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!GENDA
Conferentie: Het Yezidisme
$INSDAG����MAART������¯���U���¯���U��
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. Yezidi's 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 bekeren 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
6RIJDAG����MAART������¯�VANAF���U��
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 
uitgegroeid 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 klinkende 
champagneglazen zal je ontvangen worden met lekkere Koerdische hapjes in een sfeervol kader met traditionele 
Koerdische muziek en dans.

Erfgoeddag ‘Herinnering en Migratie. Erfgoed van Nieuwe Brusselaars’
:ONDAG����APRIL�������TENTOONSTELLING�LOOPT�TOT����OKTOBER�����
Adres: Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB), Arduinkaai 28 – 1000 Brussel

De migratie naar Brussel is veelkleurig. Zowel vanuit België als vanuit het buitenland brengen mensen hun 
herinneringen mee naar de hoofdstad. Deze verhalen en herinneringen van de nieuwe Brusselaars kan én wil 
het AMVB niet verloren laten gaan. Daarom laten we in de tentoonstelling ‘Herinnering en Migratie’ de nieuwe 
Brusselaars zelf aan het woord. 20 nieuwe Brusselaars stellen zich voor aan de hand van hun erfgoed, zowel 
materieel als immaterieel, zowel voorwerpen als herinneringen.

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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Om de ontwikkelingen rond een van de fundamen-
tele vraagstukken, zelfs hét voornaamste, te kunnen 
begrijpen moeten we de “officiële ideologie” en de 
“officiële versie” van de staat opzijschuiven.
De Turkse Republiek is gesticht als een “militaire re-
publiek”. We mogen niet vergeten dat het Comité van 
Eenheid en Vooruitgang (Ittihad ve Terakki Cemiyeti), 
een nationalistische beweging van het begin van de 
20ste eeuw die aan de basis ligt van de Revolutie van 
de Jong Turken van 1908, aan de basis ligt van het 
huidige Turkije. Hier wil ik ook nogmaals benadrukken 
dat de houding van het Turkse militaire apparaat en 
die van de overheid ten aanzien van de Koerdische 
kwestie identiek dezelfde is. 
Het voornaamste probleem in Turkije is het militaris-
tische embargo op de civiele politiek. De wetgeving, 
de uitvoeringsmacht, de gerechtelijk instanties en de 
gehele media worden gecontroleerd door de militaire 
macht. Tot op de dag van vandaag heeft geen enkele 
partij of coalitie zijn eigen regeringsprogramma’s vol-
ledig kunnen uitvoeren. ‘Het testament van de nati-
onale veiligheid’ bepaalt zowel de binnenlandse als 
de buitenlandse politiek. Een van de grote handicaps 
van het systeem in Turkije, is dat het leger niet al-
leen de eigenaar is van de wapens maar ook van het 
groot kapitaal. OYAK1 en het leger drijven handel in 
allerhande domeinen. Het is dus vanzelfsprekend niet 
gemakkelijk om dit militaire ‘onderdrukkingsmecha-
nisme’ te neutraliseren.
Om haar militaire macht te blijven uitoefenen en om 
te blijven genieten van de massale volkssteun heeft 
het Turkse leger “valse vijanden” nodig zoals de Koer-
dische problematiek, de kwestie van de Armeense 
genocide, de Cypriotische kwestie en het hoofddoe-
kendebat. Het Turkse leger creëert een vijandsbeeld 
en kweekt zo massale angstgevoelens onder de Turkse 
bevolking. 
De huidige Turkse Republiek geeft de Arbeiderspartij 
van Koerdistan (PKK) aan als het enige probleem die 
een oplossing van de Koerdische kwestie in de weg 
staat. Hieruit blijkt nogmaals dat men duidelijk kiest 
voor een politiek van de angst. De PKK is immers niet 
de oorzaak van het probleem maar het resultaat. Koer-
distan wordt immers reeds sinds de oprichting van de 
Turkse Republiek, ook op juridisch niveau, ‘anders’ 
behandeld. Om maar enkele voorbeelden hiervan te 
noemen: de wet van Tunceli2, Izalei Sekavet Kanunu3, 
Iskan Kanunu4, Olaganüstü Hal Bölge Kanunu5, en 
de huidige behandeling die op de Koerden toegepast 
wordt.
Enkele jaren geleden werd een dorp in Sirnak publieke-
lijk in brand gestoken. De kinderen die in dat dorp woon-
den, zijn nu bij de guerrilla in de bergen. Hiermee wil 
ik illustreren dat de manier waarop de Koerden door de 
Turkse staat werden en worden behandeld de aanleiding 

vormen voor opstanden en de PKK hebben gecreëerd. 
Laat het dan ook duidelijk zijn dat het de militaire macht 
is die deze opstanden opzettelijk uitlokt zodat zij hun 
machtspositie niet zouden verliezen. Zo kunnen zijn hun 
onderdrukkingspolitiek tegen de Koerden voortzetten.
Dit militaristische systeem, welke we aanklagen, doet 
er ook alles aan om de Koerden uit te sluiten van de 
politiek. Ze zijn van al hun rechten beroofd. De pro-
blemen die gisteren de DEP meemaakte, maakt de 
Partij voor een Democratische Samenleving (DTP) he-
den mee. Wie kan beweren dat de problemen van de 
DEP en die van de DTP nu anders zijn?
Toch moeten we ook vaststellen dat de wereld veran-
dert. De Midden-Oostenpolitiek van de grootmachten 
is niet meer dezelfde als die van de jaren ’90. Zo ont-
wikkelt zich nu, zeer tegen de zin van Turkije, een 
autonoom Koerdistan in het Noorden van Irak. Ook 
maakt de Turkse staat zich zorgen over de politiek van 
hun decennialange Amerikaanse bondgenoot in het 
Midden-Oosten. 
In feite is het moment voor de Koerden nu aangebro-
ken. Op het moment dat het systeem in een bijna exi-
stentiële crisis verkeert, is het voor de Koerden niet 
de moment om zich met overbodige zaken bezig te 
houden. Wat bezielt ons? Lijken we niet op onze heer-
sers? Onze organisaties worden geleid door mannen 
die dezelfde militaristische mentaliteit hebben als hun 
heersers. Daarom pleit ik ervoor dat we een hevige in-
terne strijd voeren tegen het militarisme in onze eigen 
rangen. We zullen wat tijd nodig hebben maar het mag 
ook niet meer te lang duren. 

Vertaling: Derwich M. Ferho
—————
1 Ordu Yardimlasma Kurumu (OYAK): Militair Solidariteitsfonds 

dat banken, verzekeringen, pensioenfondsen, multinationals, 
enz… bezit.

2 Deze wet maakte het de Turkse staat mogelijk om de 
Koerdische streek Dersim (Tunceli) te ontvolken. Meer dan der-
tigduizend soldaten zouden zich in de streek schuldig maken 
aan massamoorden. Meer inlichtingen: http://www.zazaki.
de/englisch/articels/ugur-vernietigingvandersim.htm

3 In 1923 deed Mustafa Kemal Atatürk een wet goedkeuren, de 
zgn. “Izalei Sekavet Kanunu” (de bestrijding van de rovers), die als 
hoofddoel had de Koerdische opstandelingen zwaar te straffen.

4 Vestigingswet: Deze wet maakte het de Turkse staat mogelijk om 
Koerden te dwingen hun oorspronkelijke woningen te verlaten en 
te verhuizen naar andere streken in Turkije. In hun streken werden 
Turkse stammen uit het binnenland en ook uit het buitenland 
(Bulgaarse Turken, Turken uit Balkan, Turkmenen uit Iran en 
andere) gevestigd om de assimilatie van de Koerden te versnellen. 

5 Deze Wet op de Uitzonderingstoestand (OHAL) werd in 1983 
in het leven geroepen en vanaf 1987 werden verschillende 
Koerdische provincies in Zuidoost-Turkije verklaard als gebied 
waar de Uitzonderingstoestand (OHAL) gold. Deze provincies 
stonden onder de volledige militaire controle van een gouverneur 
die buitengewone machten had zoals het gedwongen verplaat-
sen van inwoners, het verbieden van publicaties en het recht op 
samenscholingen serieus inperken. Men kan het vergelijken met 
de macht van de koloniale gouverneurs in Afrika. 

$E�+OERDISCHE�PROBLEMATIEK�
IN�4URKIJE¨

- Eren Keskin, advocate -



De zeven beschuldigden zijn lid van een Baha’i groe-
pering die verantwoordelijk is voor de religieuze en 
administratieve zaken van de Baha’i gemeenschap in 
Iran. Zes leiders van de groep – Fariba Kamalabadi 
Taefi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Re-
zaie, Behrouz Tavakkoli en Vahid Tizfahm – werden 
op 14 mei 2008 in hun huizen gearresteerd door of-
ficieren van het Ministerie van Inlichtingen. Mahvash 
Sabet, de secretaris van de groep, werd al eerder op 
5 maart 2008 in Mashhad gearresteerd.
De zeven Baha’is worden vastgehouden in de beruch-
te Evin gevangenis in Teheran, die door het Ministerie 
van Inlichtingen wordt geleid. Zij mogen hun familie-
leden ontvangen maar mogen hun advocaten, waaron-
der de Nobelprijswinnaar Shirin Ebadi, niet zien. 

3TRAFMAAT
Volgens art. 502 van de Iraanse strafwet, kunnen de-
genen die veroordeeld worden voor spionage van één 
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tot vijf jaar celstraf krijgen. Degenen die echter ver-
oordeeld worden voor ‘samenwerking met staten om 
de nationale veiligheid schade toe te brengen’ lopen 
het risico op de doodstraf of op een gevangenisstraf 
van één tot tien jaar. 
Op ‘belediging van religieuze heilige voorschriften’ 
staat de doodstraf of één tot vijf jaar gevangenis. Tot 
slot kan de beschuldiging van ‘propaganda tegen het 
systeem’ leiden tot een gevangenisstraf van 3 maan-
den tot één jaar.
De uitspraken van de gerechtswoordvoerder Alireza 
Jamshidi en van de openbare aanklager, Ayatollah 
Ghorbanali Dorri-Najafabadi, doen nu het ergste vrezen 
voor de zeven beklaagden. In een brief aan de Minis-
ter van Inlichtingen Gholamhossein Mohseni Ejei, die 
midden februari gepubliceerd werd in het dagblad Kay-
han – dat nauwe banden heeft met de regering, schreef 
de openbare aanklager dat er “sterke banden zijn tus-
sen de Baha’is en de zionisten…Al het bewijsmateriaal 
wijst erop dat de Baha’i organisatie in direct contact is 
met de vijanden van Iran…De afgrijselijke Baha’i orga-
nisatie is illegaal op alle niveaus, hun afhankelijkheid 
van Israël werd gedocumenteerd, hun antagonisme te-
gen de islam en het islamitisch systeem is overduide-
lijk, hun gevaar voor de nationale veiligheid bewezen 
en volgens de wet moet men ook afrekenen met elke 
nieuwe organisatie”.1

"AHA´I�GELOOF
De meerderheid van de moslims in Iran zijn sji’itische 
moslims die geloven dat de afstammelingen van de 
Profeet Mohammed het spirituele en tijdelijke lei-
derschap over het moslimgeloof erfden. Deze leiders 
worden de imams genoemd. De laatste imam – de 
twaalfde – zou niet zijn gestorven maar door Allah zijn 
verborgen in 873. De meerderheid van de sji’ieten in 
Iran geloven dat de ‘verborgen twaalfde imam’ op een 
dag zal terugkeren als Mohammad al-Mahdi, de door 
de sji’ieten verwachtte verlosser. De twaalfde imam 

"AHA´ILEIDERS�BESCHULDIGD�
VAN�SPIONAGE�IN�)RAN

- Lieve Driesen -

Zeven leiders van het Baha’i geloof, die al meer dan acht maanden vastzitten in Iran, zijn nu officieel 
beschuldigd van “spionage voor Israël, belediging van religieuze voorschriften en propaganda tegen het 
systeem”. Volgens Amnesty International zijn de beschuldigingen politiek gemotiveerd. De mensenrech-
tenorganisatie beschouwt de gevangenen als gewetensgevangenen die enkel en alleen omwille van hun 
geloof of omwille van hun vreedzame activiteiten voor de Baha’i gemeenschap gevangen worden gehou-
den. Indien zij worden veroordeeld, riskeren zij zware gevangenisstraffen of zelfs de doodstraf.

De zeven Baha’i leiders
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zou volgens het sji’itische geloof nog enige tijd met 
de buitenwereld blijven communiceren via een reeks 
‘afgevaardigden’ die de titel van ‘poort’ of Bab kregen. 
Volgens de sji’ieten stierf de laatste Bab echter zon-
der een opvolger aan te duiden.
Het Baha’i geloof is zo’n 150 jaar geleden ontstaan 
in Iran en heeft zich sindsdien verspreid over de ge-
hele wereld. Het groeide uit de sji’itische tak van de 
islam en werd gesticht door een Iraniër, die zichzelf in 
1844 de ‘Bab’ noemde. Deze ‘Bab’ beweerde dat na 
Mozes, Jezus Christus en Mohammed er binnenkort 
een laatste profeet door God gezonden zou worden. 
Aangezien deze stelling strijdig was met een centraal 
punt in de islamitische leer, nl. dat Mohammed de 
laatste profeet in de rij was, zou de ‘Bab’ geëxecuteerd 
worden. De Bab zou volgens de Baha’is de komst van 
Baha’u’llah hebben voorspeld.
In 1852 had één van de volgelingen van de ‘Bab’ een 
openbaring in de gevangenis; hij was de profeet die 
de Bab had aangekondigd. Hij noemde zichzelf de 
‘Baha’u’llah’, wat de ‘glorie van God’ betekent. Ba-
ha’u’llah was de echte stichter van het Baha’i geloof 
en schreef één van de belangrijkste teksten van het 
Baha’i geloof, de Kitab-i-Aqdas. Hij stierf in Israël in 
1892 en werd opgevolgd door Abdu’l-Baha die een 
belangrijke rol speelde in de verspreiding van het ge-
loof waardoor al snel kleine maar niet onbelangrijke 
gemeenschappen ontstonden in Europa en Noord-
Amerika. Zijn oudste kleinzoon, Shoghi Effendi, zou 
hem na diens dood in 1921 opvolgen en het missie-
werk van zijn grootvader voortzetten. Shoghi Effendi 
was ook degene die de Baha’i heiligdommen en tui-
nen in Israël zou creëren en uitbreiden.
Na de dood van Effendi in 1957, zou het leiderschap 
van het geloof worden overgedragen aan een groep 
gelovigen in plaats van een individu. Tot op de dag 
van vandaag berust het leiderschap van de Baha’i ge-
meenschap bij het Universal House of Justice, een 
wetgevende instelling die de autoriteit heeft om de 
wetten van de Baha’u’llah aan te vullen en toe te 
passen en zijn zetel heeft in Haifa, Israël. Het admi-
nistratief centrum van het Baha’i geloof, het Baha’i 
World Centre, is tevens gevestigd in Haifa.

6ERVOLGING�"AHA´IS�IN�)RAN
In Iran zijn er momenteel meer dan 300 000 Baha’is. 
Hun godsdienst wordt echter niet erkend door de 
Iraanse grondwet, die enkel de islam, het christen-
dom, het jodendom en het zoroastrisme erkent.
Sinds de oprichting van de Islamitische Republiek Iran 
in 1979, wordt de Baha’i gemeenschap systematisch 
gepest en vervolgd. Er werden de afgelopen dertig jaar 
al meer dan 200 Baha’is vermoord of geëxecuteerd in 
Iran en meer dan 10 000 Baha’is mochten hun job 
voor de regering en voor de universiteiten niet langer 
uitoefenen.

Begin jaren ’80 werd de Baha’i gemeenschap in Iran 
in het bijzonder geviseerd. Verschillende leden wer-
den gearresteerd en geëxecuteerd. Zo werden op 21 
augustus 1980 alle negen leden van de Nationale 
Spirituele Vergadering van de Baha’is van Iran ont-
voerd. Zij zouden spoorloos verdwijnen en werden 
naar alle waarschijnlijkheid vermoord. Snel hierna 
werd de Nationale Spirituele Vergadering opnieuw 
samengesteld maar op 27 december 1981 werd de 
Vergadering opnieuw geviseerd door de Islamitische 
autoriteiten: acht leden werden vermoord. In 1983 
verbood de regering alle formele Baha’i administra-
tieve instellingen. Ook werden alle bezittingen van de 
Baha’i instellingen geconfisqueerd. Hierop besloot de 
Iraanse Baha’i gemeenschap de Nationale Spirituele 
Vergadering te ontbinden. Over geheel Iran zouden de 
Baha’is ook al hun reguliere activiteiten staken.
De informele groepering, die gekend staat als ‘de 
Vrienden’, werd opgericht met medeweten van de 
Iraanse overheid om tegemoet te komen aan de di-
verse noden van de Baha'i gemeenschap, de grootste 
religieuze minderheid van Iran.
Sinds 1998 werd geen enkele Baha'i meer geëxecu-
teerd. Nu vreest men echter voor het leven van de ze-
ven beschuldigden. Sinds Ahmadinejad aan de macht 
is, stellen verschillende mensenrechtenorganisaties 
dat de leden van etnische en religieuze minderheden, 
waaronder de Baha’is, steeds meer worden geviseerd. 
Zo zouden Baha’i kinderen in de lagere en middel-
bare school in toenemende mate worden aangevallen, 
uitgescholden en onder druk worden gezet om zich 
te bekeren tot de islam, in sommige gevallen worden 
zij zelfs van school gestuurd. Door administratieve 
maatregelen worden de Baha’is gemarginaliseerd. 
Ook worden zij vaker het slachtoffer van willekeurige 
arrestaties en mishandeling. 
De recente arrestatie van zeven leden van deze groe-
pering en de beschuldiging van spionage en beledi-
ging van religieuze voorschriften doet de Baha’i ge-
meenschap terugdenken aan de vreselijke tijden van 
begin jaren tachtig. Zij vrezen dan ook het ergste voor 
de zeven beschuldigden. 

—————
1 Iran Accuses 7 Jailed Leaders of Bahai Faith of Espionage, 

Washington Post, 18/02/2009.

Het Baha’i World Centre in Haifa



- 6 -

���JAAR��
NA�DE�)SLAMITISCHE�2EVOLUTIE

Dertig jaar geleden veranderde de nieuwe regering in Iran het politieke landschap in het Midden-Oosten. 
De regering die op 10 februari 1979 de macht greep, leidde tot de creatie van de eerste islamitische 
republiek ter wereld. Ayatollah Khomeini, de geestelijke en opperste leider van Iran, beloofde toen dat 
alle Iraniërs vrij zouden zijn. De afgelopen dertig jaar werden echter gekenmerkt door voortdurende men-
senrechtenschendingen. 

In februari 1979 kwamen de Iraniërs massaal op straat 
uit protest tegen het regime van de sjah – die ervan 
beschuldigd werd een ‘marionet van Washington’ te 
zijn. Zij waren de opeenvolgende corrupte regeringen 
onder sjah Mohammad Reza Pahlavi, die verantwoor-
delijk waren voor afgrijselijke mensenrechtenschen-
dingen, grondig beu. Ondanks de vele beloftes van 
Ayatollah Khomeini zouden de mensenrechten echter 
voortdurend en zwaar geschonden worden door de lei-
ders van de Islamitische Republiek.
De Islamitische Republiek Iran zou na een nationaal 
referendum op 1 april 1979 worden opgericht. In een 
tweede referendum in december 1979 werd de grond-
wet goedgekeurd en Ayatollah Khomeini bevestigd als 
Opperste Leider. Het nieuwe autoritaire en theocrati-
sche systeem dat zijn intrede deed na de islamitische 
revolutie zou de samenleving grondig veranderen. Een 
kleine groep religieuzen greep de macht en elkeen die 
het heilige principe van de velayet-e-faqih (de heer-
schappij van de religieuze rechtsgeleerde), die de 
volledige macht toekende aan Ayatollah Khomeini, 
durfde te bekritiseren werd uit de weg geruimd. Li-
beralen, communisten, nationalisten en aanhangers 
van het secularisme zouden spoedig van het toneel 
verdwijnen. De grootschaligheid van deze schendin-
gen tijdens de eerste jaren van de Islamitische Re-
publiek nam mettertijd wel enigszins af. Tijdens het 
presidentschap van Khatami van 1997 tot 2005 was 
er zelfs sprake van een lichte verbetering op het vlak 
van de vrijheid van meningsuiting. Alhoewel de alge-
mene mensenrechtensituatie beneden alle peil bleef, 
deed Khatami de Iraniërs en de wereld hopen op een 
duurzame verbetering op vlak van de mensenrechten. 
De hervormers slaagden er in acht jaar echter niet in 
om structurele en strategische veranderingen op lange 
termijn te realiseren binnen het grondwettelijke sy-
steem van Iran. In 2005 konden de neoconservatie-
ven onder leiding van Mahmoud Ahmadinejad profite-
ren van de algemene teleurstelling in Khatami en zij 
slaagden erin om progressieve veranderingen in het 
Iraanse beleid, vooral op het cultureel en economisch 
vlak, terug te schroeven.
Vier jaar later is het utopische idee van een vrije samen-

leving onder vele lagen van de bevolking springlevend. 
De hervormers zijn zich hiervan terdege bewust en zijn 
zich in de aanloop naar de Iraanse presidentsverkie-
zingen aan het reorganiseren rond voormalig president 
Mohammad Khatami, die nog altijd kan rekenenen op 
de steun van de middenklasse en de intelligentsia. 
Khatami zal het op 12 juni opnemen tegen huidig pre-
sident Ahmadinejad die de steun van de armen heeft 
verloren door zijn economisch wanbeleid en door de 
stijgende inflatie. Velen zouden hem ook de rug toeke-
ren omdat hij Iran heeft geïsoleerd door zijn vijandige 
uitspraken tegen Israël en zijn conflict met het Westen 
over Iran's nucleaire programma. Analysten en diplo-
maten zijn verdeeld over de kansen van Khatami om 
Ahmadinejad die immers nog steeds de steun geniet 
van de Opperste leider Ayatollah Ali Khamenei, te ver-
slagen. Zeker is wel dat zowel de hervormers als de 
conservatieven veel van hun steun onder de bevolking 
hebben verloren. De conservatieven worden aanzien als 
pochers die er niet in zijn geslaagd om hun rooskleu-
rige beloften van welvaart, zelfs voor de armen, na te 
komen. De hervormers worden dan weer beschouwd als 
spindokters wiens beloften voortdurend teniet werden 
gedaan door de veto’s van de aartsconservatieve Raad 
van Behoeders of van de Opperste Leider Ayatollah Ali 
Khamenei. Alhoewel de uitslag van de verkiezingen het 
beleid van de Islamitische Republiek, waar de Opper-
ste Leider Ayatollah Ali Khamenei het laatste woord 
heeft, niet zal bepalen, kan de president een invloed 
hebben hoe Iran handelt. 

%N�NA�+HAMENEI�
Twee jaar geleden gingen de geruchten de ronde dat 
de Opperste Leider, Ayatollah Ali Hossein Khamenei, 
ernstig ziek was. Sindsdien blijft men in Iran specule-
ren wie Khamenei zou vervangen indien hij zou over-
lijden of aftreden.
Deze kwestie deed ook een andere vraag rijzen: hoe 
zal de functie van Opperste Leider in de toekomst in-
gevuld worden? Zijn er kandidaten die deze centrale 
rol na Khamenei zullen vervullen? Is het mogelijk dat 

- Lieve Driesen -
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de bevoegdheden die nu door één persoon worden be-
kleed in de toekomst zullen worden toevertrouwd aan 
een collectief besluitvormingsorgaan, een consulta-
tieve (shura) raad? 
Niemand minder dan de voormalige president Akbar 
Hashemi Rafsanjani stelde de huidige interpretatie 
van het grondwetsprincipe ‘velayet-e-faqih’ onlangs in 
vraag. Volgens dit principe moet het regeringswerk door 
experts in de sji’ietische wetgeving worden gecontro-
leerd en geleid. In de praktijk wordt de functie van ve-
layet-e-faqih uitgevoerd door de Opperste Leider. Raf-
sanjani suggereerde dat de rechtsgeleerde – dus één 
man – vervangen zou moeten worden door een raad van 
rechtsgeleerden omdat de politieke, economische en 
sociale kwesties waarmee de regering en de samenle-
ving nu moet afrekenen te divers en talrijk zijn voor één 
individu. Hij vond dat de studie van de islamitische wet 
gediversifieerd moest worden zodat er gespecialiseerde 
juristen zouden ontstaan wiens beslissingsmacht be-
perkt zou blijven tot hun specifieke kennisdomein. Al-
hoewel het voorstel van Rafsanjani de nood van een 
Opperste Leider niet in vraag stelde, impliceerde zijn 
voorstel toch een radicale verandering. Rafsanjani is 
bovendien niet de eerste de beste. Vaak wordt hij de 
tweede machtigste man van Iran genoemd, na Ayatol-
lah Khamenei.1 Hij is immers niet alleen de voorzitter 
van de Beoordelingsraad maar ook van de Vergadering 
van Experts. Deze Vergadering is bij de dood of het 
ontslag van de huidige Opperste Leider belast met het 
verkiezen van een nieuwe Opperste Leider. De uitspra-
ken van Rafsanjani werden erg vijandig onthaald door 
de aanhangers van president Mahmoud Ahmadinejad. 
Volgens Karim Sadjadpour, een academicus van de 

Carnegie Endowment for international peace, zou een 
consultatieve raad het Opperste Leiderschap zelfs kun-
nen vervangen, juist omdat er geen voor de handlig-
gende opvolgers zijn voor Khamenei. Dit zou wel een 
grondwetswijziging vergen. Het verleden heeft echter 
bewezen dat dit geen probleem hoeft te zijn. Kort voor 
zijn dood, beviel Khomeini een wijziging zodat de Op-
perste Leider niet langer een ‘marja’ moest zijn, een 
hoge geestelijke die voldoende respect geniet om te 
kunnen oordelen in zaken betreffende de islamitische 
wet. Het voorstel van Khomeini, dat na zijn dood door 
een referendum werd goedgekeurd, maakte de weg vrij 
voor Khamenei om de Opperste Leider te worden die 
toen immers nog niet de titel van Ayatollah had. 

-ENSENRECHTENSCHENDINGEN�ONDER�
!HMADINEJAD
De hoop die onder de hervormer, president Khatami, 
was ontstaan op een grotere vrijheid van meningsuiting 
en op een verbetering in de mensenrechtensituatie, 
werd volledig ontnomen door de nieuwe conservatieve 
president Mahmoud Ahmadinejad. Straffeloosheid, 
willekeurige arrestaties, folteringen en andere mishan-
delingen, alsook de doodstraf zijn sinds 2005 opnieuw 
aan de orde van de dag. Personen wiens meningen 
afwijken van het officiële beleid, krijgen te maken met 
serieuze beperkingen van hun rechten op vrijheid van 
geloof, meningsuiting, vereniging en vergadering.2
Straffeloosheid De grote meerderheid van de ontelbare 
serieuze mensenrechtenschendingen die de afgelopen 
30 jaar werden gepleegd werden nooit onderzocht. Zo 

Koffiehuis in Teheran (Foto: Nick Hannes)

—————
1 K. Sadjadpour, Reading Khamenei: The world view of Iran’s most powerful leader., Report of the Carnegie Endowment for International 

Peace, 2008.
2 Iran: Human Rights in the spotlight on the 30th Anniversary of the Islamic Revolution, Amnesty International, 05/02/2009.



wapens zouden opnemen tegen de staat – blijkbaar in 
verband met zijn vermoedelijk lidmaatschap van de 
Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK). Farzad Kaman-
gar ontkent lid te zijn van de PKK. Zijn proces verliep 
oneerlijk en hij had lange tijd geen toegang tot zijn fa-
milie of advocaat. Volgens de Iraanse wetgeving moet 
men een gevangenisstraf uitzitten alvorens te worden 
geëxecuteerd. Op 11 juli 2008 werd zijn doodsvon-
nis bevestigd door het Opperste Gerechtshof. Zijn 
advocaat heeft zijn zaak echter voorgelegd voor een 
gerechtelijke herziening. Zolang een doodsvonnis in 
herziening is, kan de doodstraf niet uitgevoerd worden 
volgens de Iraanse wetgeving.

-INDERHEDEN
Ongeveer de helft van de Iraanse bevolking zou beho-
ren tot een etnische of religieuze minderheid.Ondanks 
de grondwettelijke garanties van gelijkheid en Iran’s 
internationale engagementen, is de discriminatie en 
repressie van etnische en religieuze minderheidsgroe-
pen sinds 2005, toen Mahmoud Ahmadinejad verko-
zen werd tot president van Iran, sterk toegenomen. 
Etnische minderheidsgroepen die een strijd voeren 
voor hun politieke en culturele rechten, zoals de Ara-
bieren, Azeri’s, Baloetsji’s, Koerden en Turkmenen, 
werden de afgelopen maanden, met de verkiezingen 
in het vooruitzicht, in toenemende mate geviseerd. 
De meeste groeperingen kiezen voor een vreedzame 
strijd maar bepaalde groeperingen zoals de Koerdi-
sche Partij voor een Vrij Leven in Koerdistan (PJAK) 
en de Baloetsji groepering de Verzetsbeweging van 
het Volk van Iran (ook gekend als Jondollah) voeren 
een gewapende strijd tegen de autoriteiten. Ook de 
situatie van de religieuze minderheden zoals de Ba-
ha’is (zie in dit nummer: Baha’i leiders beschuldigd 
van spionage in Iran), de evangelische christenen, de 
Ahl-e Haq en de soefi’s is de afgelopen vier jaar erg 
verslechterd.

In Iran wonen er naar schatting zo’n 12 miljoen Koerden 
die zo’n 15 à 17% van de bevolking uitmaken. De Koer-
den in Iran worden al lange tijd op sociaal-economisch, 
politiek en cultureel vlak gediscrimineerd. De econo-
mische verwaarlozing van de regio heeft geleid tot een 
diep verankerde armoede. Door gedwongen verhuizingen 
en vernietiging van huizen hebben Koerden vaak geen 
adequaat onderkomen. Het gebruik van het Koerdisch in 
het onderwijs wordt bovendien vaak gedwarsboomd. Het 
discriminatoire gozinesh systeem – een selectieprocedure 
dat van toekomstige overheidsambtenaren eist om trouw 
te tonen aan de islam en de islamitische republiek Iran 
– ontzegt Koerden, en ook andere minderheden, gelijk-
heid in tewerkstelling en politieke participatie. 
Mensenrechtenactivisten en journalisten die ook strij-
den voor de erkenning van de Koerdische identiteit, 
riskeren willekeurige arrestaties en vervolging. Sommi-
ge worden gewetensgevangenen, anderen worden ge-
folterd, krijgen een oneerlijk proces of worden ter dood 
veroordeeld. De laatste maanden neemt het aantal ar-
restaties erg toe. Velen worden beschuldigd in verband 
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heeft zich nooit iemand moeten verantwoorden voor 
de massamoorden in de gevangenissen van 1988. 
Toen werden politieke gevangenen massaal geëxecu-
teerd. De autoriteiten doen er nu alles aan om vitaal 
bewijsmateriaal te vernietigen. Zo werd onlangs de 
begraafplaats in Khavaran, waar vele gevangenen die 
werden geëxecuteerd vermoedelijk begraven werden, 
volledig vernietigd.
Beperkingen op de vrijheid van meningsuiting en ver-
eniging Ngo’s, kranten, tijdschriften en websites wer-
den gesloten door de autoriteiten. Ook worden websites 
regelmatig geblokkeerd. Zo werd in december 2008 
nog het Centrum voor Mensenrechtenactivisten, dat 
werd opgericht door Nobelprijswinnares Shirin Ebadi, 
gesloten kort voor men daar een activiteit wilde orga-
niseren ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van 
de Universele Verklaring van de Mensenrechten. Een 
reeks vage wetten en praktijken met betrekking tot 
de nationale en openbare veiligheid, belediging aan 
het adres van staatsleiders en de islam en andere as-
pecten van vrijheid van meningsuiting, vereniging en 
geloof worden gebruikt om degenen met afwijkende 
meningen, inclusief de mensenrechtenactivisten, te 
vervolgen. Zo werd Mohammad Sadiq Kabudvand, 
oprichter en voorzitter van de Mensenrechtenorgani-
satie van Koerdistan die sinds juli 2007 gevangen zit, 
veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf in mei 2008 
wegens ‘propaganda tegen het systeem’ en ‘handelin-
gen tegen de staatsveiligheid door de oprichting van 
de Mensenrechtenorganisatie van Koerdistan’. 
Willekeurige arrestatie, foltering en mishandeling Hon-
derden, duizenden mensen worden jaarlijks in Iran gear-
resteerd op verdenking van delicten betreffende de vei-
ligheid of de vrijheid van meningsuiting en vereniging. 
Vele arrestaties worden uitgevoerd door functionarissen 
in burgerkledij die zichzelf niet identificeren en geen 
officieel arrestatiebevel tonen of een reden voor hun ar-
restatie geven. Meestal wordt men eerst naar geheime 
plaatsen gebracht die vaak onder controle van het Mi-
nisterie van Inlichtingen staan, en pas later naar een 
‘gewone’ gevangenis. Zeker in de beginperiode van de 
gevangenschap is vaak sprake van foltering en andere 
mishandelingen: langdurige slaapontzegging, langduri-
ge eenzame opsluiting, bedreigingen met verkrachting, 
seksueel misbruik, elektrische shocks, … Ook wordt 
gevangenen vaak een medische behandeling ontzegd. 
Tot slot krijgen de meeste politieke gevangenen geen 
toegang tot hun familie of een advocaat. 
De doodstraf wordt nog altijd veelvuldig toegepast in 
Iran, ook op minderjarigen wat volgens het internatio-
naal strafrecht strikt verboden is. Ook politieke gevan-
genen, die dan beschuldigd worden van ‘vijandigheid 
tegen God’, riskeren in Iran nog vaak de doodstraf. Zo 
is er het geval van Farzad Kamangar, een 32-jarige 
onderwijzer, die in 2006 in Teheran werd gearresteerd 
door officieren van het Ministerie van Inlichtingen. Na 
zijn arrestatie zat hij vast op verschillende plaatsen 
waaronder Kermanshah, Sanandaj en Teheran. Hij 
werd gefolterd, geslagen, gegeseld en kreeg elektro-
shocks. In februari 2008 werd hij ter dood veroor-
deeld wegens ‘vijandschap tegen God’ – een beschul-
diging die vaak wordt gebruikt tegen degenen die de 
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Van de naar schatting 70 miljoen Iraniërs zou onge-
veer 1 procent behoren tot de Balutsji minderheid. 
Vele etnische Balutsji’s leven in de Sistan-Balutsjistan 
provincie. Deze provincie is één van de armste en 
meest achtergestelde provincies van Iran: het heeft 
de slechtste cijfers betreffende levensverwachting, 
alfabetisering, toegang tot proper water en sanitair 
en kindersterfte. De laatste jaren heeft het bovendien 
veel afgezien door de extreme droogte en extreme 
weersomstandigheden. 
Zoals andere minderheidsgroepen worden ook de Ba-
lutsji’s gediscrimineerd door het gozinesh-systeem. Al-
hoewel er een aantal culturele organisaties en centra 
van Balutsji’s bestaan, is het naar verluidt toch erg 
moeilijk voor hen om hun culturele rechten uit te oefe-
nen. Zo krijgen zij moeilijk toelating om culturele eve-
nementen te organiseren. Zoals bij de Koerden wordt 
ook voor de Balutsji’s het gebruik van het Balutsji in 
het onderwijs bemoeilijkt. Sommige leden van de Ba-
lutsji minderheid zijn betrokken bij criminele activi-
teiten, vooral bij drugshandel vanuit Afghanistan en 
Pakistan naar het Westen en Iran. Vele Balutsji’s die 
door de autoriteiten gearresteerd worden, worden nu 
beschuldigd van drugshandel of gewapend banditis-
me. Op beide delicten staat de doodstraf. Ter vergel-
ding voor de verschillende aanslagen van de Jondallah 
tegen regeringsdoelwitten, worden nu ook onschuldige 
burgers beschuldigd van dergelijke misdaden. 
Jondallah kwam in 2005 onder de aandacht toen zij 

met de nationale veiligheid of omdat ze ‘in vijandschap 
zijn met God’, wat meestal tot de doodstraf leidt. De 
meeste worden beschuldigd van lidmaatschap van 
PJAK of van de PKK. De afgelopen twee jaar werden al 
minstens 14 Koerden ter dood veroordeeld.

De Arabische (Ahwazi) minderheid woont voorname-
lijk in de olierijke provincie Khuzestan en maakt zo’n 
3 tot 8 % uit van de Iraanse bevolking. De laatste 
cyclus van onlusten en repressie begon in het voor-
jaar van 2005, na geruchten dat de Iraanse regering 
de Ahwazi gedwongen over het land zou willen ver-
spreiden. Demonstraties die hierop volgden werden 
door veiligheidstroepen met harde hand neergesla-
gen. Tientallen Ahwazi werden gedood, honderden 
raakten gewond, en nog eens honderden werden op-
gepakt. Gevreesd wordt dat veel van de arrestanten 
zijn gemarteld. Na een reeks bomaanslagen in 2005 
en 2006 werden honderden Ahwazi opgepakt. Onder 
hen waren vrouwen en kinderen van verdachten. Ook 
tijdens vreedzame demonstraties zijn tientallen, mo-
gelijk honderden Ahwazi opgepakt. Enkele tientallen 
verdachten van de bomaanslagen zijn veroordeeld tot 
de doodstraf na zeer oneerlijke processen. Recent 
werden in de dagen na de demonstraties van begin 
januari 37 leden van de Arabische minderheid, die 
protesteerden tegen de Israëlische militaire actie in 
Gaza, gearresteerd. Hun plaats van detentie is totnog-
toe onbekend.

Muurschildering met Khomeini en diens opvolger Khamenei (Foto: Nick Hannes)
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acht Iraanse soldaten gijzelden. De gewapende groe-
pering wordt geleid door Abdolmalek Rigi en heeft 
zo’n 1000 getrainde strijders die zouden opereren in 
de Balutsji gebieden in Iran. Zij zouden ook basissen 
hebben langs de grens met Pakistan. Het doel van 
Jondallah is niet erg duidelijk maar uit de uitspra-
ken van de leiders blijkt dat de discriminatie tegen de 
Balutsji van Iran één van hun belangrijkste beweeg-
redenen is. Zij zouden strijden voor een meer demo-
cratische regering en voor rechten voor soennieten in 
Iran. De laatste jaren is het aantal mensenrechten-
schendingen tegen Balutsji’s fel gestegen in de con-
text van het officiële antwoord op de verslechterende 
veiligheidssituatie in de Balutsji gebieden.

De Iraanse Azeri’s wonen voornamelijk in het noord-
westen van Iran en spreken het Azeri, een Turkse taal. 
Zij eisen al meer dan 15 jaar het recht op onderwijs 
in de moedertaal. Na de publicatie op 12 mei 2006 
van een tekening in het staatsblad Iran, die heel be-
ledigend was voor Azeri’s, werden grote manifestaties 
georganiseerd in de steden van het noordwesten van 
Iran. De Iraanse autoriteiten zouden toen excessief 
geweld hebben gebruikt om de manifestanten uiteen 
te jagen. Naar verluidt zouden honderden, zelfs dui-
zenden betogers gedetineerd worden. De meeste zijn 
inmiddels vrij maar sommigen werden veroordeeld 
tot gevangenisstraffen of slagen. Recent werden naar 
aanleiding van de jaarlijkse viering van Sattar Khan, 
een Azerische held van de Constitutionele Revolutie in 
Iran van 1906, in Teheran negen mensen gearresteerd 
waaronder ook Abdullah Abbasi Javan, een professor 
aan de Shahid Raja’i Universiteit van Teheran en zijn 
neef, Hossein Hosseini. Zij werden vastgehouden in de 
Evin Gevangenis in Teheran. Op 21 januari werd Hos-
sein Hosseini vrijgelaten maar professor Javan zit nog 
steeds vast en heeft geen toegang tot zijn familie of 
een advocaat. Daarnaast zouden op 14 januari 2009 
in het dorpje Khanegah-e Sorkh, nabij Oroumiye, ook 
een 30-tal soennitische Azeri’s zijn gearresteerd. Zij 
protesteerden tegen de afleiding van de watertoe-
voer naar hun dorp naar een industrieel complex in 
de buurt. Hun manifestatie werd door de politie met 
harde hand uiteengedreven. Op 1 februari werden 
minstens 21 van hen berecht. Zij werden beschuldigd 
van ‘verstoring van de openbare orde’ en ‘belediging 
van staatsambtenaren’ en veroordeeld tot gevangenis-
straffen, 74 zweepslagen en anderen tot gedwongen 
verblijf in Minab in het zuidoosten van Iran.

6ROUWENRECHTEN
Iran heeft de afgelopen 30 jaar de onderwijsstandaard 
aanzienlijk verhoogd, zeker voor meisjes. Het resul-
taat hiervan is dat meer dan 60% van de universi-
teitsstudenten vandaag meisjes zijn in vergelijking 
met slechts 30% in 1982. Dit heeft er toe geleid dat 
Iraanse vrouwen steeds vastberadener zijn om een ge-
lijke status af te dwingen in deze conservatieve Isla-
mitische theocratie, waar de mannelijke superioriteit 
nog steeds is vastgelegd in de wetgeving. Na de Isla-
mitische Revolutie van 1979 besloten sommige jonge 

vrouwen hoger onderwijs te gaan volgen als een mid-
del om thuis weg te zijn, hun huwelijken uit te stel-
len of om maatschappelijk respect te verdienen. Re-
ligieuze vrouwen, die hadden geweigerd in gemengde 
klassen te zitten, keerden terug naar de universiteit 
waar mannen en vrouwen gescheiden waren. Volgens 
overheidsgegevens loopt nu één op de vijf huwelijken 
uit op een echtscheiding, wat een verviervoudiging 
betekent in vijftien jaar tijd. Het zijn bovendien niet 
enkel de vrouwen van rijke, verwesterde elites. Ook 
vele vrouwen uit de lagere klassen en zelfs religieuze 
vrouwen vechten voor een echtscheiding en voor het 
hoederecht over hun kinderen. In tegenstelling tot wat 
men zou verwachten is het gemiddeld aantal kinderen 
per vrouw sinds de revolutie fel gedaald: drie kinderen 
per vrouw in vergelijking met tien voor de revolutie.
Desondanks worden vrouwen nog altijd erg ongelijk 
behandeld. Wettelijk gezien kunnen meisjes gedwon-
gen worden om te trouwen vanaf hun 13 jaar. Mannen 
hebben het recht om van hun vrouwen te scheiden 
wanneer zij maar willen en krijgen het hoederecht 
over alle kinderen ouder dan 17 jaar. Mannen mogen 
hun vrouwen verbieden om buitenshuis te gaan wer-
ken en polygamie is toegelaten voor hen. Het deel dat 
dochters mogen erven van hun ouders is volgens de 
wet maar de helft van dat van hun broers. Hun getui-
genis in een rechtbank is ook maar de helft waard van 
dat van een man. Alhoewel de staat stappen heeft on-
dernomen om steniging te ontmoedigen, blijft het in 
de strafwet de straf voor vrouwen die overspel plegen.
Een vrouw die weigert haar haren te bedekken riskeert 
een celstraf en tot 80 zweepslagen. 
Vrouwenrechtenactivisten stoten tevens op serieuze 
weerstand. Hun activiteiten worden immers aanzien 
als een uitdaging van culturele, religieuze of sociale 
normen betreffende de rol van vrouwen. De campagne 
waarbij men 1 miljoen handtekeningen wilde verza-
melen voor gelijke rechten betreffende het huwelijk, 
echtscheiding, overspel en polygamie, werd gelan-
ceerd in 2005. De Iraanse regering heeft deze groep 
echter zeer streng aangepakt. De oprichters werden 
beschuldigd van poging tot omverwerpen van het regi-
me. Tientallen leden werden gearresteerd en sommi-
gen gevangengezet. Minstens vijf vrouwenrechtenac-
tivisten mogen niet meer naar het buitenland reizen, 
blijkbaar in een poging om hen te verhinderen aan 
conferenties deel te nemen of om mensenrechtenprij-
zen te aanvaarden. 
De gewetensgevangene Ronak Safarzadeh, een lid 
van de Koerdische minderheid, wordt al meer dan 
15 maanden vastgehouden. Zij stond in maart 2008 
terecht maar er werd nog geen vonnis uitgesproken. Zij 
werd gearresteerd na een meeting waar zij flyers voor 
de 1 miljoen handtekeningen campagne uitdeelde en 
handtekeningen verzamelde. Zij werd beschuldigd 
van ‘vijandigheid tegen God’ in verband met haar zo-
gezegde betrokkenheid bij een bomaanslag in Sanan-
daj die na haar arrestatie plaatsvond. In een andere 
zaak werd zij tot negen maanden gevangenisstraf ver-
oordeeld voor het illegaal oversteken van de grens en 
voor het bezit van een satellietschotel. Onlangs werd 
zij beschuldigd van deelname aan een hongerstaking 
van Koerdische gevangenen in 2008.
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!AN�GASCONFLICT�ZITTEN��
VELE�LUCHTJES

De aanleiding voor het jongste gasconflict was geld. 
Oekraïne had zijn facturen niet betaald aan de Rus-
sische gasreus Gazprom en het wou ook niet weten van 
een aanzienlijke prijsverhoging voor gas uit Rusland. 
Aangezien 80% van het Russisch gas voor de rest van 
Europa via Oekraïne passeert, had het dichtdraaien van 
de kranen nare gevolgen in landen die veel gas uit Rus-
land gebruiken. Rusland wou aan die landen wel leve-
ren – via Oekraïne, als dat land maar geen gas aftapte. 
Oekraïne had een voorraad en had dat gas niet direct 
nodig, maar toch liet het dat gas niet door.
Voor het gemak werd dat op de rug van Moskou gescho-
ven, een beschuldiging die onmiddellijk door Washing-
ton werd bijgetreden. Het waren natuurlijk die Russen 
die de rest van Europa wilden chanteren en hun gas nu 
als wapen gebruikten, luidde het in Washington. Bij de 
EU in Brussel waren ze iets voorzichtiger. Want daar 
wisten ze dat vooral de Oekraïense president Joesjt-
sjenko een vuil spel speelde. En dat in Kiev niet ie-
dereen daar mee instemde. Premier Julia Timosjenko 
zat bijv. op een andere golflengte dan haar grote rivaal 
- en concurrent in gaszaken, de president. Vandaar dat 
Oekraïne in de grootste wanorde naar buiten trad.

2OS/EKRENERGO
Dat president Joesjtsjenko een vuil spel speelde, wis-
ten ze in Washington ook. Want daar had het ministe-
rie van Justitie drie jaar eerder een onderzoek gevoerd 
naar de maatschappij RosOekrenergo. Die Russisch-
Oekraïense maatschappij incasseert de meeste op-
brengsten van het gastransport door Oekraïne. 50% 
van de aandelen zit bij Gazprom, de andere 50% bij 
vrienden van de Oekraïense president Joesjtsjenko.
De Amerikaanse justitie wou enkele jaren geleden we-
ten of die maatschappij iets te maken had met Se-
mion Mogilevitsj. Die Mogilevitsj is een beruchte maf-
fiabaas die ook in België goed gekend is: hij deed in 
het begin van de jaren 1990 in Antwerpen veel zaken 
(witwas). En ondanks het feit dat de Amerikaanse FBI 
hem in 1994 al een zeer grote maffiaboss noemde, 
kwam jaren later de Belgische diplomaat Alfred Ca-
hen voor hem tussenbeide.
Toch nam Washington het in de jongste gascrisis op 
voor Oekraïne. Dat heeft alles te maken met de Ame-

rikaanse aandrang om Oekraïne in de NAVO te halen, 
en liefst ook in de EU. Niet om de Europese Unie te 
versterken, want dat zou trouwens niet het geval zijn. 
Maar wel om zo Rusland – en terloops de EU - te 
verzwakken. Amerikanen speelden al een grote rol in 
de zogenaamde “Oranjerevolutie” van eind 2004 die 
Joesjtsjenko en Timosjenko, de huidige premier, aan 
de macht brachten.

- Freddy De Pauw -

De Russische Beer heeft miljoenen Europeanen begin dit jaar in de kou gezet. Of lag het toch niet zo een-
voudig als deze karikatuur?Bij het begin van de jongste gascrisis kreeg Rusland al snel de schuld voor 
het dichtdraaien van de kraan. Het machtsgeile Kremlin wou het arme Oekraïne op de knieën dwingen? Bij 
nader inzien heeft veel echter te maken met de machts- en geldhonger van zowel Russische als Oekraïense 
machthebbers, de Oekraïense president Viktor Joesjtsjenko voorop. Oekraïne is uit de jongste “gasoorlog” 
naar voor gekomen als de grote onbetrouwbare partner.

Verkiezingsaffiche van Joesjtsjenko in Kiev 
(Foto: Nick Hannes)
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$E�OORLOG�VAN�/RANJE
Vóór die “revolutie” was er een onderzoek geopend 
naar het reilen en zeilen van RosOekrenergo. Maar 
nadien werd dat onderzoek begraven. Timosjenko 
haalde vorig jaar de zaak weer boven. Dat heeft alles 
te maken met de machtsstrijd in Kiev. De Oekraïense 
president Joesjtsjenko en zijn premier Timosjenko zijn 
al lang geen bondgenoten meer. Eind dit jaar zijn er 
presidentsverkiezingen en waarschijnlijk zullen ze het 
tegen elkaar opnemen. Vorige zomer beschuldigde de 
president zijn premier zelfs van landverraad omdat ze 
weigerde Moskou voor het hoofd te stoten tijdens de 
Georgisch-Russische oorlog.
Hun rivaliteit heeft ook veel met gas te maken. Timos-
jenko wordt niet voor niets nog altijd de “gasprinses” ge-
noemd, haar persoonlijk fortuin is grotendeels gebouwd 
op dubieuze gasdeals uit de jaren 1990. Bij RosOekr-
energo vinden we vooral de omgeving van de president. 
Timosjenko probeert al een tijdje RosOekrenergo buiten-
spel te zetten, zij beschuldigt onder andere Viktor Ba-
loga, de machtige chef van de presidentiële diensten, 
ervan een deel van de winsten op te strijken.
Wie aandelen heeft, is echter geheim. Die maatschap-
pij is officieel gevestigd in het Zwitsers kanton Zug. In 
dat kanton kan blijkbaar alles – de onderzoeksrechter 
is er een halftijdse functie, niets te vrezen dus. Het is 
RosOekrenergo dat de opbrengsten van het gastrans-
port incasseert. Dat geld verdwijnt dus in de zakken 
van enkele Oekraïense oligarchen, hoofdzakelijk men-
sen uit de omgeving van de president. Het gaat dus 
niet naar de schatkist die het nochtans hard nodig 
heeft. De winsten gaan naar enkele privé-personen, 
de staat moet bedelen bij het IMF!
Het was lang een raadsel wie er aan Oekraïense kant 
mee te maken had. Volgens consultants zijn het of-

ficieel twee Oekraïense oligarchen, Firtasj (45%) en 
Foersin (5%), naast Gazprom 50%. Die twee oligar-
chen controleren onder meer talrijke media. Zij heb-
ben nauwe banden met zowel maffiabaas Mogilevitsj 
als president Joesjtsjenko. De dag vóór Rusland en 
Oekraïne drie jaar geleden een gasakkoord sloten, 
stortte deze maatschappij 53 miljoen dollar op een 
rekening in Dubai van Petrogaz – een maatschappij 
waar de broer van de president opduikt. Maar er gaat 
ook geld naar kopstukken van Gazprom.

0IJPLEIDINGEN
Gas speelt hoe dan ook een grote rol in de Oekraïense 
politiek. Niet zo sterk als in Rusland waar Gazprom en 
het Kremlin één geworden zijn en waar gas goed is voor 
8% van het bnp. In Oekraïne gaat het om de opbrengs-
ten van de doorvoer van het gas via de pijpleidingen.
Gazprom is erop uit die pijpleidingen zelf in handen te 
krijgen, zoals het daar o.m. in Servië in slaagde. Maar 
zowel de Oekraïense president als de premier-gasprinses 
geven die bron van inkomsten niet graag uit handen. Ti-
mosjenko heeft nu wel RosOekrenergo opzij geschoven 
ten gunste van Nafotgaz en ze heeft met Moskou een ak-
koord gesloten over de prijs: die wordt aangepast aan de 
normale tarieven met voor dit jaar een reductie van 20% 
als overstap. Maar Nafotgaz rekende de industrie toch 
al die hoge tarieven aan, zodat daar weinig verandert. 
Economisten merken vooral op dat de lage tarieven tot 
gevolg hadden dat Oekraïners zeer kwistig met energie 
omspringen en gewoon zuiniger moeten worden. Zeker 
nu Oekraïne een spoedkrediet van 12 miljard ` van het 
IMF heeft gekregen om de volledige instorting van de 
economie te beletten.
De lage tarieven die Moskou eerder hanteerde, wa-
ren politiek gemotiveerd. Rusland rekende Oekraïne 

Julia Timosjenko tijdens haar verkiezingscampagne in 2007 (Foto: Nick Hannes)
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(“Klein-Rusland” voor veel Russen) als gewezen Sov-
jetrepubliek tot zijn ‘nabije buitenland’ waarmee er 
speciale banden bestonden. Met de “oranjerevolu-
tie” veranderde dat, het Westen – Washington voorop 
– wou Oekraïne volledig van Moskou doen afhaken. 
Daarom zou Oekraïne kunnen toetreden tot de NAVO 
en EU. In december sloten Oekraïne en de VS een 
“strategisch akkoord” en een overeenkomst voor de 
opening van een Amerikaans consulaat in Simferopol, 
de hoofdstad van de regio Krim. Voor Moskou was 
dat een provocatie; Krim wordt vooral bewoond door 
Russen die veel liever bij Rusland zouden zijn. Het 
is Chroesjtsjov die in 1954 het Russische Krim aan 
Oekraïne cadeau deed ter gelegenheid van de 300ste 
verjaardag van de hereniging – zonder het oordeel van 
de inwoners te vragen. Op de Krim is er ook Sebasto-
pol, thuishaven van de Russische Zwarte Zeevloot.

3TREAMS
In de jongste crisis is gebleken dat Oekraïne helemaal 
geen betrouwbare partner is. Gazprom heeft er geen 
belang bij tegenover zijn Europese afnemers spelletjes 
te spelen. De Russische economie, en Gazprom in het 
bijzonder, zitten in moeilijke papieren, ze hebben het 
geld van die gas hard nodig. De Oekraïense houding 
heeft bij de EU de bestaande twijfels doen toenemen.
Het kan een weerslag hebben op de projecten voor 
nieuwe gaspijpleidingen vanuit Rusland en Centraal-
Azië. Moskou heeft nu stevige argumenten voor zijn 
project ‘South Stream’: een leiding vanuit Rusland 
onder de Zwarte Zee naar Griekenland en de rest van 
de Balkan en zo naar Italië, Oostenrijk en de rest 
van West-Europa. Men is al volop bezig aan ‘North 
Stream’, een pijpleiding die van bij Sint-Petersburg 
onder de Baltische Zee naar Duitsland loopt. Daar-
mee worden Oekraïne, Wit-Rusland en Polen omzeild. 
Dit project wordt onder meer geleid door de Duitse 
gewezen bondskanselier Schröder (die het als rege-
ringsleider doordrukte en er nadien veel geld ging aan 

verdienen) en gesteund door Duitsland en Nederland 
dat een centrale opslagplaats voor West-Europa wil 
worden. South Stream wordt gesteund door Italië.
Enkele andere EU-landen, vooral Polen en andere landen 
uit het vroegere Sovjetblok, zijn voor het project Nabucco. 
Dat zou o.m. via Turkije gas aanvoeren uit Turkmenistan 
en door Oekraïne en Polen lopen. Maar dat is een zeer 
duur project, minstens 24 miljard euro. Bovendien is het 
de vraag welk gas buiten het Turkmeense door die leiding 
zal komen – want Iran en Rusland wil men omzeilen. 
Voor Moskou is het met de jongste crisis wel bewezen dat 
het gelijk heeft Oekraïne te omzeilen.

'ASKARTEL
Iran en Rusland zijn twee landen die een hoofdrol spe-
len in het gaskartel in wording. Op 23 december 2008 
kwamen in Moskou 15 landen samen om een nieuwe 
organisatie van gaslanden op te richten met zetel in Doha 
(Qatar). Rusland, Iran en Qatar hebben samen 56% van 
alle voorraden van de wereld. Hun klanten vrezen dat er 
een soort OPEC van de gas in de maak is dat onderling 
afspraken over productie en prijzen zou maken. 
De Russische premier Vladimir Poetin zei daar dat de 
tijd van de goedkope energie voorbij is. Eerder al had 
hij dreigend gezegd dat Rusland in Azië voldoende 
afnemers voor zijn gas kan vinden en niet van Europa 
afhankelijk is – wat alleszins in de nabije toekomst 
niet waar is. Want eer het zover is, moeten er nog 
zware pijpleidingen worden aangelegd en moeten de 
installaties voor vloeibaar gas op het eiland Sachalin, 
ten noorden van Japan, op volle toeren draaien. Dat 
zal allemaal nog een tijd duren.
Rusland zal dus voor de afname van zijn gas nog lang 
afhankelijk blijven van de Europese markt. Het heeft 
er daarom alleen al alle belang bij zich een betrouw-
bare partner te tonen. Iets wat van Oekraïne, waar 
president en premier elkaar naar de strot vliegen, nu 
niet kan worden gezegd.
Bron: Uitpers, nr 106, 10de jg., februari 2009

Kiev (Foto: Nick Hannes)
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Een onverwachte en ongeplande reis geeft altijd meer 
spanningen en zorgen. Het is moeilijk Nederland voor 
een paar weken te verlaten als je niet in Nederland 
geboren bent. Moeilijk om opeens met je alledaagse 
leven op te houden waaraan je gedurende acht jaar, 
dag na dag gewend bent.
Omdat je niet weet hoe jouw reis verloopt, wat je te 
wachten staat.
Omdat je reis naar je geboorteland is.
Omdat je niet weet wat je daar terugvindt.
Moeilijk als  je reisverhaal aan een einde begint – het 
einde van je moeders leven …

6OOR�HET�EERST�IN�'EORGIp
Als je nooit in Georgië bent geweest, weet je niet hoe 
echte Georgiërs zijn. Met het woord “echte” bedoel 
ik Georgiërs in Georgië, in hun eigen land. Mijn reis 
naar Baku in Azerbeidzjan, mijn geboorteland, ging 

via Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. Daar moest ik 
mijn documenten bij de Azerbeidjaanse ambassade 
laten goedkeuren. 
Eerlijk gezegd was ik een beetje bang om door Geor-
gië te reizen. Ik bereidde me voor op een ontmoeting 
met een kwaadaardige en verbitterde bevolking in een 
half verwoest land, als gevolg van de laatste oorlog 
met Rusland. Hoewel mijn vriendin Gulja, ook een 
Azerbeidzjaanse die ik in Nederland heb leren ken-
nen, haar Georgische vriendin Leyla had verzocht om 
me in Tbilisi bij te staan, was ik niet zo enthousiast. 
Ik was juist erg bezorgd. De dag voor mijn vlucht 
belde Leyla mijn vriendin Gulja. Ze zei dat ik mij geen 
zorgen hoefde te maken, want ze had haar vriend 
Teymur al op de hoogte gebracht van mijn komst naar 
Tbilisi. Ik had geen adres, geen achternaam en geen 
telefoonnummer van hem. 
Ik kon alleen een bitter ‘dank u wel’ door mijn tan-
den sissen. Ik ging gebukt onder zware en droevige 
gedachten over de dood van mijn moeder, over een 
gevaarlijk Georgië, over het regelen van documenten 
bij de Azerbeidjaanse ambassade in Tbilisi, de zorg 
voor mijn bagage en nog veel meer.
Het was mijn eerste kennismaking met het land, een 
land dat de laatste jaren een brandpunt was gewor-
den van internationale aandacht, na meer dan vijftien 
jaar van burgeroorlog en binnenlandse twisten. Het  
verzet van de binnenlandse oppositie tegen verdere 
hervormingen van de nieuwe president Saakashvili 
alsook  de bloedende wonden van Zuid-Ossetië en 
Abkhazië, maken dat het land in een moeilijke poli-
tieke en sociaal-economische positie verkeert. In 
vergelijking met het olierijke Azerbeidzjan is het nati-

.A�ACHT�JAAR�DROMEN
$EEL��
- Lena Sangin -

Als Lena Sangin na acht jaar haar herkomstland Azerbeidzjan bezoekt, merkt zij veel veranderingen in het 
land. Haar reis, die via het buurland Georgië voltrokken moet worden, verloopt niet zo gemakkelijk als een 
gewoon bezoek. Zij weet niet wat haar te wachten staat. Wat is er gebeurd in Azerbeidzjan, terwijl Lena 
Sangin weg was?

Het stadhuis van Tbilisi (Foto: Nick Hannes)
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onale budget waarover Georgië beschikt veel beperk-
ter. Ik verwachtte daarom dat de gevolgen van een 
economische achterstand hier veel meer zichtbaar 
zouden zijn. Ik verwachtte armoede, criminaliteit, 
corruptie, diefstal en roof, halfverwoeste straten en 
boze gezichten.
 

&!1
Misschien is het niet vreemd om achteraf een 
lijst van
“veel gestelde vragen” over je reis samen te stel-
len:
– Wat was de reis voor je? Wat het een reis naar 
je eigen land?
Of was het van je eigen land, Nederland, naar je 
geboorteland?
– Wat was jouw eerste gevoel toen je na zoveel 
jaren in je eigen land kwam?
– Was er iets veranderd in je (geboorte)land?
– Had je het gevoel dat je in het buitenland 
was?
– Wat viel je het eerst op in je (eigen) land?
– Wie zag je eerst?
– Zou jij daar weer willen wonen?
– Miste jij Nederland daar?
– Wat zou je van dat land naar Nederland mee 
willen nemen?
– Wat betekent je geboorteland nu voor je?
Ik heb geen directe antwoorden op de deze vra-
gen, maar misschien
komen antwoorden vanzelf uit mijn verhaal.

4EYMUR�VAN�4BILISI
Mijn verbazing had dan ook niet groter kunnen zijn 
toen ons vliegtuig op een moderne, mooie luchthaven 
landde. Hier was alles net zoals in andere Europese 
landen: een schitterend, schoon vliegveld. Toen ik op 
mijn bagage wachtte, hoorde ik plotseling mijn naam, 
die door een onbekende man werd uitgesproken. Ver-
baasd keek ik naar de lange en goedgebouwde man. 
Hij was ongeveer 45 jaar en was gekleed in een mooie 
leren jas. Hij stond naast me.
Ondanks zijn brede glimlach viel mij de diepe droef-
heid in zijn ogen op. Pas later hoorde ik dat zijn 
zoon een paar maanden eerder was overleden. “Hallo 
Lena, welkom in Georgië!” zei hij met een gastvrije 
gelaatsuitdrukking, die waarschijnlijk typisch is voor 
Georgië. Eerst geloofde ik mijn oren niet en ik ant-
woordde machinaal met een koel Hollands “Sorry 
meneer?”.  
“U bent toch Lena Sangin? Is uw bagage al aange-
komen?” 
“Teymur?” riep ik verbaasd, “ Leyla’s vriend uit Tbilisi?” 
“Ja mevrouw, hijzelf in levende lijve, tot uw dienst”. 

God, ben ik in een oorlogsland of in een wonderland, 
dacht ik. “Hoe kon u hier binnenkomen?” vroeg 
ik verwonderd. In de bagageruimte val je toch niet 
zomaar binnen?”
“Maar dit is een speciaal geval. U bent toch onze 
gast? Wat maakt het uit hoe ik hier binnen ben geko-
men? Is dat uw koffer? Zo weinig bagage? Laten we 
gaan. Volgt u mij alstublieft.” 
Stomverbaasd volgde ik hem. Hij opende de deur 
van zijn zwarte BMW voor me met het galante gebaar 
dat bij Kaukasische mannen hoort. In de schemering 
leken de sneeuwvlokjes wel nachtvlinders. Het was 
al avond, dus mijn bezoek aan de Azerbeidjaanse 
Ambassade dat voor die dag was gepland verviel. 
“U bent vast moe. Laten we eerst gaan eten, dan breng 
ik u daarna naar het hotel,” zei Teymur. Ik voelde al 
dat mijn bezwaren zinloos zouden zijn. We reden door 
de rustige en mooie straten van Tbilisi. Ik wilde zoveel 
mogelijk zien en bekeek alles met grote ogen.
Tbilisi is een klassieke stad met een zware, aardse 
bouw. De architectuur en bijzondere reliëfs geven de 
stad een specifiek, apart aangezicht. Schreeuwende 
of smakeloze bouwelementen zie je bijna nergens en 
je hebt het gevoel dat Tbilisi hetzelfde is als honderd, 
tweehonderd jaar geleden. De tijd, noch de gebeur-
tenissen hebben het statige en aristocratische Tbilisi 
aangeraakt. Op alle gezichten zie je die vriendelijke 
en gastvrije glimlach. Maar in de ogen zie je soms een 
verscholen droevigheid.
Gedurende de twee dagen die ik in Tbilisi doorbracht, 
was Teymur bij me. Hij bracht me naar traditionele 
restaurants en nodigde me steeds trots uit om een 
of andere Georgische nationale maaltijd of drank te 
proeven. Hij bleef maar “u” zeggen, betaalde alle 
rekeningen, zelfs die van mijn hotel en toen hij me 
uitnodigde om een beroemde Georgische huiswijn te 
drinken, maakte ik ook kennis met zijn vrouw en kin-
deren. Hij wilde mij zelfs nog enkele flessen cadeau 
geven.
Hij liet me de mooiste bezienswaardigheden van 
Georgië zien en vertelde met enorme liefde over de 
geschiedenis van de verschillende wijken, gebouwen, 
monumenten, kerken en moskeeën. Hij vertelde me 
ook over de veranderingen die de nieuwe president 
had teweeggebracht. Met name de corruptie zou zijn 
uitgeroeid en daarom zouden de meeste mensen 
voor Saakashvili zijn. Ze vinden hem alleen te emo-
tioneel voor een president. En Georgiërs houden van 
Nederland, want de vrouw van de president is een 
Nederlandse.
Zijn gelaatsuitdrukking, het gevoel van vernedering 
en belediging en zijn verbazing zal ik nooit vergeten, 
toen ik bij de grens met Azerbeidzjan hem een paar 
bankbiljetten van 100 euro aanbod. “Voor de ben-
zine” zei ik. Na een paar seconden realiseerde ik me 
dat ik hiermee een grote fout maakte. Ik schaamde 
me dood. Ik kon wel door de grond zakken.
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God, wat heeft Europa met me gedaan? Hoe ben ik 
in het vredige en overvloedige Nederland veranderd! 
In het goede oude Georgië, waar mensen door allerlei 
oorlogen en binnenlandse twisten, armoede moesten 
lijden, bestaan nog steeds veel waardevollere dingen 
dan geld. Veel later, toen ik terug in Nederland was, 
zou Leyla zeggen: “Hoe durfde je een Georgische 
man geld aanbieden voor zijn gastvrijheid?”
Omdat ik had moeten wachten op de reactie van de 
ambassade, had ik mijn vliegtuig gemist en moest ik 
met de bus. Bij de modderige grenszone met Azer-
beidzjan nam ik afscheid van Teymur. Verder moest 
ik lopen, alleen, want Teymur mocht niet meer verder. 
Een paar honderd meter verderop wachtte een bus op 
reizigers naar Azerbeidzjan.

$E�GRENS�
In de grenszone wemelde het van de grenswachten. 
Ik liep door de modder naar het controlepunt, terwijl 
ik mijn koffer achter me aansleepte. Soms was ik in 
de war op de grens  tussen de twee landen. Ik wist 
niet precies waar ik was. Weinig vrolijke gedachten 
gingen door mijn hoofd, want je weet nooit wat je van 
Azerbeidjaanse militairen, politie of grenswachten 
kunt verwachten – je hoort zo veel nare verhalen van 
andere reizigers over het scandaleuze gedrag van dou-
aneambtenaren dat je er bang van wordt. Door de vele 
regenplassen waren mijn kleren kletsnat. Mijn broek 

en laarzen waren doordrenkt met modder. 
“Er waren gisteren honderden pelgrims. Daarom is 
de grond zo modderig,” zei een jonge grenswachter 
verontschuldigend toen hij mijn vuile kleren zag. Hij 
nodigde me beschaafd uit in de controlepost. Nu gaat 
het beginnen, dacht ik. Ik had mijn handtas met mijn 
portemonnee erin al gereed.
Het was koud in de controlepost, hoewel er ook een 
vrolijk brandende kachel in de kamer stond. Er was 
zo’n tien man binnen. Wie het precies waren, was me 
niet helemaal duidelijk, want sommigen hadden geen 
uniform. Iemand nodigde me uit om dichter bij de 
kachel te gaan zitten. “Hier is het warmer,” zei hij. 
Ik had nog geen tijd gehad om mijn gevoelens op orde 
te brengen. Nog geen tijd gehad om iets te voelen. 
Mijn gedachten over Azerbeidzjan, die in Nederland 
mijn hart en bewustzijn hadden opzweept, waren nu 
ergens verdwaald. Ik was er op dat moment zelfs 
niet zeker van of het mij überhaupt zou lukken om 
Azerbeidzjan weer te zien. Dit land is streng voor 
nieuwkomers, vluchtelingen en mensen zonder geldig 
legitimatiebewijs. De vragen zijn genadeloos: Waarom 
ben je uit je land weggegaan? Waar woonde je al die 
tijd? Met wie? Bij welke partij hoor je? Enzovoort, 
enzovoort. Tenminste, zo was het tien jaar geleden 
toen ik mijn land nog niet had verlaten. 
“Wat zit in uw koffer, hanum (mevrouw)?” vroeg een 
man met een grijze, lange snor op een rustige toon. 
Hij keek me nauwelijks aan. “Zal ik hem open doen?” 
vroeg ik hem. “Hoeft niet hanum, maar wat zit erin?” 

Nationalistische affiche in Tbilisi (Foto: Nick Hannes)
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“Mijn kleren,” antwoordde ik.
Er stond een heel jonge man bij het raam, die zwij-
gend alles observeerde wat er in de kamer gebeurde. 
Ik voelde aan dat alles wat werd gevraagd en gedaan 
in stilte met hem werden afgestemd. Dat vond ik raar. 
Een paar andere mannen zaten aan een brede tafel en 
speelden domino. Zij vroegen wat ik in mijn handtasje 
had. Ik noemde wat gewone dingen die een vrouw in 
haar handtasje kon hebben. “Hoeveel geld heb je bij 
je?” was de volgende vraag.
Eindelijk, een puur Azerbeidjaanse vraag. Nou, laat 
maar zien dan, dat corrupte gezicht, dacht ik bij 
mijzelf. Ik gaf nog geen antwoord. Ze zeiden dat ze 
de nummers van al mijn bankbiljetten moesten regi-
streren. Ik haalde mijn geld uit mijn tasje. Opnieuw 
non-verbaal gaf de man bij het raam een jonge sol-
daat het bevel om mijn bankbiljetten te registreren. 
De soldaat keek ontevreden, maar hij gehoorzaamde 
zoals een soldaat dat hoort te doen en begon aan zijn 
langdurige, saaie werk. Wonderlijk genoeg lette nie-
mand op het geld of op de jonge soldaat. Men ging 
gewoon door met zijn bezigheden. 
Ondertussen keek ik naar de foto’s van Aliyev de 
vader (de voormalige president van Azerbeidjaan) en 
Aliyev de zoon (de huidige president) op de muur en 
besprak de recente presidentsverkiezingen. De man-
nen aan de tafel staakten hun dominospel en meng-
den zich graag in het gesprek. Hun ogen begonnen te 
glinsteren. Wat me verbaasde was dat niemand op de 
oppositiekandidaten schold, zoals dat vroeger werd 
gedaan. Ik voelde tolerantie. Toch toonden ze enthou-
siast hun loyaliteit aan de nieuwe regering. 
Ondertussen dacht ik nog steeds aan het smeergeld 
dat ik hen zou moeten geven. Ik nam me voor me 
tot het uiterste te verzetten en niets te betalen. De 
jongen was inmiddels klaar met tellen en registreren. 
Voor het eerst hoorde ik de stem van de man bij het 
raam: 
”Hanum, telt u alstublieft uw geld. Kijkt u alstublieft 
of alles in orde is.” 
”Dat zal wel in orde zijn. Ik hoef het niet te tellen,” 
zei ik. 
”Hanum, dat zijn de regels. Telt u alstublieft uw 
geld,” zei de man met een toon die geen tegenspraak 
duldde. Ik telde mijn geld, zei dat alles in orde was en 
stopte het weer in mijn tas, in een veilig zijzakje. Op 
dat moment kwam een andere jonge soldaat binnen 
met een kopje thee, keek naar de man bij het raam 
en bood mij de thee aan. 
”Hanum, uw thee, alstublieft”. Ik voelde mij een 
beetje raar door al die beleefdheid. Ik vroeg: “Sorry, 
ik ben in de war. Kunt u mij vertellen waar ik nu ben, 
in Georgië of in Azerbeidzjan?” “U bent in Azerbei-
dzjan, mevrouw,” zeiden een paar mannen tegelijk. 
“En jullie zijn Azerbeidzjanen?” vroeg ik bijna boos. 
Nu was het hun beurt om mij verbaasd aan te kijken. 

“Natuurlijk zijn wij Azerbeidzjanen, hanum. Hoezo?”
Ik raapte al mijn moed bij elkaar en zei wat in mijn 
hoofd opkwam: “Als ik in Azerbeidzjan ben en jullie 
Azerbeidzjanen zijn, waarom vraagt niemand me dan 
om smeergeld, verdorie?”
Ik had net zo goed een bom kunnen gooien. Ineens 
viel een oorverdovende, spannende stilte en alle blik-
ken richten zich op de jonge man bij het raam. De 
mijne ook. Hij had mij heel aandachtig opgenomen 
en zei met een ongelofelijke kalmte: “Ik begrijp wat 
u bedoelt, hanum. U herinnert zich andere tijden. Dat 
is allang voorbij.” 
Maar mijn koppigheid en nieuwsgierigheid kenden 
geen grenzen. Ik vroeg dwars: “Als jullie dan geen 
steekpenningen wilden, waarom is die jongen dan een 
uur met mijn geld bezig geweest?” “Dat zijn formali-
teiten om uw bezit te beschermen. Om te zorgen dat 
u uw bezittingen veilig kunt meenemen. Als er iets 
mee gebeurt, dan weten we altijd wat u bij u had,” 
zei hij, opnieuw weer met zijn zachte, kalme, maar 
categorische stem.
Er was geen tijd meer om door te vragen. Er werd 
op de deur geklopt en twee politiemannen kwamen 
binnen en salueerden naar de man naast het raam. 
Ze meldden dat ze klaar waren en de jonge man zei 
vervolgens dat er nog een paar kleine formaliteiten 
moesten worden afgehandeld.  Ze wilden mijn pas-
poortgegevens controleren en me daarna naar de bus 
brengen. Ik had me absoluut geen zorgen hoeven 
maken. Ik was het land veilig binnengekomen. Een 
van de politiemannen keek naar mij en vroeg of ik 
door de grenswachters goed behandeld werd. Ik ant-
woordde haastig dat alles ok was.
Ik heb iedereen bedankt en ben met de twee agenten 
vertrokken. Eén van hen nam mijn koffer mee. Maar 
ik was nog niet bij de deur of ik liep weer terug. Ik 
vroeg de jonge man zijn naam. Hij keek me aan en 
een amper merkbare glimlach krulde zijn mond: ‘Mijn 
naam is Rasul. Hoofdcommissaris Rasul.’

Wordt vervolgd…

 
Bron: ex Ponto Magazine, nr. 8.

Panorama over Bakoe (Foto: Nick Hannes)
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Voorbarige conclusies mogen uit dit alles niet direct 
getrokken worden. Feit is zeker dat de dodenaantal-
len vorig jaar in grote mate verminderd zijn. Maar 
ze blijven nog hoog. Zo kwamen er in 2008 dage-
lijks gemiddeld 24 Irakese burgers om het leven, 
tegenover 61 in 2007 en zelfs 72 in 2006(1). Het 
aantal Amerikaanse doden bedroeg 314 in 2008 en 
904 in 2007(2). Gerekend voor januari en het begin 
van februari 2009 zouden er per maand nu zowat 
15 Amerikaanse militairen sneuvelen en per dag een 
achttal Irakezen om het leven worden gebracht. De 
periode lijkt echter te kort om nu al van een verdere 
serieuze daling te kunnen spreken. Zo vielen er op 
zaterdag 14 februari 48 burgerdoden – die nog niet 
in de beschikbare statistieken waren verrekend. Wel 
dient nog worden aangestipt dat er elke maand ook 
nog tien keer meer Iraakse militairen en politieman-
nen omkomen dan Amerikanen.
Dat er een sterke daling was, kan aan verschillende 
factoren worden toegeschreven. In de eerste plaats 
“kochten” de Amerikanen de soennieten met pakken 
geld en wapens. Nog altijd krijgen die voormalige 
anti-Amerikaanse strijders een maandloon uitbetaald. 
In ruil gingen ze de uit de hele islamitische wereld 
afkomstige strijders van Al-Qaeda te lijf. Dit had te 
maken met de afkeer die Al-Qaeda had veroorzaakt 
door aanvallen op Irakezen, vooral op de door hen als 
ketters beschouwde sjiieten. Maar ook omwille van de 
controle over de routes naar Jordanië, Syrië en Tur-
kije, waarop beide partijen “taksen” hieven. Hoe dan 
ook, het (grotendeels) wegvallen van het soennitisch 
verzet en de eliminatie van vele Al Qaeda-strijders 
zorgen voor een gevoelige vermindering van het aantal 
doden. De soennitische groepen beschikken echter 
nog altijd over geld en wapens en kunnen nog altijd 
opnieuw in actie schieten om hun stempel op Irak te 
drukken, zeker als de Amerikanen weg zijn.

De paar miljoen Iraakse vluchtelingen in Syrië en 
Jordanië hebben er inmiddels nog altijd geen goed 
oog in. Ze denken er niet aan om terug te keren nu 
het land, zoals het officieel heet “veilig” is geworden. 
Ook degenen die gebleven zijn, voelen zich nog alles 
behalve gerust. Ze zien ook dat de verbeterde veilig-
heid het resultaat is van stringente maatregelen die 
hun bewegingsvrijheid sterk beperken: muren rond 
hele wijken in Bagdad, strenge en strikte veiligheids-
maatregelen allerhande. Willekeurige arrestaties en 
detenties zonder proces blijven schering en inslag. 
Vele Irakezen zeggen dat ze in een “politiestaat” 
leven. Met andere woorden, de verdrijving van Sad-
dam Hoessein in 2003 heeft niet de verhoopte vrij-
heid gebracht.

Eens het soennitisch gevaar (voorlopig?) geweken 
dacht premier Maliki, van de sjiitische Dawa-partij 
– een islamistische partij die zich in de late jaren ’70 
liet opmerken door terroristische aanslagen – eraan 
zijn sjiitische rivalen uit te schakelen. Onder het mom 
van het elimineren van de milities zette hij de aanval 
in op het “leger van de Mahdi” van de sterk anti-
Amerikaanse Moqtada al-Sadr en zijn bondgenoten in 
de zuidelijke havenstad Basra. Het bekwam hem niet 
goed, zodat de bemiddeling van Iran werd ingeroe-
pen. Uiteindelijk besloot al-Sadr niet tot het uiterste 
te gaan. Hetzelfde gebeurde toen Maliki Moqtada’s 
bolwerk in Bagdad, Sadr-City, aanpakte. De wette-
loosheid is er sedertdien zowel in Basra als in Sadr-
City verbeterd. Met zijn beperkingen. Zo worden er nu 
in Basra bv. huurmoordenaars aangesproken om, voor 
100 dollar, zgn. eremoorden uit te voeren op dochters 
en echtgenotes. De militie van Moqtada al-Sadr is 
echter niet uitgeschakeld. Ze houdt zich gedeisd en 
wacht het vertrek van de Amerikanen af.
Het was duidelijk dat Maliki niet echt uit was op het 

7ORDT�-ALIKI�DE�NIEUWE�
³STERKE�MAN �́VAN�)RAK�

- Paul Vanden Bavière -

Het voorbije jaar heeft premier Nouri al-Maliki van Irak krachtdadig opgetreden. Hij pakte de sjiitische 
milities in Basra en in Sadr-City (in Bagdad) aan, trad op tegen Al-Qaeda en tegen de territoriale ambi-
ties van de Koerden. Het geweld nam fors af. Bovendien slaagde hij erin een akkoord te sluiten met 
Washington, waaronder de Amerikanen al hun troepen moeten terugtrekken tegen 31 december 2011. Voor 
dat alles werd hij beloond met goede resultaten in de provinciale verkiezingen van 31 januari. Is hij een 
nieuwe “sterke man” in wording?
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uitschakelen van de milities, maar op het elimineren 
van een geduchte rivaal – iets waartoe ook de Ame-
rikanen hem hadden aangespoord. Zijn eigen militie, 
die voor een groot deel in politie, veiligheidsdiensten 
en leger werd opgenomen, bestaat immers nog altijd. 
Evenals die van zijn andere sjiitische rivaal, de Hoge 
Raad voor de Islam in Irak. En natuurlijk ook die van 
de twee grote Koerdische partijen, de Koerdische 
Democratische Partij (KDP) van Masoed Barzani, en 
de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) van Talal 
Jalabani, die momenteel president van Irak is.
De Hoge Raad heeft Maliki totnogtoe met rust gela-
ten, maar met de Koerden heeft hij de weg naar 
de confrontatie ingezet. Hier en daar heeft hij zijn 
troepen al ingezet tegen Koerdische peshmerga’s, die 
aanwezig zijn in gebieden die niet formeel tot Koer-
distan behoren. En met de Koerden is er nog altijd 
geen akkoord bereikt over die gebieden, in de eerste 
plaats over de oliestad Kirkoek, die door de Koerden 
wordt opgeëist. Ook is het tot zware aanvaringen 
met de Koerden gekomen over oliecontracten die 
de Koerdische Regionale Regering met kleinere bui-
tenlandse oliemaatschappijen sloot. Volgens Maliki 
moeten contracten via de centrale regering in Bagdad 
worden afgesloten. Hij viel ook scherp uit tegen de 
activiteiten van de pehsmerga’s buiten Koerdistan en 
nam aanstoot aan het openen van Koerdische verte-
genwoordigingen in het buitenland.
Zeker die confrontatie leverde Maliki veel sympathie 
op bij die Irakezen, die zich nog Irakees voelen, op 
de territoriale integriteit van Irak staan en zich ver-
zetten tegen de regionalisering van het land. Het is 
immers geen geheim dat de grote meerderheid van 
de Koerden voorstander is van onafhankelijkheid. 
Het voornaamste praktische bezwaar daartegen is dat 
Iraaks Koerdistan geen buitengrenzen heeft en dat 
zijn buren Syrië, Turkije en Iran zich verzetten tegen 
Iraaks-Koerdische onafhankelijkheid en zelfs tegen 
een grote mate van autonomie.
Bij Iraakse nationalisten kwam het ook goed over dat 
Maliki erin slaagde een duidelijk Status of Forces 
Agreement (SOFA) af te sluiten met Washington. De 
Amerikanen wilden een vage overeenkomst die hen zou 
toelaten voor onbeperkte tijd in Irak te blijven. Dat ze 
dit van plan waren (en misschien nog wel zijn) blijkt 
uit het feit dat ze in de “groene zone” in Bagdad een 
enorme ambassade, voor duizenden personeelsleden, 
hebben geconstrueerd en in heel Irak een netwerk van 
basissen hebben gebouwd. Maar Maliki dwong ze een 
einddatum – 31 december 2011 - te aanvaarden. Voor 
eind juli 2009 zullen de Irakezen zich in een referen-
dum kunnen uitspreken over het SOFA-akkoord.

Dat Maliki de “winnaar” werd bij de provinciale ver-
kiezingen van 31 januari – behalve in de Koerdische 

provincies, waar ze eind mei worden gehouden, en in 
Kirkoek, waar ze niet kunnen worden gehouden bij 
gebrek aan overeenkomst – wordt toegeschreven aan 
de nationalistische en centralistische reflex van vele 
Irakezen. En de achteruitgang van de Hoge Raad voor 
de Islam in Irak aan het feit dat die partij, zoals de 
Koerden, voorstander is van een regionalisering van 
Irak.
Ook dat moet echter worden gerelativeerd. Het poli-
tieke landschap van Irak blijft verdeeld. Er namen 
niet minder dan 400 partijen en 14.000 kandidaten 
deel aan de verkiezingen. De grootste successen 
boekte Maliki’s Rechtsstaatcoalitie in Bagdad en in 
Basra, met respectievelijk 38 en 37% van de stem-
men. Elders moest hij het met heel wat minder doen. 
Andere opvallende resultaten waren de prestaties 
van Moqtada al-Sadr in Bagdad, met 9%, en van 
de soennieten, die in 2005 de verkiezingen hadden 
geboycot. Dit ging in de noordelijke provincies Diyala 
en Ninive te koste van de Koerden, die daarvoor hun 
invloed en macht achteruit zagen gaan.
Ten slotte moet nog worden opgemerkt dat de ver-
kiezingsopkomst met 51% niet bijster hoog lag. Het 
is nu eenmaal zo dat Irak nog op en top corrupt is. 
Geen wonder dat in de gemeenteraden slechts een 
paar procent van de zetelende raadsleden werden 
herkozen. Ze hebben immers niets gedaan aan de 
infrastructuur om het leven van de mensen te verbe-
teren. Elektriciteits- en watervoorziening blijven pijn-
lijke punten. Officieel is er al meer dan 100 miljard 
dollar uitgegeven, maar het resultaat is weinig meer 
dan wat herstelwerk van wat de Amerikanen in 2003 
bij hun invasie hebben vernield. Aan gebrek aan geld 
en aan veiligheid kan het niet worden geweten. Het is 
ook een blaam voor Maliki.

Op het eerste gezicht kan Maliki een daadkrachtig 
man lijken, die de veiligheid heeft verbeterd, die zelfs 
de Amerikanen kon dwingen tot het aanvaarden van 
een vertrekdatum – of ze zich daar aan zullen houden 
is een andere zaak. Aan de milities van de Koerden, 
de Hoge Raad van de Islam – en zeker niet aan zijn 
eigen militie – heeft hij wat gedaan. En de doorsnee 
Irakees is er niet beter op geworden. Als hij echt de 
sterke man van Irak wil worden zal hij nog een en 
ander moeten realiseren, maar de vraag is of hij dat 
kan.

6OETNOTEN�
(1) Zie: http://www.iraqbodycount.org/database 

(2) Zie: http://www.antiwar.com/casualties 
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Het Turkse national isme heeft ervoor gezorgd dat 
Grieken en Armeniërs zo goed als volledig zijn ver-
dwenen uit Anatolië kort voor en bij de oprichting van 
de Turkse republiek. De Koerden zijn het enige volk 
dat de assimilatiedrang van de Turkse nationalisten 
heeft weten te weerstaan. De bloedige onderdrukking 
van de Koerdische opstand in Dersim in 1937-38 
fnuikte de Koerden voor tientallen jaren, maar vanaf 
de jaren ’60 begon het Koerdische nationalisme zich 
weer te roeren. Ook de laatste jaren flakkert verzet 
tegen de assimilatiepolitiek van de Turkse staat regel-
matig op in de steden van Zuidoost-Anatolië. Stilaan 
zien sommige liberale Turken in dat de ontkenning 
van de Koerdische identiteit het “probleem” niet 
kan wegrationaliseren. Het Turkse establishment zelf 
geeft nog altijd blijk van een struisvogelpolitiek, maar 
de “Koerdische kwestie” is een realiteit. Ze is meer 
dan een “kwestie van terreur”, want ze was er allang 
voor de PKK. Ze is ook meer dan een socio-econo-
misch probleem, want dit laatste verbindt zich in een 
dialectische wisselwerking met de bescherming van 
de eigen taal en identiteit. De “Koerdische kwestie” 
gaat niet alleen de rechten van een bepaalde etnische 
groep aan, maar beslist ook mee over de inrichting van 
de Turkse staat en de aard en wijze waarop de Turkse 
democratie zich organiseert. Op de vraag waarom 
Turks-nationalistische kringen zich verzetten tegen 
een oplossing van de Koerdische kwestie, antwoordt 
de Turkse politicoloog I

.
hsan Dağı: “They rightly cal-

culate that once the Kurdish question is settled and a 
full democracy is established, the state model based 
on centralism, authoritarianism and elitism that they 
advocate will be terminated.”2 De staatsstructuur en 
de invulling ervan met democratisch leven bedingen 

elkaar wederzijds. Het heeft geen zin te sleutelen aan 
de staatkundige structuren als de democratie achter-
op hinkt. Terecht zegt de Koerdische schrijver Altan 
Tan: “A federal system or autonomy could deepen 
the problem if you do not take democratic steps first 
recognizing the cultural and linguistic rights of the 
Kurdish people.”3 Het decentraliseren van de staat 
helpt de democratie niet vooruit wanneer de bureau-
cratische en semi-autoritaire bestuurscultuur van de 
centralistische staat zou gedupliceerd of gereprodu-
ceerd worden op regionaal vlak. Meer autonomie moet 
ook meer democratie inhouden. Federalisme wordt in 
tegenstelling tot unitarisme beschouwd als machts-
verdeling, maar die macht die dan over verschil-
lende niveaus wordt verdeeld, moet ook democratisch 
gelegitimeerd zijn. Wel kan de democratie later dan 
weer worden versterkt door inderdaad federalisme of 
op zijn minst culturele autonomie. De eerbied voor 
dat anders-zijn mag niet in tegenspraak zijn met de 
democratie; het mag geen terugval inhouden in reac-
tionaire toestanden of feodaal denken. De organisatie 
van de staat in overeenstemming met culturele eigen-
heden, bv. door het verlenen van culturele autonomie, 
het recht op onderwijs in eigen taal, dient de demo-
cratie wanneer het bestuur zo dichterbij de burger 
komt (wat in het Duits pregnant Bürgernähe heet) 
en de burger zo meer controle heeft op de door hem 
gemandateerde bestuurders. Nemen we de Europese 
Unie als voorbeeld: het vertalen van alle documen-
ten in de officiële talen van de lidstaten van de EU 
gebeurt vanuit de democratische zorg dat elke burger 
het recht heeft direct in zijn eigen taal te woord te 
worden gestaan. Zelfs wanneer iedere burger van de 
EU Engels verstond, zouden de finesses die besloten 

4URKSE�STRUISVOGELPOLITIEK
- Dirk Rochtus, politicoloog Lessius/KULeuven -

In zijn boek “Zonen van de Veroveraars” noemt Hugh Pope, gewezen correspondent van de Wall Street 
Journal, de Turken van Turkije de “meest nationalistische” van de Turkische naties, om tegelijk op het merk-
waardige feit te wijzen dat ze “etnisch gezien de meest gemengde Turkische groep van alle vormen.”1 De 
Koerden zijn het enige volk dat zich altijd heeft verzet tegen de assimilatiepolitiek van de Turkse staat. Het 
Turkse establishment voert echter nog altijd een struisvogelpolitiek aangaande de Koerdische kwestie.

—————
1 Hugh Pope: Zonen van de veroveraars. De herrijzenis van de Turkische volken, Amsterdam/Antwerpen 2006, p. 212
2 Zaman, 31.03.2008. Zie ook de gebundelde columns van I

.
hsan Dağı: Turkey: Between Democracy and Militarism. Post Kemalist 

Perspectives, Ankara 2008, p. 181. 
3 Zaman, 17.11.2008. 
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liggen in het jargon van de genoemde documenten 
de burger ontgaan die geen native speaker is. Het 
is in het belang van de Europese democratie dat ze 
meertalig is. 
 
Een eerste stap in de richting van een oplossing voor 
de Koerdische kwestie in Turkije is de erkenning door 
de Turkse staat dat er mensen zijn die een andere 
taal spreken, en niet zomaar een “dialect”, en dat 
ze het recht hebben die taal te bezigen, niet alleen 
in de huiskring, maar ook op officieel niveau. Die 
mentaliteitswijziging betekent de overwinning op het 
Sèvres-syndroom: het bestaan van een andere cultuur 
hoeft geen bedreiging te vormen voor de Turkse repu-
bliek. Homogene staten zijn een rariteit in de wereld, 
multi-etnische staten die hardnekkig weigeren hun 
minderheden te erkennen evenzeer. De EU en Turkije 
moeten ook leren een gemeenschappelijke definitie te 
hanteren met betrekking tot het begrip “minderheid”. 
Turkije beroept zich nog altijd op een verdrag dat al 
86 jaar oud is (het Verdrag van Lausanne) om het 
begrip “minderheid” te verengen tot de niet-moslims. 
De EU verstaat onder “minderheid” echter ook een 
groep die zich van de heersende groep onderscheidt 
door een andere taal of cultuur.4

De kemalisten zitten nog bevangen in het concept 
van natie en staatsvolk zoals dat gangbaar was in het 
Westen tot 1945. Koerden en alevieten vormen een 
uitdaging voor de monolithische cultuur van de kema-
listische staat. Soms hoor je kemalisten zeggen: die 
aandacht voor rechten van minderheden, voor regi-
onalisme, dat is weer typisch Europees. Als Turkije 
echter wil worden opgenomen in de Europese fami-
lie, zal het die Europese ideeën en waarden moeten 
overnemen. Honderd jaar geleden betekende Europa 
“nationalisme”, het samenvallen van natie en staat; 
vandaag de dag betekent Europa “multi-etniciteit” en 
dus in feite een conceptuele terugkeer naar datgene 
waartegen de Turkse Republiek zich in naam van het 
staatsnationalisme had afgezet, het Ottomaanse Rijk. 
Een toetreding van Turkije tot de EU zou vergelijk-
baar zijn met een nieuw Lausanne, weliswaar niet 
als geboorteakte, maar als inwijdingsritueel in een 
postmoderne wereld die een aantal principes van het 
oude Lausanne op de helling zet, zoals onbeperkte 
nationale soevereiniteit, culturele uniformiteit, de 
dominerende rol van een bepaalde etnische groep, in 
casu de Turkse.

De vertegenwoordigers van het officiële Turkije pakken 
er graag mee uit dat Turkije een land is van tientallen 
culturen en volken, maar de meeste ervan zijn zo klein 
in aantal dat ze gewoonweg geassimileerd zijn. En wat 
betekent de vermelding ‘tientallen culturen’, wanneer 
deze in de feiten tot folklore geworden zijn? Voor het-
zelfde geld kan ook België als een land van “honderd 
culturen” worden bestempeld, leven er toch in som-
mige steden mensen van 150 verschillende nationa-
liteiten. Wat telt, is de institutionele realiteit, en die 
zegt dat België een land is met drie gemeenschap-
pen en drie officiële talen. Als we de institutionele 
realiteit als criterium ter hand nemen, zien we dat 
Turkije ondanks zijn hameren op de “multiculturele” 
herkomst van zijn bevolking een staat is die de homo-
geniteit van diezelfde bevolking nastreeft door middel 
van een rigide assimilatiepolitiek. Dat verdedigen 
kemalisten wel eens met het argument dat het gaat 
om “civic nationalism”, dat beschaafder en rationeler 
zou zijn dan het zogenaamde “ethnic nationalism”. 
Iedereen die zich bekent tot de grondbeginselen van 
de staat en de officiële taal spreekt, is burger in de 
volle zin van het woord en geniet van dezelfde rechten 
als en heeft dezelfde verplichtingen als elke andere 
burger, ongeacht zijn of haar etnische achtergrond. 
Men verwijst daarbij wel eens naar Frankrijk of de 
VSA als voorbeeld. Maar “civic nationalism” is bij 
nader toeschouwen het in rationele begrippen geklede 
nationalisme van een dominerende etnische groep, 
dominerend in die zin dat haar taal en cultuur moeten 
worden overgenomen door andere numeriek kleinere 
groepen binnen diezelfde staat. De taal die dit “civic 
nationalism” hanteert, is de taal van een welbepaalde 
groep die zich heeft doorgezet op basis van getal en 
macht. Een etnische groep die één procent of zelfs 
minder van de bevolking uitmaakt, zal kunnen begrij-
pen dat om praktische redenen haar taal niet op alle 
echelons dezelfde status geniet als de taal van de 
numerieke meerderheid. Belangrijk is dat er garanties 
zijn dat ze niet worden geassimileerd, dat ze toch hun 
taal op bepaalde niveaus kunnen gebruiken en over 
instrumenten beschikken om hun cultuur te beleven. 
Maar de Koerden in Turkije zijn niet zomaar een kleine 
minderheid zoals de Duitstalige Belgen of zoals de 
Laz in datzelfde Turkije. Van een miljoenenvolk als 
de Koerden verwachten dat ze zich in naam van het 
“civic nationalism” moeten assimileren, is vragen dat 
ze hun identiteit prijsgeven en verloochenen. 

—————
4 Het Stauffenberg-rapport van het Europees Parlement definieert een nationale minderheid als een groep van mensen die a) reeds 

meerdere generaties in een bepaald gebied wonen, b) zich in etnisch, religieus of linguïstisch opzicht van de rest van de bevolking 
onderscheiden, c) een specifieke culturele identiteit vertonen, die ze willen bewaren, en d) een demografische minderheid binnen de 
staat vormen. Europees Parlement, document 121.212
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Wie lid wil worden van de EU, moet met dat ver-
haal van aandacht en respect voor de minderheden 
maar meegaan. Kijken we even naar Slowakije, waar 
20 procent van de bevolking bestaat uit Hongaren. 
Zij genieten institutioneel gewaarborgde rechten die 
hun cultuur en taal beschermen. Wanneer we in een 
gesprek met Turken deze problematiek aankaarten, 
krijgen we wel eens te horen dat we er niets van 
begrijpen. Wel, als Vlamingen begrijpen wij het echter 
maar al te goed. De kemalisten, die alleen een repres-
sieve aanpak kennen van de Koerdische kwestie, zou-
den maar eens moeten kijken naar de geschiedenis 
van de Vlaamse Beweging. Tot 1914, dus gedurende 
de eerste negentig jaren van het bestaan van België, 
was ze niet gericht tegen de Belgische staat, integen-
deel, ze wilde rechten voor het Vlaamse volk binnen 
het Belgische staatskader. Maar doordat de Belgische 
staat die rechten bleef ignoreren en zelfs onder-
drukte, radicaliseerde zich de Vlaamse Beweging. 
Zelfs federalisme is als samenlevingsmodel niet meer 
voldoende voor sommige Vlamingen die nu zweren 
bij separatisme. Datzelfde gevaar bedreigt Turkije: 
doordat ze geen oor hebben naar de Koerdische ver-
zuchtingen delven de Turkse staatsnationalisten het 
graf van de staat die hen zo dierbaar is. 

Zoals gezegd, de eerste stap is de mentaliteitswij-
ziging. Turken moeten van een moderne naar een 
postmoderne natie evolueren die multi-etniciteit 
en veeltaligheid in haar staatkundige structuren en 
instituties integreert. Die mentaliteitsverandering 
moet hand in hand gaan met het doorbreken van de 
vicieuze cirkel die erin bestaat dat het geweld van de 
PKK door de hardliners in het Turkse establishment 
wordt gebruikt als excuus voor een militaire aanpak 
van de Koerdische kwestie. Het geweld van de ene zal 
de andere altijd aanzetten tot geweld. Dat is ook de 
reden waarom de jaren ’90 een verloren decennium 
zijn in Turkije: de democratie kon zich niet ontplooien 
omdat alles in het teken stond van de gewapende 
strijd tegen de “Koerdische separatisten”. 
De tweede stap behelst twee soorten concrete maat-
regelen: enerzijds zulke die het terrein moeten 
effenen voor vrede en verzoening en een einde moe-
ten maken aan het geweld en geweldgerelateerde 
aspecten (amnestie, dorpswachters, terugkeer van 
vluchtelingen), anderzijds zulke die de beleving van 
de eigen culturele identiteit moeten garanderen. In 

een rapport van NGOs uit Zuidoost-Anatolië worden 
er enkele opgesomd zoals “the opening of Kurdish 
Studies faculties at universities and the use of 
Kurdish in local administration as well as in schools 
as elective course”.5 In feite klinkt dit allemaal nog 
zeer bescheiden. Wanneer culturele autonomie in 
deze zin wordt uitgebouwd, is er misschien zelfs geen 
nood aan federalisme. Betekent de oprichting van 
“TRT 6” dat de Turkse regering een “Koerdisch Plan” 
heeft? Volgens Ekrem Eddy Güzeldere is daar nog niet 
veel van te bespeuren. Het partijprogramma van de 
AKP klinkt veelbelovend: “Op voorwaarde dat Turks 
de officiële taal en de taal van het onderwijs blijft, 
beschouwt onze partij culturele activiteiten in andere 
talen dan het Turks, inclusief uitzendingen, als een 
aanwinst die de eenheid en de integriteit van ons land 
versterkt en ondersteunt”.6 De genoemde mentali-
teitswijziging die afstand neemt van de etnisch-Turkse 
monopolisering zou in datzelfde partijprogramma ook 
moeten blijken uit het gebruik van de term “being a 
citizen of the Republic” in plaats van “being a Turk”. 
Het ontwerp voor een nieuwe grondwet vermeldde ook 
culturele en burgerlijke rechten voor verschillende 
groepen. Maar het regeerprogramma ontgoochelt: 
daar wordt de Koerdische kwestie gereduceerd tot 
“economie en infrastructuur”. Volgens Güzeldere 
tonen partijprogramma en grondwetsontwerp aan dat 
“de AKP weet wat er zou moeten gedaan worden op 
cultureel en politiek vlak.”7 De mentaliteitswijziging 
vereist dus ook de moed om het probleem aan te pak-
ken en de nodige hervormingen door te voeren. Maar 
de vraag is of de wil daartoe nog voorhanden is. Sprak 
premier Recep Tayyip Erdoğan in november 2008 
tijdens een bezoek aan Diyarbakır niet over de “ene 
natie”? Onderlijnde hij daarmee niet de stichtings-
mythe van de Turkse Republiek, terwijl de oplossing 
van het Koerdische vraagstuk toch betekent dat de 
Koerden mee als een dragend staatsvolk van de repu-
bliek zouden moeten worden gezien? De toenadering 
van Turkije tot de EU als postmoderne entiteit zou 
een helpende hand kunnen toesteken. Maar zolang 
het Turkse establishment zelfkritiek ontbeert en niet 
met een open blik kijkt naar “het Andere” binnen de 
samenleving, zullen de EU-burgers hun wantrouwen 
tegenover Turkije niet overwinnen8. Want hun EU is 
gebouwd op verscheidenheid van talen en culturen, 
zelfs binnen haar eigen lidstaten. De Europeanen 
kunnen zich geen andere EU voorstellen. 

—————
5 HYPERLINK "http://www.haberdiyarbakir.com/news_detail.php?id=9252" http://www.haberdiyarbakir.com/news_detail.php?id=9252, 

8 April 2008. 
6 Geciteerd naar Ekrem Eddy Güzeldere, “Was there, is there, will there be a Kurdish Plan?”, Turkish Policy Quarterly, vol. 7, no. 1, 

spring 2008, p. 102.
7 Ekrem Eddy Güzeldere, op.cit., p. 110.
8 Dirk Rochtus: Self-Criticism Gives Entrance to The Western Way of Thinking, in: Zaman, 16.12.2006.
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De Turkse ambassa-
deur in Brussel, 
dhr. Fuat Tanlay, 
had tijdens de 
ceremonie een 
haatgedicht voor-
gelezen waarin hij 
de lof zong van de 
Turkse vlag: “Ik 
zal het graf delven 
van degenen die 
jou niet bekijken 
met mijn ogen. Ik 
zal het nest van de 
vogel vernietigen 
die vliegt zonder 
jou te groeten”. 
(Zie: Info-Türk, 

november 2008, Le ministre turc a fait des éloges de 
la déportation des Grecs et Arméniens).

In reactie op het discours van M. Gönül, heeft 
Europarlementslid Margaritis Schinasa aan de 
Europese Commissie gevraagd: “Kunnen de miljoenen 
Europese afstammelingen van de slachtoffers zich 
niet enkel gekwetst voelen door deze belediging van 
de historische herinnering aan hun voorouders?” 
In antwoord op haar vraag, heeft de Europese 
Commissaris voor Uitbreiding, dhr. Olli Rehn, gezegd: 
“Dergelijke verklaringen van de pers, lijken niet echt 
nuttig te zijn voor de commissie. Het standpunt van 
de commissie is dat enkel een intelligent en open 

2EACTIES�OP�HET�ULTRANATIONA
LISTISCHE�DISCOURS��

IN�DE�!MBASSADE�VAN�4URKIJE�
IN�"RUSSEL

Het ultranationalistische discours van twee vertegenwoordigers van de Turkse staat tijdens een cere-
monie ter herdenking van de dood van Atatürk in november 2008 in de Turkse Ambassade in Brussel 
blijft reacties uitlokken en bezorgdheid veroorzaken in geheel Europa. Tijdens deze ceremonie had 
de Turkse minister van Nationale Defensie, dhr. Vecdi Gönül, de deportatie van Grieken en Armeniërs 
uit Turkije die in de beginjaren van de Republiek werd georganiseerd, verdedigd. Hij beweerde dat 
de creatie van een Turkse natie enkel mogelijk was dankzij dit beleid dat door Atatürk was bevolen.  

debat op het niveau van de civil society de weg 
kan banen voor een verzoening over de pijnlijke en 
controversiële gebeurtenissen uit de geschiedenis.” 
(Zie: Première réaction officielle de l'UE aux propos 
de Vecdi Gonul)

Anderzijds heeft ook de burgemeester van Herent, dhr. 
Willy Kuijers, op 18 november 2008 een brief verstuurd 
naar de Ambassadeur van Turkije waarin hij vraagt om 
kennis te nemen van de teksten die tijdens de herdenking 
op 10 november werden uitgesproken. (Zie: Info-Türk, 
december 2008, Le Bourgmestre Willy Kuijpers interpelle 
l’ambassadeur de Turquie en Belgique)

De ambassadeur Fuat Tanlay heeft echter totnogtoe 
niet gepast gereageerd op deze legitieme vraag. 
In zijn antwoord van 15 december 2008 heeft hij 
integendeel het racistische gedicht dat hij tijdens  
de ceremonie van 
10 november 2008 
heeft uitgesproken 
verdedigd en 
v e r v o l g e n s 
geïnsinueerd dat 
dhr. Kuijpers zich 
zou linken met 
“verdedigers van 
de terroristische 
organisatie PKK, 
die jammer genoeg 
talrijk aanwezig 
zijn in België”. 

Dhr. Fuat Tanlay,
Turkse ambassadeur

Dhr. Vecdi Gönül, 
de Turkse minister van 

nationale Defensie

- Dogan Özgüden -
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Fuat Tanlay ver-tegenwoordigt de Republiek Turkije 
in Brussel sinds eind 2005. Deze vertegenwoordiging 
is aangetast door diplomatieke schandalen, door 
inmenging in het sociaal-politieke leven van België 
en door vijandig te reageren op kritiek van verdedigers 
van de fundamentele rechten van de etnische en 
religieuze minderheden van Turkije aan het adres van 
het regime van Ankara. 

In zijn antwoord aan dhr. Kuijpers, zegt dhr. Tanlay: 
“Het gedicht dat ik heb gelezen op 10 november jl. 
en dat u kwalificeert als ‘ouderwetse nationalistische 
concepten en woorden’, steunt de territoriale integriteit 
en het nationale bewustzijn van mijn land en bevat 
geen enkel expansionistisch noch racistisch aspect. 
In tegenstelling tot de Europese nationalismen, 
heeft het Turkse nationalisme nooit een oorlog 
ontketend. Bovendien heeft Turkije zich tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, terwijl alle landen van Europa - 
waaronder België- in oorlog waren, buiten het conflict 
weten te houden. Het internationale beleid van de 
Republiek Turkije is gebaseerd op de spreuk ‘Vrede in 
het vaderland, vrede in de wereld’ van haar oprichter, 
Mustafa Kemal Atatürk. Deze benadering is gekend 
en wordt door iedereen gerespecteerd.” 

Over welke vrede spreekt de heer de Ambassadeur? 
Welke vrede in het vaderland? Gaat het hier niet 
over een ‘pax turca’ die goed wordt beschreven in 
het discours van dhr. Gönül, goed wordt verborgen 
door zijn excellentie: de deportatie van Armeniërs 
en Grieken voor de constructie van de Turkse natie. 
Een vrede die nog steeds wordt bevestigd door de 
onderdrukking van het Koerdische volk en de andere 
overblijvende minderheden. 
 
Hij gaat voort met de verdediging van het 
ultranationalistische gedicht door het te vergelijken 
met de Marseillaise: “Ik heb het gedicht ‘De vlag’ 
van Arif Nihat Asya geëvoceerd terwijl ik over een 
herinnering uit mijn kindertijd sprak. Dit gedicht 
verheerlijkt op een poëtische manier de liefde en 
het respect voor de nationale vlag. Het bevat geen 
oorlogszuchtige connotatie. Dergelijke gedichten 
bestaan in de cultuur van alle landen met een 
nationale traditie (men kan bijvoorbeeld de woorden 
van La Marseillaise erop nalezen).”

De vergelijking van het gedicht ‘Vlag’ met de Marseillaise 
is belachelijk. Rouget de Lisle componeerde dit lied, 
dat aanvankelijk de naam ‘Chant de guerre pour 
l'armée du Rhin’ droeg, in 1792 in opdracht van 
de burgemeester van Straatsburg naar aanleiding 
van de oorlogsverklaring aan Oostenrijk. Zijn naam 
‘Marseillaise’ heeft het te danken aan het feit dat het 
in 1792 in Parijs voor het eerst gezongen werd door 
vrijwilligers (les fédérés) afkomstig uit Marseille. Het 

gaat hier over een hymne van verzet tegen de troepen 
die Frankrijk toen binnenvielen. Wat de ‘Vlag’ betreft, 
spreekt men over een tekst die de lof zingt van een 
expansionisme onder de Turkse vlag en die iedereen 
ter dood veroordeelt wanneer men die niet groet.

Hij besluit zijn brief met een nieuwe provocerende 
inmenging: “Ik heb nochtans veel respect voor uw 
standpunt, die u mijns inziens zou moeten brengen 
tot een krachtig verzet tegen de verdedigers van de 
terroristische organisatie PKK, die spijtig genoeg 
talrijk zijn in België”. 

Zo insinueert hij dat dhr. Kuijpers banden zou hebben 
met de “verdedigers van de terroristische organisatie 
PKK, die spijtig genoeg talrijk zijn in België”. 

Deze uitspraak mag echter niemand verbazen. Een 
journalist die door dhr. Tanlay wordt beschermd 
had in een boek dat illegaal in België verspreid 
werd al tientallen Belgische politici gekwalificeerd 
als ‘medewerkers van de PKK’ zoals Willy Kuijpers, 
Johan Vande Lanotte, Frank Vandebroucke, Hugo 
Van Rompaey, Jef Sleeckx, Paul Pataer, Germain 
Dufour, Martine Devos, Dirk Van der Maelen, J. De 
Bremaecker, S. Verhaven, D. Grimbergsch, Mieke 
Vogels, M. Martens, Ph. De Feyt, E. Van Voerenbergh, 
J.M. Delizee, M. Harmegnies, Y. Ylieff, A. De Maght-
Albrecht, W. Draps, J. Goossens. (Zie: Info-Turk, mei 
2000, Les provocations des barbouzes d’Ankara)

Turkse websites in België hebben in december 2008 
een andere verklaring van dhr. Tanlay verspreid 
in antwoord op een vraag van senator Josy Dubié 
betreffende de bedreigingen aan het adres van de 
hoofdredacteur van Info-Türk, Dogan Özgüden, die 
vanuit Turkse ultranationalistische hoek kwamen. 
(Zie: Déclarations de l’Ambassadeur de Turquie) 
Na de kritiek van Info-Türk op deze racistische 
uitlatingen van het politiek-diplomatieke korps van 
Turkije, hebben de media in dienst van de Turkse 
lobby, die door de ambassadeur wordt georkestreerd, 
een campagne met beledigingen en bedreigingen aan 
het adres van zijn hoofdredacteur Dogan Özgüden 
gelanceerd. (Zie: Info-Türk, N°364)

In zijn verklaring zegt 
dhr. Tanlay: “Uit de 
tekst van de vraag 
tot uitleg blijkt dat 
dhr. Dogan Özgüden 
zich bedreigd voelt 
door personen die 
in België verblijven 
en dat hij een klacht 
heeft neergelegd bij 
de Procureur des 

Dogan Özgüden,  
hoofdredacteur Info-Türk
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Koning. Dit is een zuiver Belgische affaire en gaat 
geenszins de Ambassade aan, enkel indien dhr. 
Özgüden zijn Turkse nationaliteit nog wil blijven 
behouden en onze hulp inroept.”

Nochtans gaat het hier niet over een zuiver Belgische 
affaire en gaat deze de Turkse ambassade rechtstreeks 
aan. Het voorwerp van de klacht van Özgüden bij de 
Procureur des Konings is immers ten gevolge van 
een voorafgaande verklaring van dhr. Tanlay en ten 
gevolge van de schriftelijke aanvallen van de Turkse 
media die door deze laatste worden aangemoedigd. 

Zou het in elk geval niet belachelijk zijn indien dhr. 
Özgüden de hulp zou inroepen van een ambassadeur 
die de Turkse ultranationalistische milieus tegen hem 
opzet en zijn veiligheid zo in gevaar brengt? 

Dhr. Tanlay gaat verder: “Dhr. Özgüden bekritiseert 
regelmatig en sinds lange tijd de regeringen en 
de ambassade van Turkije. Hij uit meningen die 
weinigen van de Turkse gemeenschap delen. Ik heb 
nooit de behoefte gevoeld om hierop te reageren en 
heb me nooit gegeneerd gevoeld door zijn opinies”. 

Özgüden bekritiseert inderdaad de regeringen en de 
Ambassade van Turkije sinds de militaire staatsgreep 
van 1971. Indien het Europees Parlement en 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
voortdurend het niet respecteren van de rechten en 
vrijheden in Turkije bekritiseren, is dit standpunt van 
Info-Türk volledig gerechtvaardigd. Toch vervormt de 
ambassadeur de waarheid door te zeggen ”Ik heb nooit 
de behoefte gevoeld om hierop te reageren en heb 
me nooit gegeneerd gevoeld door zijn opinies.” Was 
het hijzelf niet die in een verklaring in het dagblad 
Hürriyet en tevens op een Turkse website die door 
een correspondent van deze krant wordt geleid heeft 
gezegd: “De website Info-Türk staat bekend als een 
site die vijandig staat ten opzichte van de Republiek 
Turkije en voert in België al jarenlang activiteiten uit 
tegen Turkije”. (Hürriyet, 21 april 2007)

Nog een bewering van de ambassadeur: “Wij hebben 
geen banden met de Turkstalige websites in België 
die men als ‘pro-regering’ heeft gekwalificeerd. Wij 
subsidiëren er geen enkele van”.
 
Men moet wel blind zijn om niet de band te zien tussen 
de Turkse Ambassadeur en de Turkstalige websites 
in België. Men moet maar een blik werpen op deze 
websites en men ziet reeds de lofprijzingen die bij elke 
gelegenheid aan zijn adres worden geformuleerd.

Wij suggereren tevens aan dhr. Tanlay om een 
verklaring te lezen van de voormalige secretaris-
generaal van de almachtige Nationale Veiligheidsraad 

(MGK), de oud-generaal Tuncer Kilinç, die hij uitsprak 
tijdens het nieuws van 22 januari 2009 op Star 
Televizyon: “Ik had de toestemming om steun te 
geven aan Turkse verenigingen die in het buitenland 
werken voor de hoogste belangen van ons land. Ik heb 
hen gesteund via de ambassadeurs”.
Het is aan de Turkse ambassadeurs, met name aan 
dhr. Fuat Tanlay, om de verklaring van deze generaal 
te ontkrachten of te bevestigen. Indien het waar is, 
moet hij uitleggen hoe deze steun van de almachtige 
Nationale Veiligheidsraad (MGK) aan de Turkse 
verenigingen in zijn werk gaat. 

Wat de vorm van de brief van dhr. Tanlay aan 
burgemeester Willy Kuijpers betreft, is dit opnieuw 
een bewijs van het gedrag van de ambassadeur als 
een koloniale gouverneur die geen respect heeft voor 
de gastvrijheid en de diplomatieke normen van het 
gastland. 

Als politicus die deel uitmaakt van de Vlaamse 
gemeenschap, heeft dhr. Kuijpers zijn brief van 
18 november 2008 in het Nederlands opgesteld, één 
van de officiële talen van dit land.

Het antwoord van de Ambassadeur is in het Frans 
met een hoofding in het Engels-Frans… Nochtans, 
gezien het feit dat hij de brief in het Nederlands van 
dhr. Kuijpers heeft kunnen lezen of doen lezen, had 
hij hem in het Nederlands kunnen antwoorden of zijn 
antwoord in het Nederlands kunnen laten vertalen.

Dit gebrek aan respect mag niet verbazen. Hij 
vertegenwoordigt immers een staat die al decennialang 
het bestaan van de Koerdische taal, die door 20 
miljoen burgers wordt gesproken, ontkent.

Sinds zijn aankomst in België heeft dhr. Tanlay zich 
meerdere malen arrogant opgesteld en zich gemengd 
in interne aangelegenheden.

Op 13 januari 2006 heeft dhr. Jean-François Istasse, 
voorzitter van het parlement van de Franstalige 
gemeenschap van België reeds gereageerd op deze 
inmenging (Zie: Info-Turk, L’ingérence scandaleuse 
de l’Ambassadeur turc à la politique belge) alsook de 
burgemeester van Sint-Joost, dhr. Jean Demannez, in 
april 2007 (Zie: Info-Turk, Le bourgmestre de Saint-
Josse condamne l’immixion de l’ambassadeur turc).

Ironie van het lot: de Vlaamse minister van cultuur 
voert momenteel gesprekken met deze heer Tanlay om 
een Vlaams-Turks cultureel centrum op te richten in 
Brussel. Nochtans toont de Turkse ambassadeur geen 
enkel respect ten aanzien van hun taal en discrimineert 
hij deze taal zoals hij dit doet met de Koerdische taal 
in Turkije. (Info-Türk, 16 februari 2009)
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Waarnemers menen dat de AKP in heel Turkije 
opnieuw als grootste partij uit de verkiezingen zal 
komen. Bij de parlementsverkiezingen in 2003 
behaalde de AKP 34% van de stemmen en bij die 
van 2007 46,66%, ondanks de enorme mobilisatie 
van het seculier establishment. Daarbij overvleugelde 
de AKP in Koerdistan al de DTP. Maar de omstan-
digheden lagen toen anders. Wegens de kiesdrempel 
van 10%, die een partij in heel Turkije moet halen 
en voor een Koerdische partij niet haalbaar is, kwam 
de DTP er niet op. Om toch tot het parlement te kun-
nen doordringen, werd er met succes met “onafhan-
kelijke” kandidaten gewerkt, waarvan er een 20-tal 
werden verkozen.
Ook nu strijdt de DTP met ongelijke wapens: ze is 
de enige partij in het parlement die geen overheids-
steun krijgt. Dus kan ze minder verkiezingsuitgaven 
doen – zeker geen gratis koelkasten uitdelen bv. zoals 
Erdogan zou doen. Verder zijn er de traditionele pes-
terijen en intimidaties om de Koerden te overtuigen 
“juist” te stemmen.
Het blijft echter niet bij intimidatie. Erdogan doet ook 
positieve stappen. Zo doen islamistische organisaties 
al een paar jaar intensief aan liefdadigheidswerk in 
Diyarbakir, de Koerdische “hoofdstad”, en elders in 
het Koerdische Zuidoost-Turkije. Al in 2005 zorgde 
Erdogan voor een verrassing door te verklaren dat er 
een “Koerdisch probleem” was. In de aanloop naar de 
verkiezingen van 2007 werd beloofd dat de Koerden 
meer rechten zouden krijgen en dat er zou worden 
gezorgd voor economische welvaart. Van dat laatste 

is nog steeds niets te merken. Zuidoost-Azië blijft 
nog steeds een achtergesteld gebied, waarin weinig 
of niets wordt geïnvesteerd.
Recentelijk sprak Erdogan enkele woorden Koerdisch 
bij een bezoek aan de Koerdische regio, alhoewel 
dit onwettig is. Het Koerdisch is dan wel niet meer 
helemaal verboden, maar, onder meer, wel voor poli-
tici in het parlement, op publieke bijeenkomsten en 
voor alles wat ambtelijk is of van besturen afhangt 
(zo mogen geen informatiefolders in het Koerdisch 
worden gedrukt). Op radio en tv zijn sedert enkele 
jaren een aantal uren Koerdische uitzendingen toege-
staan, maar die moeten in het Turks zijn ondertiteld 
of, in geval van directe uitzendingen, vergezeld gaan 
van een Turkse gesproken vertaling. Erdogan ging 
onlangs een stap verder. Hij gaf de staatszender TRT 
6 opdracht ook tv-uitzendingen in het Koerdisch te 
verzorgen zonder die beperkende voorwaarden.
Ondanks dit alles blijft de houding van Erdogan 
dubbelzinnig. Zijn AKP werd vorig jaar net niet ver-
boden door het hooggerechtshof, maar tegen de DTP 
loopt nog altijd een procedure tot sluiting. Met enig 
wetgevend werk zou die procedure kunnen worden 
stilgelegd. De Koerden hebben nog steeds geen min-
derheidsrechten, met onder meer onderwijs in het 
Koerdisch voor Koerdische kinderen, zoals Europa 
eist. De broodnodige hervormingen, nodig om lid te 
kunnen worden van de EU, liggen na een denderende 
start alweer jaren stil. Ook kreeg de Koerdische poli-
tica Leyla Zana in december tien jaar gevangenis-
straf wegens “terrorismefeiten”. De rechter nam het 
haar ten zeerste kwalijk dat ze tijdens verscheidene 
toespraken de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK), 
die een guerrilla voert, een strijd voor “vrijheid en 
democratie” toeschreef. Leyla Zana ging in beroep 
en blijft dus voorlopig wel op vrije voeten. Wel zat 
ze eerder al tien jaar in de gevangenis nadat ze in 
1991 als kersvers parlementslid opschudding ver-
oorzaakte door de hoge vergadering in het Koerdisch 
toe te spreken. Ze kreeg in 1994 vijftien jaar celstraf 
wegens lidmaatschap van de PKK. In het kader van 
de toetredingsonderhandelingen tussen Turkije en de

%RDOGAN�DOET�GREEP��
NAAR�DE�MACHT�IN�+OERDISTAN
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Op 29 maart worden in Turkije gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het is de uitgesproken bedoeling 
van de islamistische eerste minister Recep Tayyip Erdogan daarbij Koerdistan te veroveren voor zijn Partij 
voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP). En daarbij de pro-Koerdische Partij voor een Democratische 
Samenleving (DTP) uit te schakelen. Door zijn overwinning denkt Erdogan een einde te kunnen maken aan 
de Koerdische kwestie.

Ahmed Türk en Leyla Zana (Foto: Nick Hannes)



Europese Unie werd ze vervroegd vrijgelaten.
Het Koerdische DTP-parlementslid Ahmet Turk volg-
de eind februari het voorbeeld van Leyla Zana door 
eveneens het taboe op het gebruik van het Koerdisch 
in de vergadering te doorbreken. De vraag is of hij 
nu ook zal worden vervolgd. Maar dan zou ook Erdo-
gan moeten worden aangepakt wegens zijn onwettig 
gebruik van het Koerdisch.
Meer algemeen probeerde Erdogan sympathie te 
verwerven door zijn scherpe uitvallen tegen Israël 
naar aanleiding van de moordende aanvallen op de 
Gazastrook. Hij sprak van een “vloek en een mis-
daad” die gestraft zou moeten worden. Hij maakte op 
het economisch forum in het Zwitserse Davos openlijk 
ruzie met de Israëlische president Shimon Peres en 
verliet woedend de zaal toen een partijdige, Ameri-
kaanse moderator tijdens het debat Peres honderduit 
de invasie van Gaza liet goedpraten, maar Erdogan 
snel de pas afsneed toen die wou antwoorden. Het 
is niet de eerste keer dat de betrekkingen met Israël 
sedert zijn eerste ministerschap op een laag pitje 
staan. Al maanden vermijdt Erdogan Israël. Bij zijn 
laatste rondreis door het Midden-Oosten sloeg hij 
Israël over en de toenmalige Israëlische minister van 
Buitenlandse Zaken, Tzipi Livni, die graag eens op 
bezoek was gekomen in Ankara, kreeg te horen dat ze 
niet welkom was. Ook de bemiddeling tussen Israël 
en Syrië over een vredesverdrag werd opgeschort.
Dat alles valt in goede aarde bij de grote meerderheid 
van de Turken, die het steevast opnemen voor hun 
Palestijnse geloofsbroeders en niets moeten weten 
van de Turkse, door het Westen opgedrongen “stra-
tegische alliantie” met Israël. Toen Erdogan vanuit 
Davos in Istanboel arriveerde werd hij als een held 
ontvangen door een enthousiaste menigte met Pales-
tijnse vlaggen.

Het zal hem zeker stemmen opleveren. Ook in Koerdi-
stan, waar de grote meerderheid van de bevolking diep 
gelovig is en al in belangrijke mate op de AKP stemt. 
Toen Atatürk begin de jaren 1920 tegen de Grieken 
aan de westkust ten strijde trok, kreeg hij zonder 
problemen de Koerden mee omdat het volgens hem 
ging om een strijd van moslims tegen christenen. En 
in de jaren 1990 tot begin 2000 was er een Koerdi-
sche Partij van God (de Koerdische Hezbollah) actief 
tegen Koerden die van Koerdisch-nationalistische 
sympathieën of PKK-lidmaatschap werden verdacht. 
Voor ware moslims is nationalisme altijd verdacht: het 
is de “umma”, de gemeenschap van de moslims die 
belangrijk is en die niet mag worden geschaad door 
meningsverschillen over taal en natie.
Vele Turkse politici toonden openlijk hun sympathie 
voor Hezbollah, die overigens door de Turkse staat 
werd bewapend. Wat werd toegegeven door oud-
premier Tansu Ciller. De partij werd grotendeels 
opgedoekt in 2000 toen 70 lijken werden ontdekt 
van Turkse en Koerdische zakenlui en journalisten, 
die de jaren voordien brutaal werden vermoord na te 
zijn gefolterd.
Inspelen op de religieuze gevoelens van de Koerden 
is een niet te onderschatten troef van Erdogan. Maar 
of een eventuele zege een einde zal maken aan de 
Koerdische kwestie is een andere zaak. Zo eenvoudig 
ligt het allemaal niet. Ook het nationalistische kamp 
staat sterk en de PKK zal niet snel haar strijd opgeven 
als de Koerden niet meer rechten krijgen. En vele 
Koerden die op Erdogans AKP zullen stemmen in de 
hoop dat de beloofde investeringen en hervormingen, 
ook op gebied van Koerdische taal en cultuur, wer-
kelijkheid worden, zullen snel teleurgesteld zijn en 
zich bedrogen voelen als er niets gebeurd eens de 
stembusslag gestreden is.

Diyarbakir (Foto: Nick Hannes)
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Het tweemaandelijks tijdschrift van het Koerdisch 
Instituut vzw te Brussel - door het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap erkend als beweging in 
het kader van het decreet op het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk - biedt een politiek onafhanke-
lijke blik op de huidige situatie van de mensen- en 
volkerenrechten in het Midden-Oosten, Eurazië en 
de Kaukasus en tevens op hun geschiedenis en 
cultuur.
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