschil-
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Discriminatie, eerste massamoorden en
gedwongen verhuizingen
Zestien grote politieke bewegingen zouden tussen
1924 en 1938 tegen deze vernietigingspolitiek van
alles wat Koerdisch was in opstand komen. De eerste
werd geleid door het Comité voor de Koerdische
Onafhankelijkheid onder leiding van Cheikh Said
Piran en werd verpletterd in 1925. Volgens Poulton1

werden tientallen zoniet honderden duizenden men-
sen vermoord tijdens dit ‘pacificatieproces’. Er wer-
den zo’n 210 dorpen in de as gelegd door een geza-
menlijke actie van de luchtmacht en de grondtroe-
pen. Men past de ‘Wet voor het Herstel van de Orde’
(Takrir-i Sükûm) toe die het leger aanzet om zich
boven elke wet of normale rechtspraak te stellen. Een
Turkse ooggetuige, S. Üstungel, bekritiseerde deze
actie erg fel: “Wat het geweld tegen de Koerden
betreft, hebben de Kemalisten de bloeddorstige sul-
tan overtroffen.” De massamoorden zouden in ver-
schillende fases plaatsvinden in een periode van
1925 tot 1946.
Tussen 1926 en 1927 werden meerdere regio’s gevi-
seerd en de lijst is lang: Lice, Diyarbakir, Hinis, Varto,
Solhan, Bingöl, Genç, Sasun, Kozlük en Pervari. Van
1928 tot 1932, was het vooral de regio rond Ararat die
getroffen werd en in 1930 was de repressie het inten-
siefst. In 1930 werden in Van een honderdtal intellec-
tuelen vastgebonden in zakken en in het meer gegooid2.

Men richtte een hooggerechtshof van het Oosten
(Sark Istiklal Mahkemesi) op in de Koerdische regio’s
van Anatolië opdat de belangrijkste chefs van de
Koerdische gemeenschap alsook andere Koerdische
burgers ter dood veroordeeld zouden worden.
Honderden duizenden Koerden werden in groep
gedwongen om naar het Westen te emigreren. Daar
werden zij gevestigd op plaatsen waar zij in de min-
derheid waren. Hun huizen en hun gronden werden
toegewezen aan Turken die aanvaard hadden om zich
daar te vestigen3. Tijdens deze Koerdische deporta-
ties tussen 1925 en 1928, verloren naar schatting
200 000 mensen het leven. Volgens de toenmalige
Britse ambassadeur Sir Georges Clerk: “De regering is
de politiek, die in 1915 zo gemakkelijk de Armeense
minderheid heeft vernietigd, beginnen toepassen op
Koerdische elementen”. De Koerden probeerde men
ook op andere manieren te treffen. Zo kregen zij geen
toegang meer tot bepaalde beroepen waaronder advo-
caat, dokter en zelfs wagenmaker…
Vanaf 1930 werden alle functionarissen van
Koerdische origine in Oost-Anatolië ontslagen. De
Koerden werden uitgesloten van alles wat hen ook
maar een beetje politieke of economische macht zou
geven. Alle niet-Turkse werknemers van de Otto-
maanse Bank werden tevens afgezet.
Er werden nog andere wetten gedecreteerd om de
‘Koerdische identiteit te vernietigen’. Op 24 decem-
ber 1931 werd het Reglement van de Familienamen

Het orgelpunt van 
de Turkse repressie: 1924-1946

- Elisabeth Marescot -

Vanaf maart 1924 zou het nieuwe land Turkije overgaan tot een beleid dat als doel had om de Koerdische
culturele en politieke identiteit te vernietigen. Alle uitingen van de particulariteit van het Koerdische volk zou-
den verboden worden: scholen, verenigingen, publicaties en zelfs de Koerdische toponiemen werden vervan-
gen door Turkse. Onder leiding van Mustafa Kemal werd een campagne van gedwongen ‘turkificering’ gestart.
Degenen die werden geviseerd waren vooral de Koerden, de belangrijkste minderheid, maar ook niet-mos-
lims. Dit beleid ging gepaard met massamoorden en deportaties waarvan die in Dersim de grootste was.

—————
1 H. Poulton, The Top Hat, Grey Wolf and The Crescent, 1997.
2 Kendal Nezan, Kurdistan in Turkey.
3 Turkish Human Rights Association, Habitat 2: The alternative.
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uitgevaardigd: de Koerden werden gedwongen om
nieuwe familienamen in de Turkse taal te kiezen. Men
schoof theorieën naar voren om te bewijzen dat
Koerden Turken waren die hun ‘prestigieuze’ verleden
waren vergeten. De historische boeken en werken die
van voor deze beweringen dateerden en aantoonden
dat de Koerden een Indo-Europees volk was dat
behoorde tot de Arische groep en een eigen geschie-
denis had, werden uit de bibliotheken verwijderd en
vernietigd. In dezelfde periode gaven de Turken, om
hun aanwezigheid in Anatolië en in het oosten van
Europa te gronden, zich beroemde voorouders in de
regio waaronder de Hittieten en zelfs de Sumeriërs
wat geenszins klopte met de historische realiteit.
In 1934 ging de Wet 2510 over de Gedwongen
Vestiging van kracht. Tot 1951 bleef zij van kracht
met als doel de Koerdische bevolking in deze zones te
vestigen waar zij slechts 5% van de bevolking zouden
vormen. De Turkse staat had natuurlijk voor ogen om
de Koerdische identiteit definitief uit te vagen. De
wet bleek echter onuitvoerbaar te zijn voor de gehele
bevolking, maar er waren toch belangrijke verhuizin-
gen waaronder de Koerden die zich in de regio van
Konya zouden vestigen.
De Turkse immigranten afkomstig uit Joegoslavië,
Roemenië en Rusland werden in de zones geïnstal-
leerd die ontruimd waren. In deze wet 2510 vindt
men ook het artikel 13 die de ‘ontmanteling’ van de
Koerdische gemeenschap voor ogen had: ouders
moesten gescheiden worden van hun getrouwde kin-
deren en kleinkinderen en werden naar verschillende
zones gestuurd. De Koerden werden bovendien nog
eens extra beledigd door het feit dat zij zelf de trans-
portkosten moesten betalen die verbonden waren aan
hun gedwongen migratie. 

Dersim
Al deze beproevingen die waren veroorzaakt door het
genocidaire beleid van de Turkse staat zou het
Koerdische verzet in de regio rond Dersim nog ver-
sterken. Een burgerlijk inspecteur, Hamdi Bey, inte-
resseerde zich al in februari 1923 voor de regio en
legde een rapport voor aan de regering waarin hij ver-
klaarde: “Dersim is de bron van onlusten die de rege-
ring van de republiek kent. Voor de veiligheid van ons
land is het absoluut noodzakelijk om een volledige
operatie uit te voeren opdat zeer ernstige problemen
in de toekomst voorkomen kunnen worden”.
Seyid Riza4, een Koerdische leider, richtte zich tot de
Turkse autoriteiten en vroeg een einde te maken aan
de repressieve politiek die zich uitstrekte tot in alle
Koerdische regio’s. Hij bevestigde dat de Koerden
enkel in vrede en in vrijheid wilden leven. Ze wensten

hun taal, hun tradities, hun cultuur en hun beschaving
te behouden. Dit pleidooi werd jammer genoeg niet
gehoord in het ultranationalistische Kemalistische
Turkije. De regering zou antwoorden met de zgn. ‘paci-
ficering’, wat eigenlijke een vernietigende en brutale
repressie was. In 1935 kondigde het Turks parlement
een speciale wetgeving af: ‘de Tunceli wet’ n° 2884
die het gebruik van geweld impliceerde om de revolte
af te straffen en om een gedwongen migratie uit te lok-
ken. Deze uitzonderingswet, duidelijk onrechtvaardig,
werd toegepast in de vierde algemene militaire zone
die de provincies Elazig, Erzincan, Bingöl, Sivas,
Malatya, Erzurum, Gümüshane en vooral Dersim
omvatte. De generaal Abdullah Alpdogan werd tot gou-
verneur benoemd, die sindsdien bekend staat als de
‘slachter van Dersim’. Hij had speciale bevoegdheden
gekregen om zijn repressie te kunnen realiseren. In
Elazig werd een militaire rechtbank opgericht die spe-
ciaal voor Dersim, die bovendien tot ‘verboden regio’
werd uitgeroepen, was samengesteld. Voor elke toe-
gang als ook elk verlaten van het grondgebied Dersim
had men voortaan een speciale toestemming nodig. 
Mustafa Kemal verklaarde tijdens zijn openingstoe-
spraak in 1936 voor het parlement het volgende:
“Indien er iets belangrijks te realiseren valt betreffen-
de onze binnenlandse politiek, dan gaat het over
Dersim… men moet deze regio radicaal schoonmaken
…uitzonderlijke toelatingen zullen gegeven worden in
de mate dat dringende beslissingen noodzakelijk blij-
ken te zijn in deze situatie”.

Sheikh Seyid Riza, geëxecuteerd in 1938.

—————
4 Kendal Nezan, Kurdistan in Turkey.
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De repressie was brutaal en bloedig. Men gebruikte gas,
artillerie en luchtbombardementen. Mensen werden in
kelders en schuren omsingeld en door de Turkse soldaten
levend verbrand. Bossen werden omringd en in brand
gestoken om degenen die hierin hun toevlucht hadden
gezocht uit te roeien5. Er waren collectieve zelfmoorden,
vrouwen en jonge meisjes die zich in de Munzur rivier
gooiden. Dersim werd helemaal vernield. Het Britse
Foreign Office ontving rapporten van verschillende bron-
nen die de massamoorden beschreven en ze vergeleken
met deze die de Armeniërs hadden meegemaakt.6
Dersim werd dermate vernietigd dat de Turkse pers zei:
“Dersim delenda est’ hiermee verwijzend naar de syste-
matische vernietiging van Carthago door de Romeinen.
De regio zou voortaan Tunceli heten, wat ijzeren greep
betekent. De naam van het dorp Mamiman, dat deel uit-
maakte van het district Mazgert, werd tevens omge-
doopt in Tunceli en werd het administratief centrum van
de provincie. Op 15 september 1937 werd de leider van
Dersim, Seyid Riza, gearresteerd op de brug Muti op de
weg naar Erzincan. Hij werd opgesloten in de gevange-
nis van Elazig. Op 10 november werd hij samen met zijn
zoon en zes andere beschuldigden ter dood veroordeeld.
Zij zouden op 15 november geëxecuteerd worden. Men
heeft hun lichamen nooit teruggevonden. Zonder twijfel
werden ze verbrand zodat zij geen graf zouden krijgen
dat misschien een mausoleum had kunnen worden. 
In augustus 1938 overmeesterde de 14de divisie van
het Turkse leger 381 personen in de zone Elazig en
deporteerden hen naar het Westen. In dezelfde perio-
de werden tevens 347 families, of 3470 personen,
uitgekozen door de minister Sükrü Kaya. Vervolgens
werden zij ook naar het Westen gestuurd, naar de pro-
vincies Tekirdag, Edirne, Kirklareli, Balikesir, Manisa
en Izmir. Op 1 november 1938 signaleerde Mustafa
Kemal tijdens zijn discours dat dit het einde van het
banditisme en de plunderingen betekende en de
definitieve herovering van de nationale soevereiniteit.
Ismet Inönü bevestigde dit en verklaarde: “Wij hebben
afgerekend met het moeilijke probleem van Dersim.”
Het is bewezen dat de massamoorden gepland wer-
den en dat ze het resultaat zijn van een weloverwogen
strategie. Dat staat duidelijk te lezen in de rapporten
van de Turkse geheime diensten, van de militaire
inspecteurs en tevens in die van de medewerkers van
de minister van binnenlandse zaken, Sükrü Kaya.
Men kan ze ook terugvinden in de publicatie genaamd
Dersim van de algemene leiding van de gendarmerie
alsook in de artikels die toen in de Turkse pers zijn
verschenen. Men kan ook foto’s en verslagen terug-
vinden in de archieven van Groot-Brittannië alsook
van andere EU-lidstaten en zelfs van Rusland. 
De Kemalistische staat kondigde in 1950 een wet af
die zorgde voor een wettelijke dekmantel voor de mas-

samoorden. Men decreteerde dat de moorden die tus-
sen 20 juni 1930 en 10 december 1930 gepleegd
waren door de burgerlijke of militaire autoriteiten tij-
dens de opstanden van Ercis, Zilan, Agridag (Ararat)…
niet als misdaden beschouwd zouden worden.
De marteling van Dersim kwam hiermee echter niet
tot een einde. Tot 1946 zou de regio onderworpen
worden aan een speciaal crisisregime. Zij maakte een
voortdurende repressie mee en de inwoners zaten let-
terlijk en figuurlijk in het nauw: elk initiatief, elke
vrijheid werd verhinderd. Tot vandaag blijft de situatie
van Dersim moeilijk. Men kan best stellen dat alle
inwoners in een openluchtgevangenis wonen.

Alevieten
De genocidaire massamoord die in Dersim werd uit-
gevoerd had twee duidelijke doelen: zoveel mogelijk
Koerden doden en ook de alevieten verzwakken. Het
alevisme was zeer verbreid in Dersim. Deze hetero-
doxe religie van de sji’itische strekking vormde, net
zoals de Koerdische realiteit, een stoorzender voor het
heilige dictaat van de Kemalistische republiek, met
name: Eén volk, Eén taal, Eén religie. 
De alevieten vertegenwoordigen momenteel nog zo’n
15% van de bevolking in Turkije. Zij zijn gelijk ver-
deeld tussen de Koerden en de Turken. Ondanks de
façade van het secularisme, is de soennitische (han-
afietische stroming) godsdienstles nog altijd verplicht
in alle scholen van de Turkse republiek. De les wordt
gegeven door functionarissen die zijn omgekocht door
de staat en die behoren tot de staatsmacht.
Decennialang al eisen de alevieten hun vrijheid van
geloof en vragen zij een godsdienstles die met hun
geloof overeenstemt. De republiek Turkije, die prat
gaat op zijn secularisme, weigert dit absoluut. 

Besluit
Dersim is in het geheugen van de Koerden gebrand
als de meest gemartelde regio van Koerdistan Turkije.
Laten we echter niet vergeten dat de culturele, poli-
tieke en economische repressie nog steeds alle
Koerdische provincies treft. Er is zeker enige vooruit-
gang merkbaar maar het is te subtiel om te kunnen
spreken van een ware verbetering. Laten we ook niet
vergeten dat bepaalde artikelen van de vestigingswet
2510, die op 14 juni 1934 werd aangenomen en in
1939 na de revolte van Dersim en in 1960 werd aan-
gevuld, nog steeds van kracht is. 

Vertaling: Lieve Driesen

—————
5 Brief van Seyid Reza aan het Turks Ministerie van Buitenlandse zaken (30-07-1937), geciteerd in S. Meiselas, Kurdistan: In

theSshadow of History.
6 D. McDowall: A modern History of the Kurds.
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De geschiedenis van zogeheten islamitische landen
kende een veelzijdig seculariseringproces op het
gebied van wetgeving, onderwijs, cultuur en politieke
instituties. Het Arabische begrip al-‘almaniyya, het
secularisme, vat deze ontwikkelingen samen. Het is
in de Arabische wereld voor het eerst rond de jaren
twintig van de twintigste eeuw gebruikt om de schei-
ding tussen religieuze en politieke instituties en de
noodzaak van ‘civiele’, ( niet-religieuze) wetten aan te
duiden (Al-Azmeh 1998: 17).
Maar de Arabische wereld heeft zich al eerder gebo-
gen over de vraag hoe religie en politiek zich tot
elkaar moeten verhouden. Met name tijdens de her-
vormingen van de Tanzimat (1839-1876) in het
Ottomaanse Rijk werden onderwijs en rechtspraak
buiten de macht en kennis van de religieuze geleer-
den gebracht. Veel oude islamitische wetten werden
veranderd: steniging en het afhakken van handen als
straf werden in 1840 afgeschaft. Vanaf 1855 werd de
getuigenis van een christen gelijkgesteld aan die van
een moslim en werden christenen en moslims als
gelijke burgers behandeld. Christenen konden nu ook
rechter worden. Vrouwen konden zelf een echtschei-
ding beginnen en polygamie werd door wetgeving
bemoeilijkt (Al Azmeh 1998: 112-113-114).

Vooruitgang
De 19de eeuw was de eeuw van intensief contact met
Europa, waardoor nieuwe vragen opkwamen.
Waarschijnlijk is de meest belangrijke vraag van de
19de eeuw de vraag naar de oorzaken van de achter-
standspositie van de islamitische wereld: ‘Waarom zijn
wij, de moslims, achteruitgegaan en zij, de
Europeanen, vooruitgegaan?’ Het positivisme en het
sociaal-darwinisme werden gezien als het juiste ant-
woord op die vraag. De eerste benadrukt het belang
van de ratio en wetenschap en de tweede benadrukt

het belang van de sterke staat. Denkers uit deze perio-
de beschouwen positivisme en sociaal-darwinisme en
niet religie als pijlers van een sterke moderne staat. 
Toen het begrip ‘almaniyya in de jaren twintig van de
twintigste eeuw werd geïntroduceerd, was de
Arabische wereld inmiddels deel geworden van een
totaal nieuwe constellatie: het Ottomaanse Rijk was
ontmanteld, het politieke model van de natiestaat
was geïntroduceerd, het nationalisme was de belang-
rijkste politieke ideologie geworden en grote delen
van de Arabische wereld waren gekolonialiseerd. Het
seculiere staatsmodel van Mustafa Kemal Atatürk in
Turkije werd door velen in de Arabische wereld als het
gewenste model gezien en Atatürk zelf werd door vele
Arabische intellectuelen gezien als de ‘grote’ en ‘bril-
jante’ man van ‘de Oriënt’. Atatürk wist twee doelen
te bereiken die de Arabische wereld ook wilde berei-
ken: onafhankelijkheid en een sterke moderne natie-
staat. Atatürk zag religie als een bron van conserva-
tisme, anti-vooruitgangsdenken en onderontwikke-
ling; in mindere mate was dat ook in de Arabische
wereld het geval. 

Islam met socialistische trekken
Na de Tweede Wereldoorlog werd een seculier
Arabisch nationalisme met socialistische en marxisti-
sche trekken de dominante politieke ideologie in de
Arabische wereld. Nassers Egypte en Irak en Syrië
onder de Ba‘thpartij waren modernistisch van aard en
hebben dit seculiere Arabisch socialisme als de
staatsideologie gehad. In het staatsbestuur en het
intellectuele en politieke leven speelde religie een
marginale rol. Zelfs mensen als de Iraakse dictator
Saddam Hussein staken hun antireligieuze opvattin-
gen niet onder stoelen of banken. Hussein publiceer-
de in het begin van de jaren zeventig het boek Al-
Thawra wa’l-turath (De revolutie en traditie), waarin

Secularisme 
in de Arabische wereld

- Mariwan Kanie -

Een van de meest populaire stereotypen over de islam is dat ze geen scheiding tussen religie en staat kent.
De islam zou een in essentie politieke religie zijn en daardoor zou het onmogelijk zijn om de islam te secu-
lariseren. Niets is minder waar. Er is al sinds de 19de eeuw een discussie gaande binnen de islam zelf,
waarbij vele islamitische intellectuelen pleiten voor secularisering en dat beschouwen als iets dat het
wezen van de islam recht doet. Hieronder een weergave van deze discussie.
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hij zijn Ba‘athpartij als areligieuze moderne en secu-
liere partij presenteert. Maar na de opkomst van
Khomeini in Iran en de uitbraak van de Iran-Irak oor-
log voer Saddam Hussein een andere religieuze koers
en verbood hij onder meer zijn eigen boek. Aan de
vooravond van de Golfoorlog van 1991 presenteerde
Saddam zich zelfs als een jihadstrijder.

Twijfel
De intellectueel die de seculiere verbeelding van de
eerste helft van de twintigste eeuw het beste verte-
genwoordigt is de Egyptenaar Taha Hussein (1889-
1973). Hussein had in Frankrijk gestudeerd en was
door het denken van Descartes beïnvloed: hij was de
eerste in het Arabische intellectuele leven die
Descartes’ methode van de twijfel gebruikte om de
klassieke Arabische poëzieteksten te lezen. Zelfs reli-
gie blijft niet van deze twijfel gevrijwaard.
Hussein schrijft provocerend dat ‘De Arabieren hoe
dan ook in alle opzichten Europeaan moeten worden’.
Het is zelfs ‘een patriottische opdracht’ om ‘de hoof-
den en harten van Egyptenaren te ontdoen van de
mythe die beweert dat de Egyptenaren een andere
natuur (tabî‘a) en rede (‘aql) hebben dan de Euro-
peanen’ (Hussein 1982: 40-45). 
Hussein was van mening dat de islam net als het pro-

testantisme geen priesters of andere bemiddelaars
kent tussen God en de gewone gelovigen. Daarom kan
volgens hem de islam eenvoudig geseculariseerd wor-
den, zelfs makkelijker en minder bloedig dan het
christendom in Europa. 

Ontwikkeling van een politieke islam
Was in de eerste helft van de twintigste eeuw deze
seculiere visie van Hussein dominant, in het laatste
kwart van de 20ste eeuw zien we een sterke ontwik-
keling van de politieke islam. De geboorte van de
moderne politieke islam gaat terug tot de ideeën van
de Egyptenaar Hassan al-Banna (1903-1949). Al-
Banna leefde in dezelfde tijd als Taha Hussein, maar
hij verwierp de seculiere politiek en eiste een terug-
keer naar de islam. Hij richtte de Moslimbroeder-
schap op en verkondigde voor het eerst in de geschie-
denis van de islam (sic!) dat islam zowel staat als reli-
gie (dîn wa dawla) is: beide delen zijn volgens hem
niet te scheiden. Al-Banna herformuleert dîn tot een
moderne notie van religie: een universeel geloof met
een universeel moreel systeem, dat tegelijkertijd een
maatschappijvisie met een politiek-filosofisch dimen-
sie in zich draagt. In deze herformulering is de islam
een politieke ideologie geworden, te vergelijken met
de grote politieke ideologieën van de moderne tijd,
zoals het marxisme, liberalisme en nazisme. 
De radicale islamisten van de tweede helft van de twin-
tigste eeuw radicaliseren al-Banna’s ideeën over de ver-
houding tussen de islam en politiek. Ze beweren dat de
islam – als enige religie – van nature niet van de staat te
scheiden is. Het zou tot het wezen van de islam behoren
om zich met politiek bezig te houden en de reden daar-
voor is dat de islam niet alleen de verhouding tussen God
en mens vormgeeft (verering), maar ook de verhouding
tussen mensen onderling organiseert (politiek). De islam
is dus niet slechts een geloof, maar ook een maatschap-
pijvorm. Het is de religieuze taak van moslims om een
islamitische staat te
stichten: wie dat niet
nastreeft, werkt volgens
de radicale islamisten
in feite God tegen.
Deze nieuwe lezing pre-
senteert de islam voor
het eerst als een totali-
taire ideologie. 
Er zijn echter ook isla-
misten die de stich-
ting van een islamiti-
sche staat niet be-
schouwen als een reli-
gieuze opdracht, maar
zo’n staat juist zien
als een voorwaarde
voor het vervullen van

Taha Hussein, 
Egyptische intellectueel en

voorstander van de secularisering
van de islamwereld.

Standbeeld van Atatürk in Edirne. (Foto: Nick Hannes)
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hun plichten. Tot hen behoort de Egyptenaar
Mohammed Amara, ooit marxist en later islamist: hij
vindt dat religieuze geboden zoals zakât (het geven
van aalmoezen) jihâd (heilige strijd) da‘wa (missie, of
oproep tot bekering), onuitvoerbaar zijn zonder een
islamitische staat (Amara 1986). Het is niet moeilijk
om de sporen van het Marxisme in deze visie terug te
vinden. Ook het proletariaat heeft immers het staats-
apparaat nodig om het socialisme uit te kunnen voe-
ren en te verdedigen. 

Koloniaal erfgoed
Veel liberale Arabische moslimintellectuelen wijzen
echter het idee van een scheiding tussen staat en
islam af. De Egyptenaar Hasan Hanafi ziet scheiding
tussen staat en religie als een westers idee, dat via de
koloniale overheersing naar andere delen van de
wereld is geëxporteerd. De scheiding van kerk en
staat is volgens hem voor de Arabieren een van bui-
tenaf opgelegde ideologie, die niets te maken heeft
met de eigen ontwikkeling van de islam en de mos-
limwereld. Hanafi beschouwt de islam als een ‘van
nature seculiere religie’ (Hanafi en Jabri 1990: 45).
Daarmee bedoelt hij een religie die zich niet met de
politiek wil bemoeien. De huidige problematische ver-
houding tussen staat en islam in de Arabische wereld
heeft volgens Hanafi te maken met haar geschiede-
nis. In de loop van de tijd hebben de geestelijke leiders
de islam tot een religie gemaakt die net als de katho-
lieke kerk geestelijken nodig heeft die tussen God en
mens bemiddelen en daardoor (politieke) macht uit-
oefenen. Maar volgens Hanafi wil de profeet
Mohammed politiek en godsdienst juist níet vermen-
gen. De profeet zegt: ‘Jullie kennen jullie wereld
beter’ – volgens Hanafi een teken dat hij de organisa-
tie van hun wereld aan de moslims zelf overlaat en
daarover geen bindende uitspraken heeft willen doen.

De Marokkaan Mohammad ‘Âbid al-Jâbiri komt tot
eenzelfde conclusie. Omdat de islam geen kerk kent,
is er ook geen religieus instituut om van de staat te
scheiden. De hele problematiek van scheiding tussen
kerk en staat is dus voor de islam een ‘valse proble-
matiek’, en domweg niet van toepassing op de
Arabische en islamitische wereld. Hij pleit er daarom
voor om zowel democratie als rationalisme te incor-
poreren in de islam.

Noodzaak van secularisering
De Syrische intellectueel George Tarabishi betoogde
eind jaren tachtig dat de noodzaak om staat en islam
te scheiden in de Arabische wereld op dit moment
groter is dan ooit en groter dan in andere maatschap-
pijen. Volgens hem is de religieuze macht in de hui-

dige Arabische wereld zelfs zo groot, dat ze bijna de
politieke macht opslokt: veel regeringen zijn gedwon-
gen tot de islamisering van hun wetgeving; de imams
die via de moderne media de publieke opinie bespe-
len, de religieuze leiders die tijdens het vrijdaggebed
duizenden gelovigen toespreken; de enorme versprei-
ding van religieuze boeken en cassettes van de radi-
cale imams – kortom, de religieuze macht is alomte-
genwoordig. Daarnaast is er overal in de Arabische
wereld een toename van allerlei islamitische organi-
saties, voor vrouwen, kinderen, studenten, advocaten,
leraren, etcetera. Tarabishi vindt dat de grootschalige
vermenging van islam met politiek gestopt moet wor-
den door staat en religie te scheiden.

Conclusie
Binnen het Arabisch-islamitische denken is dus al
anderhalve eeuw een debat gaande over de scheiding
tussen islam en politiek. Het debat zelf is een teken
van de verandering: van de politieke rationaliteit van
het traditionele islamitische denken naar het moder-
ne politieke (en vaak seculiere) denken. Het is ook
een teken van een ondergronds secularisatieproces
dat vele aspecten van het leven radicaal veranderd
heeft. Het populaire stereotype over de islam als reli-
gie die geen scheiding tussen religie en staat kent, is
dus een misverstand dat gebaseerd is op een enorm
tekort aan de kennis van de sociale, politieke en intel-
lectuele geschiedenis van de Arabische wereld. 
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- Lieve Driesen -

Mogelijke oplossing 
voor Kirkoek en 

de ‘betwiste’ gebieden

Momenteel zit het wetgevend proces in Irak in een impasse. Dit is voornamelijk te wijten aan het dispuut
over de zgn. betwiste gebieden. Deze gebieden, die ook 13% van de bewezen Irakese oliereserves bevat-
ten, worden door de Koerden beschouwd als een historisch deel van Koerdistan. Aangezien de Koerdische
leiders gehinderd worden in hun poging om de betwiste gebieden in te lijven in hun autonome regio en de
feitelijke controle van de Koerden over deze territoria wordt uitgedaagd door de groeiende assertiviteit van
de federale regering, zijn zij vastbesloten om het wetgevend proces in Bagdad te gijzelen tot er aan hun
eisen tegemoet wordt gekomen. De International Crisis Group stelt in haar rapport1 een compromisoplos-
sing voor dat tegemoet komt aan de minimumeisen van alle actoren. Een samenvatting.

Betwiste gebieden
De huidige zgn. ‘betwiste gebieden’ kennen een
gemengde bevolking van Koerden, Turkmenen,
Arabieren, Shabak en Chaldeo-Assyriërs. Ze worden
door de Koerden geclaimd als ‘historisch en geogra-
fisch deel van Koerdistan’. In het hart van dit gebied
ligt Kirkoek, een stad en provincie en gelegen op een
olieveld met ongeveer 13% van de Irakese bewezen
oliereserves. De aanwezigheid van olie heeft zowel de
spanningen als de belangen doen toenemen, wat het
vinden van een vreedzame oplossing voor de status
van Kirkoek erg compliceert.
Naast de provincie Kirkoek gaat het territoriaal dis-
puut ook over delen van vier anderen provincies-
Niniveh, Salah al-Din, Diyala en Waset – waarvan de
grenzen (inclusief hun districten en subdistricten)
door het vorige regime werden gemanipuleerd en waar
Koerden en andere niet-Arabieren als onderdeel van
het arabiseringbeleid werden verdreven. 
Alhoewel de Koerden de aanwezigheid van niet-
Koerden erkennen, beschouwen de Koerden deze
gebieden als behorende tot de denkbeeldige natie-
staat Koerdistan.

Dit historisch gevecht van de Koerden gaat over grond-
gebied (wie bezit het? Wie heerst erover?), zijn bevol-
king (wie heeft het recht om er te leven?) en zijn bron-
nen (wie mag deze ontwikkelen en ervan profiteren?). 

In april 2003 begaven de Koerdische peshmerga’s
zich, nog voor de VS-troepen, naar deze betwiste
gebieden. Sindsdien hebben de Koerdische leiders de
feitelijke controle over deze gebieden en hebben zij
op cruciale momenten in de politieke en constitutio-
nele ontwikkeling van Irak clausules toegevoegd om
hun queeste – het inlijven van de gebieden bij de
regio Koerdistan – te vergemakkelijken.
Hun sterkste wapen is de grondwet die in oktober
2005 door een grote meerderheid werd goedgekeurd.
Art. 140 voorziet in de ‘normalisering’2, een volkstel-
ling en een referendum dat voor 31 december 2007
gehouden moest worden. 
Volgens de Koerden zijn de betwiste gebieden de
gebieden die demografische wijzigingen ondergingen
of afgesneden werden van Kirkoek. Een meer concre-
te indicator van wat men onder ‘betwiste gebieden’
kan verstaan is opgenomen in de ontwerpgrondwet van
de Regio Koerdistan3, alhoewel het een eenzijdige

—————
1 Oil for Oil: Toward a Grand Bargain on Iraq and the Kurds, Middle East Report n° 80 - 28/10/2008, International Crisis Group.
2 Onder ‘normalisering’ verstaan de Koerden het nemen van maatregelen om de wijzigingen in de ‘betwiste gebieden’, die door het ara-

biseringbeleid van het vorige regime teweeg werden gebracht, terug te schroeven. Deze maatregelen omvatten vooral de terugkeer van
mensen die uit deze gebieden verdreven werden (meestal Koerden en Turkmenen), het vertrek (vrijwillig, met compensatie) van
Arabische ‘nieuwkomers’, teruggave van eigendommen en het herstel van de administratieve grenzen zoals die waren voor 1968. 

3 Artikel 2(1) van de ontwerpgrondwet zegt: “Iraqi Kurdistan consists of the Governorate of Dahuk in its current administrative bounda-
ries; the governorates of Kirkuk, Al-Sulaymaniyah, and Arbil; the districts of Aqra, Al-Shaykhan, Sinjar, Tall Afar, Tall Kayf, Qarqush;
and the sub-districts of Zammar, Ba’shiqah, Aski Kalak from the Governorate of Ninawa; the sub-districts of Khanaqin and Mandali
from the Governorate of Diyala; the district of Badra and the subdistrict of Jassan from the Governorate of Wasit in its administrative
boundaries before the year 1968”. The phrase “in its administrative boundaries before the year 1968”, which appears to apply to more
than Wasit, is significant because in the Kirkuk case it would include districts (notably heavily Turkoman Tuz Khurmatu) that current-
ly are in Salah al-Din governorate, which is not explicitly mentioned. 
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definitie van ‘betwist’ bevat en het enkel over de terri-
toria gaat die door de Koerden worden geclaimd.Maar
zelfs indien men deze lijst aanvaardt, blijft nog de
vraag wat de criteria zijn om te bepalen of een gebied
oorspronkelijk behoorde tot het denkbeeldige
Koerdistan. De volkstelling van 1957 werd gesugge-
reerd als een wetenschappelijke basis om te beslissen
wie en waar op een gegeven ogenblik een meerderheid
vormde. Dat was echter meer dan 50 jaar geleden.
Kan dit wel een beslissend criterium zijn om de poli-
tieke status van een gebied vandaag te bepalen?
Toen in 2007 duidelijk werd dat Artikel 140 waar-
schijnlijk niet uitgevoerd zou worden, begon de
UNAMI naar alternatieven te zoeken. In augustus
2007 kreeg de UNAMI met de VN-Veiligheidsresolutie
1770 een uitgebreider mandaat: “op vraag van de
Regering van Irak” kreeg de UNAMI en de speciale
vertegenwoordiger voor Irak de opdracht om “de rege-
ring van Irak en de Raad van Vertegenwoordigers te
adviseren, te steunen en bij te staan…. in de ontwik-
keling van processen die aanvaardbaar zouden zijn
voor de regering van Irak om de betwiste interne gren-
zen te bepalen”.4 Het gaf de UNAMI dus de opdracht
om ‘processen’ te identificeren (niet enkel het Artikel
140 proces) die aanvaardbaar waren voor de regering
van Irak (de Regionale Regering van Koerdistan of
KRG werd niet vermeld!) om de ‘betwiste interne gren-
zen’ (i.p.v. de status van de betwiste territoria zoals
was vermeld in de grondwet) op te lossen. Door ande-
re processen dan Art. 140 te overwegen, liet de inter-
nationale gemeenschap, en meer bepaald Washington,
duidelijk uitschijnen dat ze niet meer exclusief zouden
vertrouwen op de grondwet. Hiermee kregen de
Koerden twee klappen: retorisch voelden de VN zich
niet meer gebonden aan een grondwet die de Koerden
hadden vormgegeven in hun eigenbelang en het resul-
taat van de VN-inspanningen was onvoorspelbaar.
Een maand later duidde secretaris-generaal Ban Ki-
Moon Staffan de Mistura aan om Ashraf Qazi te vervan-
gen als speciaal vertegenwoordiger voor Irak. De
Mistura’s eerste publieke daad was het overtuigen van
de Irakese leiders om de implementatie van Artikel 140
uit te stellen daar zij de deadline niet zouden halen.
In de loop van 2007 werd duidelijk dat de VS niet lan-
ger de Koerdische aanpak van Kirkoek zouden steunen
maar pleitten voor een onderhandelde overeenkomst.
Op 2 december leden de Koerden een tweede neder-
laag toen de vertegenwoordigers van hun partijen in
Kirkoek gedwongen werden om een akkoord te aan-
vaarden over een beperkte machtsdeling met lokale
Arabische politici5. Hierop vertrok Condoleezza Rice
naar Kirkoek om de lokale leiders te feliciteren. 

De boodschap die de VS hiermee stuurden smaakte
nog bitterder toen midden december een Turkse bom-
mencampagne startte tegen verdachte schuilplaatsen
van de PKK in de regio Koerdistan. Terwijl Turkije ver-
klaarde dat het enkel de Arbeiderspartij van
Koerdistan (PKK) als doelwit had, beweerden
Koerdische commentatoren dat de KRG het ware doel-
wit was en dat Washington waarschijnlijk ingestemd
had met de bombardementen. De Koerden zagen het
evenement als een signaal dat de VS de Koerdische
autonomie wilden beperken en zo de territoriale inte-
griteit van Irak wilden herbevestigen. Ze beschouwden
het ook als een herinnering dat de steun van de VS
afhankelijk was van de bereidheid van de Koerden om
de agenda van de VS te onderschrijven. 
Het referendum werd vervolgens uitgesteld tot
30 juni 2008. Ook deze deadline zou echter voorbij-
gaan zonder enig resultaat. In de ogen van de mees-
te actoren, behalve de Koerden dan, was Artikel 140
hiermee een stille dood gestorven. 
De Koerdische leiders haalden als tegenreactie hun
laatste troef boven. Nog voor de deadline van juni
2008 was verschreden, begon de onopgeloste kwestie
van Kirkoek en de andere betwiste gebieden de onder-
handelingen over bepaalde kritieke stukken wetgeving
te besmetten, zoals de kieswet en de grondwetsher-
ziening, die sinds 2006 niet meer was geëvolueerd. 

Stappenplan VN
In juni 2008, drie weken voor de deadline, legde de
UNAMI aan de Irakese regering fase 1 voor van een
driestappenplan betreffende ‘mogelijke processen om
de betwiste interne grenzen op te lossen’. De sugges-
ties van de UNAMI waren slechts aanbevelingen maar
werden in de Koerdische straten geïnterpreteerd als
beslissingen.
UNAMI selecteerde vier voorbeelddistricten als onder-
deel van een strategie ‘om een methodologie te ontwik-
kelen die door de regering van Irak kon toegepast worden

VN-gezant Staffan De Mustura (links) in gesprek met
de Irakese minister van migratie Abdul Samad Sultan.

—————
4 UNSC, S/RES/1770, available at http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/456/04/PDF/N0745604.pdf?OpenElement. 
5 De twee partijen waren akkoord over het feit dat de drie belangrijkste gemeenschappen elk zes zetels zouden krijgen en de christenen

drie en om de posten in de uitvoerende macht en de civiele diensten onder elkaar te verdelen volgens de formule 32-32-32-4. Als
onderdeel van het akkoord zouden de Koerden zich engageren, inter alia, om de gevangenen uit Kirkoek vanuit gevangenissen in de
Koerdistan regio over te brengen naar Kirkoek, een einde te maken aan de illegale arrestaties door ‘onofficiële veiligheidsagentschap-
pen” (een verwijzing naar de veiligheidsagentschappen van de Democratische Partij van Koerdistan (KDP) en de Patriottische Unie van
Koerdistan (PUK); het vertrek van deze veiligheidsagentschappen en de creatie van een nationaal veiligheidsdirectoraat in Kirkoek. dat
representatief is. “Text of Final Agreement between Kirkuk Brotherhood List and the Iraqi Republican Group List”, Kirkuk, 2 December
2007. 
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op deze en andere betwiste gebieden.” De vier districten
waren Aqri (dat in de regio Koerdistan ligt en door de
KRG niet beschouwd wordt als betwist. UNAMI stelde
dat het voor 1991 echter formeel deel uitmaakte van de
Ninewa provincie), Hamdaniye, Makhmour en Mandali
(die alledrie onder Irakese controle stonden tot april
2003 en dus meer typische betwiste gebieden zijn).
Volgens UNAMI moest de administratie van Aqri for-
meel worden overgedragen aan Dohuk (aldus aan de
KRG), Makhmour aan Erbil (ook KRG), Mandali aan
Diyala (Irak) en Hamdaniya aan de Ninewa provincie
(ook Irak). Hiermee was er dus een ‘gelijke verdeling’
tussen Irak en de KRG. 
Op het moment dat UNAMI haar voorstel op 5 juni
publiceerde werd deze ‘internationale tussenkomst’
zowel door de Arabische Irakezen, Koerden als
Turkmenen publiekelijk veroordeeld. In werkelijkheid
zagen de belangrijkste actoren echter in dat dit de enige
mogelijke aanpak was. Zo bekritiseerden de Koerdische
leiders enkel specifieke aanbevelingen. De Koerden gin-
gen met de grote lijnen akkoord en wachten nu op fase
twee en drie die ‘misschien beter zullen zijn’. 
Het feit dat De Mistura vertrouwde op de verkiezings-
resultaten van december 2005 was echter problema-
tisch. Volgens de Koerden bieden deze verkiezingen
een duidelijke richtlijn over de voorkeur van een etni-
sche groep; nl. of zij willen aansluiten bij de regio
Koerdistan of onder bestuur van Bagdad willen blij-
ven. Niet-Koerden, en zeker de Turkmenen, beweren
echter dat de resultaten van de verkiezingen fraudu-
leus waren en voorafgegaan werden door ingrijpende
demografische wijzigingen. De Mistura werd dan ook
verweten pro-Koerdisch te zijn. 

Ook bepaalde Arabische politici verwierpen de plan-
nen van de UNAMI, misschien door een gebrek aan
interne cohesie en debat. Volgens een politicus had
de UNAMI er beter aangedaan om een consensus over
de provinciale verkiezingen in Kirkoek te bewerkstel-
ligen. Andere Arabische leiders waren niet onverdeeld
negatief maar zeiden dat uiteindelijk vooral Kirkoek
ertoe deed.
De positie van de federale regering bleef onduidelijk.
De regering van Maliki lijkt ook te wachten op de
voorstellen van fase twee (Tel Afar, Tel Qaif, Sheikhan
en Sinjar districten in de Ninewa provincie en
Khanaqin district in de Diyala provincie) en drie
(Kirkoek). 

Kritieke momenten
Het langdurig conflict over Kirkoek en de andere
betwiste gebieden dreigt de huidige fragiele en relatie-
ve vrede in Irak te verstoren doordat legislatieve voor-
uitgang en politieke schikkingen worden geblokkeerd. 
Twee gebeurtenissen zijn hierin van belang: 
• juli-november: onderhandelingen over een provin-

ciale kieswet waarin de onopgeloste status van
Kirkoek het grootste obstakel vormde 

• en een campagne van het Irakese leger in en rond
het door de Koerden gecontroleerde betwiste dis-
trict Khanaqin.

Het meest dramatische moment kwam er in juli 2008
met de impasse over de provinciale kieswet. Toen de
raad van vertegenwoordigers een wet probeerden te
stemmen voor het organiseren van provinciale verkie-

Peshmergas. (Foto: Filip Claus)
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zingen voor 1 oktober, diende een ad-hoc-coalitie op
initiatief van de Turkmeense minderheid een amende-
ment in die verzocht om geen provinciale verkiezingen
in Kirkoek te organiseren. Het initiatief kwam er op
aansturen van Ankara, die via haar Turkmeense bond-
genoten haar agenda probeerde door te drukken in Irak.
De coalitie vond dat in Kirkoek slechts verkiezingen
konden georganiseerd worden indien de drie grootste
gemeenschappen – Koerden, Arabieren en Turkmenen
– recht zouden krijgen op een gelijk aantal zetels in de
provinciale raad. De drie zouden elk 32% van de zetels
krijgen en de overige 4% zou naar de christelijke min-
derheid gaan. Deze verdeelsleutel zou zowel voor uit-
voerende functies als voor de provinciale en stedelijke
raad van Kirkoek moeten gehanteerd worden.
Alhoewel de meeste Koerden geen bezwaren hebben
tegen het uitstellen van de provinciale verkiezingen in
Kirkoek, zijn zij radicaal tegen de 32-32-32-4 ver-
deelsleutel voor de provinciale raad. Zij willen hun
meerderheid in de raad niet prijsgeven. Bijgevolg ging
het parlement in reces zonder een datum voor de pro-
vinciale verkiezingen te hebben vastgelegd. 
Eind september slaagde de UNAMI erin om een com-
promis te bereiken: op 31 januari 2009 zullen er in
14 van de 18 provincies verkiezingen worden georga-
niseerd. In Kirkoek en de drie autonome Koerdische
provincies Dohuk, Arbil en Sulaymania zouden die
pas na maart 2009 worden georganiseerd. Zo was er
echter nog geen uitweg uit de impasse voor Kirkoek. 

In augustus richtte de regering van Maliki zijn blik
naar de betwiste gebieden. Federale troepen vielen
binnen in drie subdistricten (Jalawla, Saadiya en Qara
Tepe), die sinds april 2003 onder controle van de
KRG waren geweest en door de Koerden worden
beschouwd als betwiste gebieden. Ze dreigden ermee
om de KRG in het betwiste district Khanaqin, dat
overwegend Koerdisch is en door de Koerden als een
symbool van de deportatiecampagne van Saddam
Hoessein wordt beschouwd, te verplaatsen.
De Koerden waren verbaasd over Maliki’s actie en
beschouwden het als een voorbode van het plan van een
centrale staat om hen te onderdrukken. Zij vreesden
bovendien dat, indien zij toegevingen deden in de pro-
vincie Diyala, Maliki hen vervolgens zou uitdagen in
Ninewa en Kirkoek. Sommigen zagen de hand van Iran
in Maliki’s offensief en anderen klaagden de ondersteu-
nende rol aan van de VS, de Koerdische bondgenoot. 

Wat deze twee gebeurtenissen eigenlijk aantoonden
was hoe centraal de territoriale kwestie was geworden
in de Irakese politiek en het risico dat het stelde voor
een duurzame stabiliteit. 

Een conflict over olie
Het mogelijk ontstaan van een machtige autonome
Koerdische regio heeft de oliekwesties naar voren
geschoven. De Koerden willen hun regio ontwikkelen
maar hebben geen eigen inkomstenbronnen en zijn

volledig afhankelijk van het federale budget. Zij kla-
gen erover dat de jaarlijkse 17% van het budget niet
voldoende is en dat ze het niet tijdig ontvangen.
De regionale regering van Koerdistan (KRG) heeft de
ambitie om haar eigen olie en gas te produceren.
Onderhandelingen tussen het federale olieministerie en
de KRG over het beheer en de ontwikkeling van de mine-
rale bronnen van het land en de verdeling van de inkom-
sten ervan sputterden echter. Daarop stemde de KRG in
augustus 2007 zijn eigen olie- en gaswet en begon uni-
lateraal contracten te tekenen met buitenlandse com-
pagnieën om de basisinfrastructuur voor exploratie en
productie op te richten. De KRG hanteerde daarenboven
een agressieve strategie om buitenlandse investeringen
aan te trekken. De olie- en gaswet, en het modelcontract
dat de wet bevat, van de KRG wordt door industriëlen als
één van de beste in de industrie beschouwd. In sep-
tember had het al meer dan 20 contracten afgesloten,
alhoewel met kleine compagnieën. Al was dit vooral van
symbolisch en politiek belang en niet zozeer van econo-
misch belang, het bemoeilijkte de betrekkingen met
Bagdad die op haar beurt unilaterale contracten begon
te tekenen in de rest van het land.
De Koerdische regering deed ook een poging om de
grote oliecompagnieën te lokken. Zij waren echter
terughoudend gezien het onzekere investeringskli-
maat in de regio Koerdistan en belangrijker, de drei-
ging van de federale regering dat elke compagnie die
een contract zou tekenen met de KRG geen contrac-
ten meer zou krijgen bij het federale ministerie van
olie, die de grotere olievelden van Zuid-Irak contro-
leert. De KRG gelooft dat de aanwezigheid van grote
compagnieën in de regio Koerdistan de regio zal
beschermen aangezien de grote compagnieën
gesteund worden door grote landen. 
Alhoewel deze strategie zinvol is, vergeet de regio
Koerdistan dat het enkel via Turkije kan hopen om
zijn olie en gas te exporteren. Dit vereist dan weer de
toestemming van de federale regering om Koerdische
ruwe olie doorheen de Kirkoek-Baiji-Ceyhan pijplijn te
pompen. Medewerking van Bagdad is nu echter
onwaarschijnlijk en zelfs indien de regio Koerdistan
zijn eigen pijpleiding naar de Turkse grens zou aan-
leggen, zou het nog de toestemming van Ankara nodig
hebben voor de transit naar de Middellandse Zee.

Disputen over olie en territoria zijn duidelijk nauw
met elkaar verweven. De onopgeloste status van de
betwiste gebieden die door de Koerden worden
geclaimd, die rijke oliereservoirs bevatten, bemoei-
lijkt nu de onderhandelingen met de federale rege-
ring. De mislukte poging van de Koerden om artikel
140 te implementeren heeft hen immers aangezet
om hun samenwerking met Bagdad over zowel de
oliewet als een reeks andere wetten niet door te zet-
ten. Bovendien heeft de KRG de feitelijke controle
over bepaalde betwiste gebieden, waar zij reeds de
eerste stappen tot ontginning en ontwikkeling van
mogelijke olie- en gasbronnen hebben gezet. 
De discussies over olie en betwiste gebieden draaien
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vooral rond de olie in Kirkoek. Begin jaren ‘20 ont-
dekte de Royal Dutch Shell olie in Kirkoek. De ont-
dekking van de olie viel samen met de opgang van de
Koerdische nationale beweging. De Koerdische vrij-
heidsstrijd is altijd hand in hand gegaan met de
poging om die vrijheid economisch haalbaar te maken.
Alhoewel de oliereserves van de Koerdische autonome
regio misschien voldoende zouden zijn om de econo-
mische noden van de regio te ledigen, komen de reser-
ves van Kirkoek hier ongetwijfeld aan tegemoet. 
Iran en Turkije beschouwen Kirkoek als een basis voor
de Koerdische onafhankelijkheid. De Koerden zelf
beseffen natuurlijk dat zij zonder Kirkoek geen toe-
komst hebben.Het supergrote olieveld van Kirkoek
bevat namelijk dertien procent van de bewezen reser-
ves van Irak. Het olieveld is echter slecht onderhou-
den. Mettertijd zal de waarde ervan en van Kirkoek
als een olierijke regio dus verminderen. De meningen
hierover zijn echter verdeeld.
Sommigen beweren dat de olievelden van Kirkoek,
zoals zovele, over 20 tot 50 jaar zullen leeglopen. Dit
argument gebruiken de Koerdische leiders om te stel-
len dat olie irrelevant is in het streven naar Kirkoek of
onafhankelijkheid. Voor hen is de oliekwestie duide-
lijk geregeld in de grondwet die stelt dat de inkom-
sten van de olievelden, of het nu beheerd wordt door
Koerdistan of niet, verdeeld zullen worden door de
federale regering.Turkije beweert dan weer dat de vel-
den van Kirkoek niet snel zullen leeglopen en poten-
tieel de grootste velden ter wereld zijn.
Zolang de interne grens tussen de regio Koerdistan en
de rest van Irak niet duidelijk is afgebakend, zullen er
conflicten blijven opduiken in de betwiste gebieden -
- men beweert nu dat er ook olie zou zijn in Khanaqin,
Makhmur en in de betwiste gebieden van Ninewa -
waar olie een belangrijke factor speelt. 

Mogelijke oplossingen
Een simpel compromis zou een territoriaal akkoord
zijn. Niemand heeft ooit geconcretiseerd wat een
landruil zou inhouden maar uitspraken na de bekend-
making van fase 1 van het voorstel van de UNAMI
suggereren dat de KRG akkoord zou gaan wanneer
enkel de gebieden waar de Koerden in de meerder-
heid zijn zouden aansluiten bij de regio Koerdistan en
dat de gebieden waar er een meerderheid is van
Arabieren/Turkmenen bij de federale regering zouden
blijven.
Het sleutelprobleem is Kirkoek. Zowel Koerdische als
Arabische leiders vrezen dat zij hun gewicht om
Kirkoek te behouden of terug te winnen zullen verlie-
zen wanneer zij te vroeg toezeggingen zouden doen
betreffende territoriale akkoorden. De eis van de KRG
om alle territoria onder controle te krijgen waar histo-
risch een meerderheid Koerden woonden, lijkt dus
eerder een uitgangspositie te zijn voor onderhande-
lingen: ze willen Kirkoek koste wat het kost behouden
en willen in ruil daarvoor dan wel een paar districten
opofferen waar de Koerden geen meerderheid vor-
men.
Geen enkele Arabier of Turkmeen zou Kirkoek echter
willen inruilen voor andere districten. Het feit dat zij
de implementatie van Artikel 140 hebben geblok-
keerd, maakt dit overduidelijk.

Een meer haalbaar compromis is de uiteindelijke sta-
tus van Kirkoek tijdelijk uit te stellen in ruil voor wat
vandaag het grootste praktische belang heeft voor de
Koerdische regio: uitgebreide politieke en economi-
sche autonomie, open handelsroutes en een veilige,
interne grens die door de VS is afgebakend en door de
VS wordt gegarandeerd.

Olievelden nabij Kirkoek. (Foto: Filip Claus)
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De International Crisis Group (ICG) stelt in haar rap-
port een ‘Grand Bargain’ voor dat tegemoet zou komen
aan de minimumeisen van alle stakeholders in Irak.
– De Koerden: Kirkoek buiten beschouwing gelaten,

willen de Koerden vooral dat hun regio beschermd
wordt tegen een mogelijke machtige centrale staat
en omliggende landen alsook een kans om vrij te
handelen met de buitenwereld en te bloeien. Dit
zouden ze kunnen bereiken door: afbakening van
zijn interne grens met de rest van Irak, een verge-
vorderde graad van politieke autonomie, belangrijk
economisch gewicht ten aanzien van Bagdad, een
gedecentraliseerd Irak om te voorkomen dat een
sterke centrale staat zou heropstaan en vreedzame
relaties met buurlanden Syrië, Turkije en Iran.
UNAMI werkt nu aan een voorstel waarin de inter-
ne grens zou worden afgebakend. Indien de
Irakese actoren dit zouden goedkeuren, zou de
KRG zowel de grens als de erkenning krijgen die
het nodig heeft, eventueel met een internationale
bescherming (bv. de garantie dat de VS elke
poging om deze grens te schenden zullen voorko-
men of bestraffen). Wanneer de interne grens tus-
sen de regio Koerdistan en de rest van Irak zou
worden afgebakend, zou de vergevorderde graad
van politieke autonomie, die ze sinds het einde
van de Golfoorlog in 1991 hebben verkregen,
immers vast worden gelegd.
Daarnaast moet de Koerden ook de mogelijkheid
worden gegeven om vrij handel te drijven met de
buitenwereld zodat hun regio hun potentieel op een
verdere economische bloei zouden kunnen ontwik-
kelen. Indien de KRG geen controle kan krijgen over
de olievelden van Kirkoek, moet het wel de econo-
mische hefbomen krijgen en het recht worden gege-
ven om de olie en gas van de regio Koerdistan te
beheren, ontwikkelen en exporteren. Hierdoor zou-
den zij ook een belangrijk economisch gewicht krij-
gen ten aanzien van de federale regering.
Momenteel is het dispuut over Kirkoek geïnterna-
tionaliseerd omdat de buurlanden Turkije, Iran en
Syrië – die zelf een Koerdische minderheid hebben
– vrezen dat een inlijving van Kirkoek bij de
Koerdistan regio zou leiden tot de Koerdische onaf-
hankelijkheid. Indien de Koerden hun claim op
Kirkoek voorlopig laten varen, zouden ook hun rela-
ties met de buurlanden verbeteren. De ICG stelt
dat de Koerdische regionale regering in het bijzon-
der moet streven naar betere relaties met Turkije.
Ze zijn al sinds 2003 op de goede weg maar het
zou nog kunnen verbeteren indien de KRG krachti-
gere acties zou ondernemen tegen de PKK. 

– De Arabieren van Irak willen vooral de territoriale
integriteit van Irak behouden en zien de inlijving
van Kirkoek bij de regio Koerdistan als een bedrei-
ging daar dit de kansen voor de Koerden om onaf-
hankelijk te worden zou verhogen. In Kirkoek wil-
len zij vooral dat de Arabische districten buiten de
stad, zoals Hawija, deel blijven uitmaken van de
provincie Kirkoek en dat Kirkoek als een autono-

me provincie onder de federale regering blijft.
– De Turkmenen, die vooral geboren zijn in de steden

gelegen in betwiste gebieden en die een beperkte
vertegenwoordiging hebben in Bagdad, willen vooral
beschermd worden tegen een machtige centrale
regering en tegen een te sterke Koerdische regiona-
le regering. Zij willen dat Kirkoek een aparte provin-
cie is zoals in de interim-grondwet (TAL) van 2004
werd voorzien of een aparte federale regio vormt die
maar uit één provincie bestaat.

– De federale regering zou publiekelijk haar misda-
den uit het verleden moeten toegeven (arabise-
ringcampagne, Anfal-campagne, gasaanvallen tij-
dens de Iran-Irak oorlog - meer bepaald in
Halabja). Daarenboven zouden de slachtoffers een
financiële compensatie moeten krijgen. 

– Turkije zou een nieuwe realiteit aan haar grenzen
moeten aanvaarden, vooral het bestaan van een
Koerdistan regio. In ruil voor concessies over
Kirkoek en de PKK, zou Turkije de open handel
met de Koerdistan regio actief moeten promoten
en in het bijzonder haar olie en gas moeten kopen
en/of exporteren.

Een mogelijk compromis voor Kirkoek zou kunnen
zijn dat Kirkoek als een autonome provincie zou wor-
den beheerd door de federale regering maar dat het
belangrijke feitelijke banden zou hebben met de
KRG. Ofwel moet Kirkoek een aparte federale regio
worden. Bovendien moet de deur worden opengelaten
voor een mogelijke inlijving van Kirkoek bij de
Koerdistan regio, bijvoorbeeld door een mechanisme
dat de status van het gebied pas bepaald zal worden
na een interim-periode van 10 jaar. Tijdens de inte-
rim-periode moet de macht gedeeld worden tussen de
belangrijkste gemeenschappen van Kirkoek. De
belangrijkste uitdaging is een formule vinden waar-
mee alle actoren akkoord gaan. De Koerden gaan
akkoord om de formule van 32 Arabieren, 32
Turkmenen, 32 Koerden en 4 christenen te hanteren
voor de stedelijke raad maar niet voor de provinciale
raad waar zij de meerderheid hebben. Een ander
compromis zou kunnen zijn dat binnen elke gemeen-
schap een stemming zou worden gehouden voor een
vast aantal zetels - 24 Arabieren, 24 Turkmenen,
48 Koerden en 4 christenen – zodat het demografisch
en politiek gewicht van de Koerden nog wordt erkend
maar dat ze geen meerderheid hebben. Voor alle
andere bevoegdheden zou de formule 32-32-32-4
moeten gelden.
Dit pakket zou pijnlijke toegevingen van alle partijen
vereisen. Zonder een internationale betrokkenheid zal
geen enkele partij geneigd zijn om toe te geven. De
UNAMI heeft meer slagkracht nodig en moet daarom
meer steun krijgen van de Verenigde Staten en haar
bondgenoten, die duurzame belangen hebben bij een
stabiel Irak. De VS moeten er nu een prioriteit van
maken om de Irakese politieke actoren te richten naar
een groot akkoord en politieke, financiële en diplo-
matieke steun geven om het akkoord te doen naleven. 
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De Koerden in Irak maken zich nu, 18 jaar nadat ze
hun de facto onafhankelijkheid verkregen, opnieuw
zorgen over de intenties van Bagdad. Barzani zei te
hopen dat een aangekondigd bezoek door Maliki aan
Koerdistan en een reeks werkgroepen die in november
werden opgericht de problemen in grote mate zullen
oplossen. Hij zou vijf specifieke kwesties ter sprake
brengen bij de premier. Er was het dossier over vei-
ligheid en het leger, het partnership in de regering,
een economisch dossier dat ook over de olie en gas
zou handelen, het dossier over het buitenlands beleid
en tot slot het dossier over de betwiste regio’s.
In november stelde Barzani in een interview met de
satelliet-tv al-Hurra dat de Irakese regering de
Koerdische rol wanneer mogelijk op elk vlak negeert en
dat de regering naar een éénpartijstelsel en een totali-
tair regime wil terugkeren. Over dit interview verklaar-
de Barzani nu, enkele maanden later: “Het was begin
november dat ik door al-Hurra geïnterviewd werd. Na
dat interview verbleef ik enkele weken in Bagdad. We
hadden er ontmoetingen en bespraken er onze menin-
gen en nota’s (…) We hadden een reeks ontmoetingen
met sleutelgroeperingen als al-Dawa, de Opperste

Islamitische Irakese Raad, de Koerdistan
Democratische Partij (KDP), de Patriottische Unie van
Koerdistan (PUK) en de Islamitische Partij van Irak
(…) De vorming van het nieuwe Irak is gebaseerd op
het principe van consensus. Deze sleutelgroeperingen
moeten de grondwet, de roadmap die werd uitgetekend
en het principe van consensus respecteren aangezien
geen enkele partij de verkiezingen heeft gewonnen en
een absolute meerderheid heeft. Indien één specifieke
groep afwijkt van deze lijn of principe van consensus,
zal het de problemen creëren die we onlangs hebben
gezien. We willen dat kwesties behandeld en opgelost
worden via de grondwet en de dialoog”. 
In het interview sprak Barzani tevens over de nationa-
le oliewet die de relaties tussen de provincies over de
olie-inkomsten en het tekenen van contracten zou
moeten regelen. Barzani bekritiseerde de centrale
regering omdat die niet akkoord wilde gaan met een
compromis waardoor regio’s toegelaten zouden worden
om oliecontracten te tekenen met buitenlandse com-
pagnieën. De Koerden wachten al lang op een derge-
lijke wet om oliecontracten te kunnen afsluiten met
buitenlandse maatschappijen. De Koerden hebben

- Ned Parker -

”We zullen geen Irak 
accepteren dat door 

een dictator geleid wordt”

Volgens Massoud Barzani, hoofd van de semi-autonome regio Koerdistan, bedreigen de acties van premier
Nouri al-Maliki de eenheid van de natie en wekken ze ongerustheid onder de Koerdische bevolking. In een
interview met Ned Parker van de L.A. Times1, gaat hij dieper in op de meningsverschillen van de Koerden
met de Irakese premier al-Maliki. Hij beschuldigde Maliki ervan er alles aan te doen om de Koerden uit
de Irakese veiligheidsmacht te verwijderen. Wanneer hij zijn bezorgdheid uitdrukte over de veranderingen
aan de grondwet, weigerde hij de mogelijkheid uit te sluiten dat Koerdistan de onafhankelijkheid van Irak
zou uitroepen. Hier volgt een korte versie van het één uur durende interview door Ned Parker met Massoud
Barzani begin januari.

—————
1 ‘Kurdish Leader sees authoritarian drift in Iraq’, LA Times, 11/01/2009 en A transcript of The Times’ interview with Kurdistan

President Massoud Barzani op www.ekurd.net, 12/01/2009
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dan besloten om niet meer op een dergelijke wet te
wachten en zijn autonoom contracten beginnen afslui-
ten: “Wat ons betreft, is er een verregaande regeling
over hoe de oliewet ontworpen moet worden, maar
spijtig genoeg lijkt Bagdad de vorderingen te belem-
meren omdat zij niet tot een minnelijke schikking wil-
len komen. De problemen of de schuld wordt gelegd
bij de Koerden terwijl de staat geen oliebeleid heeft en
het ministerie van olie een mislukt ministerie is met
een mislukt beleid. Tegelijkertijd willen zij op dat vlak
van geen enkele ontwikkeling in Koerdistan weten en
geven zij de Koerden de schuld voor het falend beleid
in Bagdad. In werkelijkheid ligt het probleem geens-
zins bij de regio Koerdistan. De afgelopen drie jaar
werd een budget van acht biljoen dollars toegewezen
voor de [rehabilitatie] van de olie-industriesector om
het productieniveau te verhogen. De productie is ech-
ter misschien zelfs gedaald in plaats van gestegen.
Dat zou men aan de Irakese publieke opinie moeten
vertellen: de reden hiervoor en waarom dit budget niet
goed gespendeerd werd. Men moet het volk ook ver-
tellen waarom de olieproductie het vereiste productie-
niveau niet heeft bereikt”. Voorts onthulde Barzani
over de oliewet dat er sinds het bezoek van de Irakese
olieminister Hussein al-Shahristani aan Koerdistan
een akkoord is om Koerdische olie via de Irakese olie-
pijplijn naar Turkije uit te voeren. 
Op de vraag of de Koerden in het Irakese leger worden
gemarginaliseerd, gaf Barzani uitvoerig antwoord: “In

het begin, direct na de ontwikkelingen in 2003, toen
men inspanningen deed om het Irakese leger te her-
vormen en opnieuw samen te stellen, leken de meeste
mensen weigerachtig te staan om bij het leger te gaan
– noch de soennieten, noch de sji’ieten gingen bij het
Irakese leger. De eerste stappen kwamen van de
Koerdische zijde. De eerste drie divisies werden
gevormd door Koerdische elementen. Nadien zouden
andere mensen bij het leger gaan. Zoals olie en ande-
re natuurlijke rijkdommen, moet het leger er zijn voor
alle Irakezen en moet er een evenwichtige samenstel-
ling van het leger zijn van alle elementen van de
Irakese samenleving. (…) In normale omstandigheden
zou het erg logisch zijn dat officieren en eenheden van
diverse origine in de verschillende delen van het land
zouden opereren. Wanneer men echter de situatie in
Irak bekijkt, is dat niet normaal. De laatste tijd zijn wij
getuige van een opzettelijke methode om de
Koerdische deelname in het leger te marginalise-
ren.(…) Het leger zou zich echter niet mogen inlaten
met de politiek. Bovendien zou het leger zich niet
moeten bezighouden met het oplossen van interne
twisten van deze of gene groepering. (…) Momenteel
zijn er denk ik 16 divisies in het Irakese leger. Normaal
gezien moet het hoofd van de divisies benoemd wor-
den en moet die benoeming de goedkeuring krijgen
van het parlement. Ik durf ervoor te wedden dat geen
enkel hoofd van een legerdivisie benoemd werd en dat
die benoeming niet werd goedgekeurd door het parle-

Premier al-Maliki en Massoud Barzani

koerd - nr 46  26-01-2009  12:49  Pagina 23



- 24 -

ment. Zij werden persoonlijk goedgekeurd, wat natuur-
lijk iets is wat we niet kunnen tolereren. Dit is niet het
leger waarop wij gehoopt hadden”. 
Sinds de poging van soennitische en sji’itische parle-
mentsleden in de zomer om de Koerden te snel af te
zijn door met een eigen oplossing voor de betwiste
olierijke stad Kirkoek op de proppen te komen, merken
de Koerden dat Maliki Koerdische eenheden uit pro-
vincies als Niniveh verwijdert, waar veteranen van de
Koerdische peshmerga’s, die Hussein hebben bevoch-
ten, het Irakese leger sinds 2003 domineren.
Daarnaast riep Maliki ook op om de grondwet te her-
zien, wat de Koerden beschouwen als een directe
bedreiging voor hun macht in Noord-Irak. In het inter-
view gaf Barzani ook enkele voorbeelden van gevallen
waarbij het leger voor politieke doeleinden werd inge-
zet om interne disputen tussen Irakese groepen op te
lossen. Hij gaf het voorbeeld van Khanaqin, een stad
die deel uitmaakt van de zgn. ‘betwiste gebieden’ en
sinds 2003 onder de feitelijke controle van de
Regionale Regering van Koerdistan (KRG) staat. In
augustus 2008 vielen federale troepen het district
binnen en dreigden ze ermee om er de KRG te ver-
vangen. Volgens Barzani wilde men ook naar andere
gebieden federale troepen sturen, waaronder naar de
provincies Kirkoek en Mosul. Hij beschuldigde de pre-
mier ervan het leger alleen te willen leiden: “De Eerste
Minister is de opperbevelhebber van de gewapende
troepen. Dat betekent echter niet dat de opperbevel-
hebber van de gewapende troepen gemachtigd is om
te handelen naar eigen goeddunken. Het kabinet van
de opperbevelhebber doet alles alleen zonder enige
coördinatie of samenwerking met het ministerie van
defensie, de stafchef of andere departementen van de
gewapende troepen. Natuurlijk is dit niet de schuld
van één persoon. Ook andere instellingen zoals de pre-
sidentiële raad, het parlement en de ministerraad tref-
fen schuld. Hoe kunnen zij dit tolereren? Ik denk dat
zij hierin ook iets te zeggen hebben”.
Tijdens een persconferentie op 20 november beschul-
digde al-Maliki de Koerdische strijdkrachten (pesh-
merga’s) ervan betrokken te zijn in illegale arrestaties
en folteringen. Barzani betreurde deze uitlatingen van
de Irakese premier: “Ten eerste denk ik dat het een
grote vergissing was van hem om dergelijke zaken te
zeggen en spijtig genoeg ging dit in tegen de stevige
traditionele betrekkingen die wij met hem en zijn groep
in het verleden hadden. Misschien zijn daar twee rede-
nen voor. Misschien werd hij door groepen of individu-
en, die hiermee een poging deden om een soort vijan-
digheid te scheppen, verkeerd geïnformeerd. Een
andere reden is dat hij hiermee steun probeerde te
winnen van bepaalde chauvinistische elementen en

individuen. Wat hij echter over het hoofd heeft gezien,
is wie hij zou verliezen door een dergelijk standpunt in
te nemen”. Hiermee verwees hij naar de steun van de
Koerden aan de premier toen anderen wilden ontzet-
ten. “Het was in april 2007 dat we merkten dat er seri-
euze inspanningen werden geleverd om hem te onttro-
nen. We voelden dat het geen zuivere koffie was. Het
waren mensen met duistere intenties. Het was niet
voor het welzijn van Irak in het algemeen en ook niet
voor de Koerden in het bijzonder. Rond 26-27 april
was er een bijeenkomst van verschillende Irakese groe-
peringen onder de auspiciën van verschillende inlich-
tingendiensten van buurlanden als Egypte, Jordanië,
Saoedi-Arabië, Turkije en de Verenigde Emiraten. Ik
denk dat er in totaal zes landen waren die deze bij-
eenkomst hadden georganiseerd. (…) Het was een erg
directe en sinistere tussenkomst in Irakese zaken door
inlichtingendiensten van deze landen. We waren hier-
door gealarmeerd en dat is de reden waarom wij in
actie zijn geschoten en wij de premier onze overduide-
lijke steun hebben gegeven. We vonden dat het tegen
het Irakese volk was, tegen Irak en tegen het
Koerdische volk. Dat leidde tot de vierpartijencoalitie,
die later tot vijf werd uitgebreid [een consultatief
orgaan waarin Barzani, de Irakese presidentiële raad
en Maliki zetelden]”. Ook tijdens de militaire campag-
ne van Maliki in Basra waren er bepaalde groeperingen
die Maliki wilden onttronen. Ook toen heeft hij de volle
steun van Barzani gekregen die zelfs aanbood om mili-
taire eenheden te sturen om deze operatie tot een goed
einde te brengen. Nu lijkt Maliki vergeten te zijn wat
de Koerden voor hem hebben gedaan. “Spijtig genoeg
lijkt hij dat te zijn vergeten. Niet enkel wat wij recent
hebben gedaan maar ook onze relaties die we hadden
in de jaren tachtig en wat we hem toen hebben aange-
boden. We hadden erg nauwe contacten en gaven
steun aan zijn groep, de Dawa-partij”. De premier,
wiens islamitische Dawa Partij indertijd nog aan de
zijde van de Koerden had gevochten tegen Hussein,
heeft nu Arabische nationalisten het hof gemaakt die
vijandig staan ten aanzien van de Koerdische eisen en
heeft opgeroepen om de centrale regering te verster-
ken. Hierdoor vrezen de Koerden nu dat Bagdad hun
autonomie zal afpakken. Barzani was duidelijk ver-
baasd door de houding van zijn vroegere bondgenoot
Maliki: “Het is ook voor ons een verrassing. In het
Arabisch is er een gezegde dat zegt dat absolute auto-
riteit van een individu leidt tot het verliezen van het
inzicht. Hij verliest zijn karakter in de absolute autori-
teit. (…) Natuurlijk zijn wij teleurgesteld. Dit is de
treurige realiteit. Ik had verwacht dat iemand zoals
Maliki zelfs in mijn afwezigheid de rechten van de
Koerden tijdens vergaderingen of platforms zou verde-
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digen. Ik had nooit verwacht dat hij zich tegen de rech-
ten van het Koerdische volk zou keren of dat hij zich
zou verzetten tegen het bestaan van peshmerga- een-
heden of Koerden binnen het Irakese leger. Dit is ech-
ter wat er gebeurt en we zijn zeer teleurgesteld”. 

Voor de kwestie Kirkoek hebben de Verenigde Naties
een alternatief voorgesteld voor Artikel 140. De VN
spreken over de noodzaak van een consensus tussen
de verschillende Irakese politieke partijen over de sta-
tus van de zgn. betwiste gebieden. De verschillende
betrokken partijen moeten een compromisoplossing
vinden over de gebieden die door Iraaks Koerdistan
geannexeerd zouden mogen worden. Barzani lijkt
absoluut niet te vinden voor het VN-alternatief: “De
reden waarom wij akkoord zijn gegaan dat de regio
Koerdistan tot de staat Irak zou blijven behoren is de
Irakese grondwet. De betwiste gebieden zijn veel
belangrijker dan men totnogtoe heeft laten uitschij-
nen. Het is een historische kwestie voor ons. Wanneer
je kijkt naar de recente geschiedenis van de
Koerdische confrontaties en bewegingen tegen de
opeenvolgende en verschillende Irakese regimes, dan
zie je dat die allemaal over deze betwiste gebieden
gingen. De Koerden werden aangaande deze kwesties
historisch gezien vaak onheus behandeld. Artikel 140
is een grondwetsartikel en het biedt een roadmap voor
een oplossing van deze kwestie. We kunnen het ons
niet veroorloven om tijd te verkiezen en om elke dag
met nieuwe voorstellen op de proppen te komen. De
grondwet is erg duidelijk en werd gestemd door 80
procent of meer van de Irakese bevolking. De grond-
wet is een pakket en men kan niet beginnen selecte-
ren welke delen men implementeert en welke niet.
Daarom moet het allesomvattend zijn. Er moeten
inspanningen worden gedaan om de grondwet volle-
dig te implementeren. Degenen die gekant waren
tegen één artikel van de grondwet hadden zich tegen
de grondwet moeten verzetten tijdens het referendum
[in 2005]. Nu het goedgekeurd is, moet het ook gere-
specteerd worden. Geen enkel alternatief voor artikel
140 zou aanvaardbaar zijn”. De Koerdische leider is
dus nog altijd een voorstander van de volledige uit-
voering van artikel 140: de normalisering, volkstelling
en referendum. 
Vice-premier Barham Salih zei onlangs dat er in
Bagdad pogingen zijn ondernomen om via politieke
en sociale problemen een Arabisch-Koerdisch conflict
uit te lokken. In de visie van de Koerdische president
is een totaal en grootschalig Arabisch-Koerdisch con-
flict onmogelijk omdat “wij een dergelijk conflict tus-
sen twee gemeenschappen niet zullen tolereren of
aanvaarden. Doorheen de geschiedenis hebben wij

nooit enige vijandigheid of acties ondernomen tegen
de Arabieren als een volk, en we zullen dat nooit
doen. Het Arabische volk, de meerderheid ervan,
staat positief ten aanzien van ons en steunen ons.
Het geschil speelt zich af op politiek niveau. (…)
Indien een individu of het hoofd van een stam of clan
echter probeert om een dergelijk conflict uit te lokken
en het conflict in een Koerdisch-Arabisch conflict
probeert te veranderen, dan zal hij de grote verliezer
zijn. Indien hij probeert om de gehele Arabische
bevolking hierin te betrekken, denk ik dat hij zal mis-
lukken. We hebben er nooit aan gedacht om proble-
men met geweld op te lossen. We geloven sterk in de
grondwet en in de dialoog. Indien iemand of een
groep geweld overweegt te gebruiken, dan hebben wij
natuurlijk de mogelijkheden om ons hiertegen te ver-
dedigen. (…) De laatste jaren werden bijna 2000
Koerden in Mosul vermoord. Wij hebben niet op
dezelfde manier gereageerd en we hebben geen wraak
genomen, maar alles heeft grenzen”.
In december was er een meeting van grote politieke
leiders in Noord-Irak. Sommige journalisten beschre-
ven deze meeting als een complot om al-Maliki te ver-
drijven. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door
Massoud Barzani, de Irakese president Jalal Talabani
en vice-presidenten Tariq Hashimi en Adel Abdul
Mehdi. Barzani ontkende met klem dat hier een
geheim plan was uitgedokterd om al-Maliki af te zet-
ten: “De bijeenkomst was puur sociaal omwille van
het feest (het Offerfeest nvdr.) dat had plaatsgevon-
den. Allerlei onderwerpen werden besproken maar er
is geenszins gesproken over het vervangen van al-
Maliki. Er waren enkel besprekingen in algemene zin
over verzoening en politieke hervormingen die plaats
zouden moeten vinden en om de commissies te acti-
veren die waren opgericht”. 
Op de hamvraag - of Iraaks Koerdistan altijd deel zal
blijven uitmaken van Irak, antwoordde Barzani als
volgt: “Zolang Irak in het bezit is van een grondwet en
de grondwet naleeft, zal Koerdistan deel uitmaken
van Irak.” En wat indien Irak niet trouw blijft aan haar
grondwet? Wat zouden de Koerden dan doen? Hierop
geeft Barzani geen erg duidelijk antwoord maar hij
lijkt toch te suggereren dat een onafhankelijk
Koerdistan dan niet uit te sluiten is: “Dat is een brug
die we zullen oversteken wanneer we er zijn. Zelfs in
de preambule van de grondwet staat heel duidelijk
dat de naleving van deze grondwet een voorwaarde is
voor het bewaren van de eenheid van Irak. We zullen
zeker geen Irak accepteren dat door een dictator
geleid wordt”. 

Vertaling en bewerking: Lieve Driesen
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Wadi voerde in september 2008 een onderzoek uit in
201 dorpen in de drie autonome Koerdische provin-
cies en in het overwegend Koerdisch gebied rond
Kirkoek. Hieruit bleek dat 3502 van de 5628 vrou-
wen en meisjes die onderzocht werden, verminkt
waren – een gemiddelde van meer dan 62 procent. 
De besnijdenis wordt door vrouwen op vrouwen uitge-
voerd, mannen worden amper betrokken bij de proce-
dure. In Tuz Khurmatu is Maharoub Juwad Nawchas,
een 40-jarige vroedvrouw met traditionele Koerdische
tattoes op haar kin, de meest bekende beoefenaar van
de genitale verminking bij vrouwen. Zij leerde de
praktijk van haar moeder, die de procedure gratis uit-
voerde. Nawchas rekent echter 4000 Irakese dinars
aan (of 3.5 dollar) omdat haar man gehandicapt is en
niet kan werken. De afgelopen twee decennia heeft zij

zo’n 30 meisjes per jaar besneden. 
Om de praktijk te rechtvaardigen worden gewoonte en
traditie vaak opgegeven als redenen voor vrouwelijke
genitale verminking. “Het is altijd zo geweest of ons
volk heeft dit altijd gedaan.” Ook wordt gezegd dat de
vrouwelijke genitale verminking twee doelen dient:
het controleert het vrouwelijke sexuele verlangen en
het maakt haar spiritueel zuiver zodat anderen kun-
nen eten van de maaltijden die zij heeft bereid.
Anderen beweren dan weer dat de praktijk, die al
sinds ontelbare generaties bestaat, zijn oorsprong
vindt in uitspraken die worden toegewezen aan de
profeet Mohammed. De juistheid hiervan wordt door
andere islamgeleerden echter fel betwist.
“Volgens de sjafi’itische rechtsschool1 waartoe de
Koerden behoren, is besnijdenis voor zowel de man als
de vrouw verplicht,” legt Mohammed Ahmed Ghaznei
uit, de belangrijkste islamitische geestelijke in Sulay-
mania, de tweede grootste stad in de Koerdische regio.
“De hanbalistische rechtsschool zegt dat het enkel
voor mannen verplicht is.” Ghaznei is een felle tegen-
stander van genitale verminking bij vrouwen geworden
en vaardigde in 2002 een fatwa uit waarin hij opriep
om de hanbalistische praktijk over te nemen.2
De Duitse ngo Wadi maakte in 2005 het bestaan van
genitale verminking bij vrouwen in Iraaks Koerdistan
bekend. Twee jaar later, in april 2007, startte Wadi de
media- en petitiecampagne ‘Stop FGM in Kurdistan’
die opriep tot een wet die genitale verminking bij
vrouwen zou verbieden. Het organiseerde ook ver-
schillende radio- en tv-programma’s. Niet zonder suc-
ces. De campagne kreeg al snel de steun van 14 000
mensen waaronder ook verschillende prominente par-
lementsleden. Bovendien werd het onderwerp dankzij
de campagne uit de taboesfeer gehaald en is de onge-
lijkheid en het geweld tegen vrouwen nu onderwerp
van een publieke discussie.

Vrouwelijke genitale verminking,
ook in Iraaks Koerdistan

- Lieve Driesen -

Doorgaans wordt verondersteld dat vrouwelijke genitale verminking (VGV) een Afrikaans fenomeen is, waar
naar schatting ongeveer 92 miljoen meisjes genitaal verminkt zijn. Toch komt het ook in mindere mate
voor in het Midden-Oosten, in landen als Jemen, Jordanië en ook in Irak. Uit onderzoek van de Duitse ngo
Wadi bleek dat meer dan 60 procent van de vrouwen in de Koerdische regio van Noord-Irak werd ‘besne-
den’. “Dit is de praktijk van het Koerdische volk die al zolang we ons kunnen herinneren bestaat. We weten
niet waarom we het doen maar we zullen het nooit stopzetten omdat de islam en onze ouderen het verei-
sen,” zei een 30-jarige huisvrouw na afloop van de besnijdenis van haar 7-jarige dochter.

62 % van de vrouwen in Koerdistan is slachtoffer van VGV.
(Foto: Nick Hannes)

—————
1 De sjafi’itische rechtsschool is naast de malikitische, hanafitische en hanbalistische één van de vier rechtsscholen binnen de soenni-

tische islam die de islamitische wetten, de ‘fiqh’, interpreteert.
2 An End to Female Genital Cutting?, Time, 04/01/2008.
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definitie de visie van de redactie.
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Zo publiceerde de onafhankelijke Koerdische krant
Hawlati het afgelopen jaar een reeks artikels waarin ze
genitale verminking bij vrouwen in Iraaks Koerdistan
ter discussie stelden. Mensen durven nu publiekelijk
deze praktijk te bekritiseren of te verdedigen. Dat was
in het verleden lang niet het geval. Deze traditionele
praktijk werd tot voor kort in het geniep, onttrokken
aan het oog van de buitenwereld, uitgevoerd. 
In de krant stelden de coördinator van Wadi in Irak,
Falah Muradkhin en de secretaris-generaal van de
Islamitische Vrouwenunie, mevr. Bekhal Abu Bakr,
dat de islam tegen genitale verminking bij vrouwen
gekant is. Om haar betoog kracht bij te zetten citeer-
de ze nog de fatwa van november 2006 van de gere-
puteerde Al-Azhar Universiteit die genitale vermin-
king bij vrouwen verbood. Een islamitische geleerde
van de Koerdische regio, dhr. Bawke Hareth, trok
daarop in een volgend artikel van leer tegen de voor-
standers van een verbod op genitale verminking bij
vrouwen. “Onze profeet Mohammad zei: Je moet de
volgende zaken doen: besnijdenis, je nagels knippen
en je snor knippen. Deze hadith wordt door de mees-
te moslims aanvaard.”
Vrouwenrechtenorganisaties in Koerdistan werken nu
hard om de perceptie dat de genitale verminking
onschuldig zou zijn en dat het volgens de islam ver-
eist zou zijn te veranderen. Zij trekken naar de dorpen
in afgelegen rurale gebieden waar de praktijk het
meeste is ingebakken en vertellen aan de vrouwen en
de religieuze leiders dat de genitale verminking
levenslange fysieke en psychologische schade kan
veroorzaken. Gezondheidsexperts wijzen hen op de
medische gevolgen. De zware operatie, die vaak in
slechte hygiënische omstandigheden wordt uitge-
voerd, veroorzaakt pijn, shock, bloedingen en ernsti-
ge infecties. Ook bij bevallingen leidt de besnijdenis
tot een verhoogd risico voor moeder en kind.

Verbod in Koerdistan regio
In het kader van de nieuwe wet op de persoonlijke
status is het regionaal parlement van Iraaks
Koerdistan van plan om genitale verminking bij vrou-
wen bij wet te verbieden en gevangenisstraffen en
boetes op te leggen aan de overtreders. 
De vrouwelijke genitale verminking illustreert de

beroerde situatie van de vrouwen in een regio die noch-
tans al te vaak prat gaat op haar reputatie een progres-
sievere samenleving te zijn in vergelijking met de rest
van Irak. Vrouwenrechtenactivisten wijzen echter op
het stijgend aantal vrouwelijke slachtoffers van eer-
wraak en zelfverbranding. In de conservatieve en
patriarchale Koerdische samenleving wordt de bewe-
gingsvrijheid van vrouwen fel  beknot en hebben zij
weinig politieke en economisch macht. “Toen het
Koerdische volk voor onze onafhankelijkheid vocht,
namen vrouwen als volwaardige leden deel aan het
ondergrondse verzet,” zei Pakshan Zangana, de leider
van het vrouwencomité in het Koerdisch parlement.
“Nu we onze vrijheid veroverd hebben, is de positie
van de vrouw achteruitgegaan en worden misdaden
tegen ons geminimaliseerd.”3 Zangana is al meer dan
een jaar aan het lobbyen voor een wet in Koerdistan
die gevangenisstraffen tot 10 jaar zou opleggen voor
degenen die genitale verminking bij vrouwen uitvoeren
of vergemakkelijken. De wet wordt echter al bijna een
jaar geblokkeerd door het parlement. Volgens vrouwen-
rechtenactivisten is dit te wijten aan onwil bij oudere
Koerdische leiders om de aandacht van de internatio-
nale publieke opinie te trekken op deze weinig flatte-
rende traditie. De uitspraak van de Koerdische minis-
ter van mensenrechten, Yousif Mohammad Aziz, illus-
treert de onwil van de Koerdische leiders om deze
praktijk bij wet te verbieden. Hij vindt dat het niet aan
het parlement is om actie te ondernemen tegen vrou-
welijke genitale verminking: “Niet elk klein probleem
in de gemeenschap heeft een wet nodig,” zei hij. 
Staten hebben overeenkomstig de internationale wet-
geving in het kader van het voorkomen van geweld
tegen vrouwen en het beschermen van kinderen tegen
mishandeling nochtans de verplichting om wettelijke
maatregelen te nemen tegen vrouwelijke genitale ver-
minking. Wetgeving waardoor VGV een misdaad wordt
is belangrijk daar het een duidelijk statement is dat
de praktijk officieel niet geduld zal worden. Ervaring
leert echter dat wetgeving, indien het doeltreffend wil
zijn, gepaard moet gaan met een inclusieve en brede
strategie van educatie en sensibilisering. Dit is overi-
gens overeenkomstig relevante internationale instru-
menten, zoals de VN-Verklaring over de Uitbanning
van Geweld tegen Vrouwen, die een reeks preventieve
maatregelen voorzien die staten moeten nemen naast
de vervolging en bestraffing van daders.

—————
3 “For Kurdish Girls, a Painful Ancient Ritual”, Washington Post, 29/12/2008. 

Huwelijksfeest in Iraaks Koerdistan. (Foto: Nick Hannes)
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