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Naar jaarlijkse gewoonte zijn ook dit jaar de kinderen van harte welkom tijdens de zomermaanden om deel te
nemen aan ‘été jeunes’. Deze zomer kunnen de kinderen zich weer uitleven tijdens de creatieve ateliers, parkspelen,
culturele uitstappen en excursies. De inschrijvingen lopen nog steeds in L’Institut Kurde de Bruxelles.
Inschrijvingen: Institut Kurde de Bruxelles – Bonneelsstraat 16 – 1210 Brussel – Tel. 02 230 89 30

CURSUSSEN
Cursus Volksdansen voor iedereen
Op een gemakkelijk tempo leert een professioneel lesgever u Koerdische en Armeense volksdansen aan. Inschrijven
vanaf begin september in het Koerdisch Instituut. Kostprijs: 10 euro/maand.

Cursus vrije expressie voor kinderen en jongeren
Dansen, toneelspelen, muziek maken, … We doen het allemaal. Voor kinderen en jongeren van 10 tot 16.
Kostprijs: 15euro/3 maanden. Inschrijven vanaf begin september in het Koerdisch Instituut.

Cursus Koerdisch voor beginners
In deze cursus leer je Koerdisch (Kurmandjî) spreken. Iedereen is van harte welkom op deze cursus Koerdisch.
Samen met de taal leer je ook heel wat bij over het volk en het land. Kostprijs: 45euro/3maanden. Inschrijven in
de maand september in het Koerdisch Instituut

Infocycli voor jongeren
Infocycli voor jongeren over migratie – België – Europa – het Midden-Oosten en de Kaukasus – Mensenrechten
en vrede – Cultuurverschillen en Communicatieve Vaardigheden.
Voor jongeren van 15 tot 25.
Kostprijs: 2,5 euro/cyclus. Inschrijven vanaf september in het Koerdisch Instituut

IN VOORBEREIDING: SENSIBILISATIEACTIES NAV HET 30-JARIG BESTAAN VAN
HET KOERDISCH INSTITUUT TE BRUSSEL – VAN 18 TOT 28 SEPT. 2009
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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- Derwich M. Ferho -

De Koerden liggen onder vuur. Politici, mensenrechtenactivisten en studenten worden massaal aangehouden
en in gevangenissen gestopt. Militaire operaties tegen
de Koerden gaan onverminderd voort. Door middel van
tanks en vliegtuigen worden de Koerden met bommen
bestookt, met als enige reden: Koerd zijn!

De Turkse staat heeft een nieuwe satellietzender, nl.
TRT 6, opgestart. De pogramma’s worden er in het
Koerdisch uitgezonden! Zowel de programmamakers
die ervoor werken als het gebruikte Koerdisch zijn er
echter beneden alle peil. Sommigen verdenken de
staat ervan met opzet slechte programmamakers en
een slechte taal te gebruiken om zo het Koerd zijn
in een slecht daglicht te plaatsen. Het doel van de
zogenaamde ‘Koerdische’ TV van de Turkse staat is
tweezijdig: enerzijds het zwartmaken van de Koerdische vrijheidsstrijd en anderzijds het propageren van
het Islamo-Turks nationalisme.
De TRT 6 mag dus wel in het Koerdisch (als we dat
gebrabbel al zo kunnen noemen) uitzenden, maar
de democratisch verkozen burgemeesters en parlementsleden en de rest van de Koerdische bevolking
mag geen Koerdisch spreken! Welkom in de Turkse
democratie…

Sinds de tweede week van april, onmiddelijk na de
gemeentelijke verkiezingen in Turkije, werden de Koerdische politici, NGO’s en andere civiele organisaties,
onder vuur genomen. Er vonden meer dan 400 arrestaties plaats, waarbij vooral kaderleden van de DTP
(Partij voor Democratische Samenleving) werden
opgepakt. Sommige verkozen burgemeesters hebben
een proces gehad en een ervan is al voor de zoveelste
maal veroordeeld met 2,5 jaar gevangenisstraf. Abdullah Demirbas werd tijdens zijn vorige mandaat veroordeeld tot zoveel jaar cel en werd uit zijn functie gezet.
Reden hiervoor was het multilinguïstisch beleid in
zijn gemeente. Op 29 maart werd hij met maar liefst
79 % van de stemmen herverkozen. Maar ook aan een
nieuwe gevangenistraf kon hij niet ontkomen.
Ook kinderen werden gearesteerd en veroordeeld tot de
gevangenis. Een 12-tal kinderen in Amed (Diyarbakir)
werden vorig jaar tot meer dan 100 jaar veroordeeld.
Onlangs zijn ook in Adana twee kinderen veroordeeld
tot 4 jaar en 8 maanden celstraf. Hun misdaad: het
werpen van stenen naar politietanks.

Ook Iran bombardeert de Koerdische regio’s voortdurend, en dit op identiek dezelfde manier als haar buur
Turkije dit doet. Islamitische gardes pakken dagelijks
tientallen Koerden op die verdacht worden van ‘spionage’, ‘verraad’, ‘onkuisheid’, ‘overspel’, enz… Ze
worden overdag, zonder enige vorm van proces, opgehangen, gestenigd of lichamelijk verminkt.
In Syrië is de situatie van de Koerden niet beter. Sinds
het diplomatiek verkeer tussen de Turkse, Iraanse en
Syrische staten zijn de Koerden ook daar de schietschijf van het regime. Arrestaties, verdwijningen en
veroordelingen tot gevangenisstraffen houden maar
niet op. Onlangs werden 184 studenten van Koerdisch
afkomst zomaar uit de universiteiten gezet. Nog steeds
worden de Koerden er onteigend. Hun land wordt willekeurig aan de Arabische inwijkelingen gegeven.
Met andere woorden; Koerd zijn is in de drie bovengenoemde landen nog steeds een grote misdaad, en daar
lijkt niet snel (genoeg) een einde aan te komen.

De grensstreken met Iran en Irak worden dagelijks
gebombardeerd. Niet alleen mensen en dorpen worden geviseerd, maar ook de natuur word volledig
kapot gemaakt. Het doel van de voorturende bombardementen in de regio is dan ook het systematisch
onbewoonbaar maken van de Koerdische regio’s. Noch
de Koerden noch de dieren hebben het recht om daar
te leven. Er zijn getuigenissen van slachtoffers die
beweren dat de Turkse autoriteiten bepaalde chemische producten gebruiken om zowel de mensen als de
natuur volledig te doen uitsterven.
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- Paul Vanden Bavière -

Al in december 2000 schreef de Franse journalist en diplomaat Eric Rouleau tijdens zijn ambassadeurschap in Ankara in het gezaghebbende en gezagsgetrouwe Amerikaanse blad Foreign Affairs een artikel,
waarin hij onderstreepte dat in Turks Koerdistan tussen 1984 en 1988 17.500 Koerden werden vermoord,
en nog eens 1.000 in de eerste maanden van 1999. Inmiddels - we zij nu tien jaar later - is het cijfer nog
eens met duizenden aangedikt.
voor mensenrechten en democratie. Ook Israël heeft
van de NAVO- en EU-landen zo’n “license to kill”.

Het gaat hier om moorden op Koerden die verdacht
werden van Koerdische nationalistische activiteiten,
niet om slachtoffers van de oorlog tussen het Turkse
leger en de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), die in
1984 begon en waarvan het aantal door de Turkse
autoriteiten op 35.000 wordt geraamd. Ook familieleden van verdachte Koerden moesten het dikwijls
ontgelden. Daarbij denken we aan de moord op de
bejaarde ouders van Derwich M. Ferho, de directeur
van het Koerdisch Instituut van Brussel, op 2 maart
2003. Ook Derwich’ broer Mehdi is in België actief
voor de Koerdische zaak. De moord werd, zoals de
duizenden andere, en zoals te verwachten was, nooit
opgehelderd. Geen wonder, want de moorden werden
gepleegd door en in opdracht van de Turkse staat…
Recente onderzoeken en onthullingen bevestigen nu
formeel wat iedereen al lang wist. Ten minste, iedereen die het wil weten, want Turkije is immers een
NAVO-bondgenoot, dus geen “schurkenstaat”, en mag
dus oogluikend alle mogelijke schurkenstreken uithalen van de vele excellenties die beweren op te komen

Een eerste doorbraak doorheen de muur van officieel
stilzwijgen kwam er nadat op 3 november 1996 nabij
Susurluk een zwaar auto-ongeval plaats vond. In de
wagen zaten de adjunct-chef van de politie van Istanboel en een officieel al lang gezocht Turks-maffialid.
Beiden kwamen om in de crash. Een derde inzittende
was een machtige Koerdische clanleider en tevens Turks
parlementslid. Hij werd zwaar gewond, maar ging uiteindelijk vrijuit omdat hij aan “geheugenverlies” zou lijden
– iets wat hem echter niet belette zijn politieke carrière
voort te zetten. Het ongeval onderstreepte de al lang
vermoede samenwerking tussen de politiek, de veiligheidsdiensten en de maffia in de strijd tegen de PKK.
Maar niet alleen de maffia werd gemobiliseerd. Bij de
Turkse gendarmerie werd een speciale, geheime inlichtingenorganisatie JITEM opgericht om van nationalisme
verdachte Koerden op te sporen en te elimineren. Aan

De ouders van Derwich en Medeni Ferho, Ferho en Fatim Akgül,
gefotografeerd in hun huiskamer in het dorp Mizizah in maart 1998
(Foto: Nick Hannes)

Dezelfde huiskamer, na de moord op de Ferho's op 2 maart 2006
door een Turks doodseskader (Foto: Nick Hannes)

-4-

koerd - nr 49.indd 4

12-06-2009 13:07:01

Koerdische kant werd een systeem van “Dorpswachters” tegen de PKK opgericht, dat nog altijd bestaat en
zowat 70.000 leden telt. Die dorpswachters kregen, in
ruil voor hun steun aan het leger, de vrije hand om huizen en gronden van dorpen die door het leger werden
vernietigd en ontruimd in het kader van de antiguerrillaoorlog, bij hun bezittingen te voegen, en om oude vetes
ongestraft met de kogel te beslechten. Ook religieuze
Koerden die traditioneel tegen nationalisme zijn, werden gemobiliseerd. Voor hen werd de Turkse Hezbollah
(Partij van God, die niets te maken heeft met de gelijknamige Libanese partij en militie) opgericht.

Militair checkpoint in Cizre (Foto: Nick Hannes)

plaats wegens complotten om de regerende islamistische Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling van
premier Recep Tayyip Erdogan omver te werpen.

Het Susurluk-schandaal leidde ook tot de eerste
berichten en verhalen over Ergenekon – een organisatie waarvan sinds vorig jaar tientallen leden terechtstaan. Ergenekon is een geheime ultranationalistische
organisatie van legerofficieren, journalisten, hoogleraren en hoge ambtenaren, die het gedachtegoed van
Kemal Pasha Atatürk, de stichter van het moderne
Turkije en met name de principes van één land en één
taal, met alle mogelijke middelen proberen te verdedigen. Ergenekon is de “diepe staat” waarover al jaren
in Turkije werd gesproken. De eerste man die in 1997
publiekelijk iets over Ergenekon zei was de gepensioneerde zeemachtofficier Erol Mütercimler.

De verhoren van de verdachten leverden interessante
informatie op. Zo zou Ergenekon een deel zijn van
“Operatie Gladio”. Gladio was een geheime organisatie, in 1952 door de NAVO en de Amerikaanse inklichtingendienst CIA opgericht, die in geval van Sovjet-bezetting van West-Europa gewapend verzet moest
organiseren. De leden werden gerekruteerd in uiterstrechtse kringen. Die gebruikten in de periode 19601990 de wapens en explosieven die ze ter beschikking hadden om een “strategie van de spanning” te
ontwikkelen en zo de West-Europese landen in meer
rechts-autoritaire banen te leiden. Gladio wordt er in
België door sommigen van verdacht de hand te hebben gehad in de oprichting van de “bende van Nijvel”,
die in de jaren 1982-1985 bij een reeks op het eerste
zicht zinloze en brutale overvallen 28 mensen om het
leven bracht. De leden van bende zijn nooit opgepakt
en de Belgische regering heeft zich – evenals die van
de andere NAVO-landen – altijd op de vlakte gehouden
toen het bestaan van Gladio bekend werd.

Een tweede doorbraak was het grotendeels oprollen
van Hezbollah in 2000 toen de lijken van ongeveer
70 Koerdische zakenlui en journalisten werden gevonden die sinds de tweede helft van de jaren 1990
werden ontvoerd, gemarteld en vermoord omdat ze
verdacht werden van sympathie met de PKK. Dat Hezbollah plots werd aangepakt was het gevolgd van het
feit dat de organisatie ook andere “on-islamitische”
doelen zoals drankwinkels, bordelen en dergelijke
begon aan te vallen, en dus te ver begon te gaan voor
haar seculiere beschermheren. Hezbollah wordt ook
verdacht van bomaanslagen op 17 november 2003
op twee synagogen in Istanboel, waarbij 23 doden en
meer dan 300 gewonden vielen. Het kwam de autoriteiten goed uit dat de leider van Hezbollah Hüseyin
Velioglu om het leven kwam tijdens een vuurgevecht
in Istanboel. Zo kon hij niets meer vertellen over hun
steun voor anti-Koerdische acties van de partij.

In Turkije bleek inmiddels uit het onderzoek dat alles
met alles te maken heeft: Susurluk, Jitem, Hezbollah
en Ergenekon. Zo wordt gezegd dat oud-generaal Veli
Kuçuk de oprichter was van Jitem en Hezbollah en
tevens prominent lid van Ergenekon was.
Dit jaar werd door verder onderzoek en door onthullingen van deelnemers aan moordpartijen de aandacht
getrokken op de onopgehelderde moorden op Koerden.
Met name de onthullingen van de in Zweden verblijvende Abdülkadir Aygan (1) leidden tot de ontdekking
van lichamen van “verdwenen” Koerden, onder meer
in de “dodenputten” van de staatsoliemaatschappij.
Aygan was aanvankelijk lid van de PKK maar werkte
vanaf 1991 tien jaar lang samen met Jitem en vluchtte
daarna naar Zweden, waar hij politiek asiel kreeg en
onder politiebescherming leeft. In zijn getuigenis
beschrijft hij onder meer de moord op de 25-jarige
Murat Aslan, die in 1994 “verdween”. Maar Aygan

Het bestaan van Ergenekon werd officieel bewezen
toen in maart 2001 dossiers van de organisatie werden
gevonden na de arrestatie van een Turkse geheime
agent wegens fraude. Pas in 2007 echter werd een
officieel onderzoek naar de organisatie geopend na een
anonieme tip over een geheime wapenopslagplaats.
Sindsdien zijn al meer dan 142 verdachten gearresteerd. Tegen 86 van hen loopt sinds vorig jaar oktober
een nog steeds voortdurende rechtszaak, in de eerste
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heeft nog altijd niet alles verteld. Vermoedelijk houdt
hij nog een en ander achter als levensverzekering,
want hem hangt nog altijd een mogelijke uitlevering
boven het hoofd. Turkije wil hem immers berechten
wegens de moord op de Koerdische schrijver Musa
Anter in 1992.
Zijn onthullingen leidden alvast tot de zelfmoord van
oud-kolonel Abdülkerim Kirca nadat de pers het verhaal van Aygan publiceerde hoe hij zag dat de kolonel
in de Koerdische stad Silopi drie mannen doodschoot.
Kirca wilde vermoedelijk de schande bespaard blijven
van voor een rechtbank te moeten verschijnen, zoals
zal gebeuren met kolonel Cemal Temizos, die eind
maart in verdenking werd gesteld van de moord op een
onbekend aantal Koerden. Demizoz deed tussen 1993
een 1996 dienst in Cizre en Silopi, waar “dodenputten” werden ontdekt. In dezelfde zaak werden ook de
burgemeester van Cizre en diens zoon beschuldigd.
Beide behoorden tot de dorpswachters in dezelfde
periode dat kolonel Demizoz in de regio actief was.
Betekenisvol is dat de drie werden gearresteerd door
magistraten die het onderzoek naar Ergenekon voeren.
Alles hangt dus inderdaad samen.

ken. Zelfs de uiterst-rechts Partij voor Nationale Actie,
wiens militie van “grijze wolven” blijkbaar ook vandaag
nog bescherming geniet in Europa (ook in Brussel),
zou zich niet onbetuigd hebben gelaten. En politici
van de vroegere mainstream-partijen staken niet onder
stoelen of banken dat ze niet alleen sympathie hadden
voor de ondergrondse groepen, maar ze ook steunden
met opleiding en wapens.
Dan hebben we het nog niet gehad over het Westen, de
NAVO, de CIA en andere westerse geheime diensten,
die de extreme kemalisten steeds hebben gesteund
en zelfs zouden hebben geholpen bij de oprichting
van Ergenekon. Zij zijn er tot de dag van vandaag
voor verantwoordelijk dat Turkije zich na de Tweede
Wereldoorlog niet tot een echte democratie met respect voor mensenrechten en minderheden heeft kunnen ontwikkelen. Dat zou immers, in hun ogen, een
zware tegenslag zijn geweest voor de omsingeling van
en de Koude Oorlog met de Sovjet-Unie. Zij spoorden
het Turkse leger ook aan tot enorme wapenaankopen
– goed voor hun wapenindustrieën, maar nefast voor
de Turkse economie. Zij zijn er ook verantwoordelijk
voor dat Turkije zich nooit heeft kunnen ontwikkelen.

De zaak van de vermoorde Koerden, van wie er nog
honderden vermist zijn, draait niet enkel rond een
kleine groep van ultranationalisten en door hen opgerichte groepen als Ergenekon, Jitem en Hezbollah. Het
geweld tegen de Koerden was veel breder. Ook de politie, de gendarmerie en het leger waren er bij betrok-

(1) Onthullingen van Abdülkadir Aygan zijn te lezen op de website
van de Turkse krant Zaman (http://.todayszaman.com/tz-web/
detaylar.do?load=detay&link=165295), waar ze zijn gedateerd
op 28.01.09. Ook in Le Monde van13.04.09 staat een artikel
over hem van de hand van Guillaume Perrier en Olivier Truc
onder de titel Turquie: les fantômes d’une “sale guerre”.

Turkse politie in Diyarbakir (Foto: Nick Hannes)
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- Tine Vanhee -

Van 13 tot 17 april 2009 vertrok een missie van 4 Vlaamse Parlementsleden – Anne Marie Hoebeke (Open
VLD) – Jan Roegiers (sp.a)- Johan Verstreken (CD&V) en Piet De Bruyn (N-VA) naar Iraaks Koerdistan, op
aanvraag van de officiële regering van het gebied. Ervoor hadden ze reeds een resolutie opgesteld die
pleit voor betere banden tussen Iraaks Koerdistan en Vlaanderen als regio. Op het programma stond onder
andere: een ontmoeting met de voorzitter van het Parlement (Adnan Mufty) en enkele leden van de commissie vrouwenrechten, een bezoek aan de KDP (Koerdische Democratische Partij), een bezoek aan de
minister van Jeugd en Sport, een ontmoeting met Nawzas Hadi Mawlood en Tahir A. Osman, gouverneur
en deputy gouverneur van Erbil, en een ontmoeting met de heer Mansour, minister van civil society. Alle
4 onze Vlaamse parlementsleden vonden in elk geval dat ze ‘fantastastisch goed’ ontvangen en begeleid
werden gedurende heel de reis.
Ondanks de goede contacten die er zijn, ondanks
de inspanningen van heel wat Koerden, blijft de
hele thematiek onvoldoende belicht in Vlaanderen.
Zowel de media als de politiek hebben onvoldoende
aandacht voor de reële situatie. De complexiteit, de
historische achtergrond, de dagelijkse realiteit, …
komen nauwelijks aan bod. Indien er al over de Koerden wordt gesproken, dan is het doorgaans over de
situatie van de Koerden in Turkije. Het aanhalen van
officiële banden tussen de beide deelstaten kan hier
een gedeeltelijk antwoord op geven. Aandacht voor
Koerdistan biedt ook meteen een kans om op een
positieve manier te berichten over een regio die vaak
op negatieve wijze aan bod komt.

Vlnr: Johan Verstreken, Taha Berwari (Koerdisch minister
van sport), Anne-Marie Hoebeke, Piet De Bruyn, Jan Roegiers

Het is zeker niet aan Vlaanderen om Koerdistan lessen te geven over de wijze waarop de staat zich zou
moeten organiseren of de maatschappij zou moeten
evolueren. Wel is het evident dat we de basisprincipes
van ons parlementair systeem en van onze democratie
toelichten en verdedigen. Scheiding van religie en
staat, onafhankelijkheid van de drie machten, vrijheid
van meningsuiting en vrijheid van pers, gelijkheid van
man en vrouw, principe van niet-discriminatie, … zijn
daar enkele van. Als betere banden tussen Vlaanderen
en Koerdistan kunnen bijdragen tot de versteviging van
de democratie en de goede werking van de overheid en
instellingen in Irak, dan is dat zonder meer positief.
Hoebeke: Koerdistan is een regio in de Federale staat
net zoals Vlaanderen. Daardoor zijn er inderdaad interessante gelijkenissen in parlementaire bevoegdheden.
Het aanhalen van die betere banden kan veel opleveren voor Koerdistan: een instrumentarium op juridisch
vlak voor de jeugdrechtbank, vrouwenrechten, een
controle op verkiezingsuitgaven, handelsbetrekkingen,
culturele betrekkingen, informatie over het onderwijs,
… Enkel positieve zaken dus!
Roegiers: Ik vind het in het algemeen belangrijk dat
Vlaanderen relaties en contacten onderhoudt met alle
andere regio’s in en buiten Europa. En ook omgekeerd

Hoe is jullie interesse voor de Koerdische regio er gekomen?
Piet De Bruyn: Als volksnationalist ben ik zeer begaan
met de problematiek van volkeren die (nog) niet de
kans hebben gekregen hun eigen lot in handen te
nemen. De Koerden horen daar bij. In Vlaanderen had
ik reeds regelmatig contact met het Koerdisch Instituut
en via mijn partijgenoot Jan Loones had ik ook al een
en ander vernomen over de situatie in Koerdisch Irak.
Jan Roegiers: De interesse kwam er in mijn geval vooral
door het bezoek van Zana Abdallah en de opzoekingen
die ik n.a.v. de in te dienen resolutie deed. Vroeger ben
ik wel enkele keren met het thema Koerdistan bezig
geweest, vooral door spreekbeurten van Willy Kuijpers.
Verder is heel deze reis en onze resolutie nu het resultaat van het contact die ik had met een medewerker van
de Missie van de Koerdische Regio in Irak bij de EU.
In jullie resolutie pleitten jullie voor betere banden tussen
Vlaanderen en Koerdistan. Wat hebben beide regio’s met
elkaar te maken, en wat hebben ze elkaar te bieden?
De Bruyn: Als twee regio’s die elk deel uitmaken van
een federatie, hebben we elkaar zeker wat te bieden.
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is het belangrijk dat regio’s contacten zoeken met
Vlaanderen. Ook politici moeten véél méér contacten
hebben met buitenlandse collega’s. Ik pleit er voor
dat het Vlaams Parlement zijn reglement op dat vlak
gevoelig versoepelt. Contacten tussen verschillende
regio’s – dus ook tussen Vlaanderen en Koerdistan
– zijn altijd een verrijking. Regio’s kunnen altijd van
elkaar leren, soms door te zien hoe het niet moet…
Verstreken: Het bestuur was toch wel zeer geïnteresseerd in onze eigen regionale en federale structuur, alsook in ons kiessysteem. Het is goed als wij onze knowhow met hen kunnen delen. Verder hebben we redelijk
uitgebreid met enkele regeringsofficiëlen en gepraat
over groene energie. Zij waren daar heel geïnteresseerd
in. Ook vanuit Vlaanderen zou er zeker genoeg interesse
zijn om daar bijvoorbeeld windmolens te gaan bouwen.

De meeste ministers die we spraken waren mensen
die een groot deel van hun leven in het buitenland
hebben geleefd, gewerkt, gestudeerd…
Rond welke puntjes willen jullie in de toekomst nog
samenwerken?
Hoebeke: De Koerdistaanse regering was heel nieuwsgierig naar onze wetgeving, vooral i.v.m. vrouwenrechten, minderhedenrechten,… Hun recente aanpassing
van de wetgeving i.v.m. eremoorden en de voorbestemdheid van meisjes heeft ons gecharmeerd, en wij
hopen met onze wetgeving en het Instrumentarium
dat bij ons voor handen is, hun democratie vooruit te
helpen. Ik heb de indruk dat Koerdistan een relatief
rustige staat is met een westers denken met heel veel
potentieel en met de wil om een democratische regio
te worden in de Federale staat Irak. Ik zou dan ook
graag nog eens terugkeren met een valies vol documentatie over zowel vrouwenrechten als onderwijs als
controle verkiezingsuitgaven, witwassen, advocatuur,
enzoverder.

Strookte het beeld dat jullie via de media van Koerdistan
geconstrueerd hadden met de werkelijke situatie daar?
Versteken: De verwachting van onveiligheid was toch
groter. Media hier geven vooral enkel beelden van aanslagen en geweld, terwijl die er echt niet zo frequent
zijn. Koerdistan is eigenlijk een regio in volle ontwikkeling. Zo zijn er bijvoorbeeld heel wat bouwwerken aan
de gang in Koerdistan.
Roegiers: Voor mij geldt eigenlijk hetzelfde: ik was ook
verbaasd door de relatieve rust die heerst in Koerdistan. Doordat niemand dat weet zijn er ook amper
(economische) investeringen, wat uiteraard nefast is
voor de ontwikkeling van deze regio. Toch denk ik dat
er heel wat potentie aanwezig is die (ook vanuit Vlaanderen) kan gesteund worden.

Verstreken: Persoonlijk ben ik heel erg bezig met
toerisme (hier in Vlaanderen bijvoorbeeld), en in Koerdistan heb ik heel wat mogelijkheden gezien tot een
opleving van de toerismesector. Ten eerste is er natuurlijk het historische toerisme, want Koerdistan heeft
toch heel wat mooie historische bezienswaardigheden.
Ten tweede is de Koerdische regio een ideale plaats
voor ecotoerisme. De bergen zijn er prachtig. Ze zijn
ideaal voor wandeltochten en mountainbikeparcours.
Indien Koerdistan dit een beetje verder uitwerkt, kan
het toerisme hen veel opleveren. Ten derde zouden ze
ook een soort van ‘vredestoerisme’ kunnen creeëren.
Koerdistan heeft immers een groot oorlogsverleden,
en het zou heel wat monumenten kunnen openen. Het
vredesmuseumpje in is reeds prachtig, maar zou nog
verder uitgebouwd kunnen worden, net zoals Vlaande-

Zijn er dingen die u sterk getroffen hebben?
De Bruyn: Het bezoek aan Halabja (Het stadje waar in
1988 een gifgasaanval tegen de Koerdische bevolking
plaatsvond, nvdr) was uiteraard bijzonder aangrijpend.
Vlaanderen wéét hoe wreed oorlog is. Vlaanderen weet
ook welke blinde verwoesting oorlog aanricht en weet
eveneens hoe desastreus aanvallen met gifgas zijn. Je
kan onnoemelijk leed niet afmeten aan ander onnoemelijk
leed. Maar een overheid die gifgas inzet tegen haar eigen
burgers, dat moet toch wel het absolute dieptepunt zijn.
Hoe gaat het er met het bestuur? Denkt u dat de huidige
regering er goed bezig is?
Hoebeke: Ik heb de indruk dat het bestuur er heel
democratisch is samengesteld, met respect voor de
vertegenwoordiging van de vrouwen in het Parlement
en in de Commissies.
Roegiers: Mijn indruk is dat er heel wat ministers zijn.
Het voordeel ervan is dat de macht over veel mensen
verdeeld is; het nadeel is uiteraard dat bevoegdheden
versnipperd zijn en dat er geen eenheid van beleid is.

Op het kerkhof van Halabja met de overlevenden
van de massamoord in het bijzijn van de Koerdische
vertegenwoordiger in de Europese Unie, de heer Jaf.
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ren dit gedaan heeft met de ijzertoren, de musea en
kerhoven in Ieper,… We hebben hen er dan ook op
attent gemaakt dat de eerste gasaanval eigenlijk in
Ieper plaatsvond. Ik heb de burgemeester ook aangeraden om lid te worden van ‘Mayors for Peace’. En het
zou ook interessant zijn mochten beide steden, Ieper
en Halabja, één of andere verbondschap aangaan.

voor buitenlandse investeerders. Aan de basis hiervan ligt
een onlangs aangenomen investeringswet die buitenlandse
investeerders bijzondere voordelen biedt. Koerdistan is een
historisch-geografische streek in het noordoosten van het
Midden-Oosten die sinds 1918 verdeeld is over Turkije,
Iran, Syrië, Armenië en Irak. De Iraaks-Koerdische Autonome Regio is het enige deel van Koerdistan dat officiële
politieke erkenning kent. Als deelstaat van de Belgische
federatie is het volgens de indieners aangewezen dat Vlaanderen onderzoekt of het op diverse domeinen kan samenwerken met die Koerdische Autonome Regio in Irak.
Jan ROEGIERS
Johan VERSTREKEN
Anne Marie HOEBEKE
Piet DE BRUYN
Eloi GLORIEUX

De Bruyn: Een punt dat ons reeds een aantal keer werd
meegedeeld, is de aarzeling van de Belgische diplomatie om visa uit te reiken aan Koerden. De federale
overheid maakt momenteel geen onderscheid tussen
Irakezen en Koerden. Geheel volgens de diplomatieke
logica, bestaan er enkel ‘Irakezen’. Het zou goed zijn
moesten wij hieraan in de toekomst wat meer aandacht schenken.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE
Het Vlaams Parlement,
– gelet op:
1° de zelfstandige status die de Koerdische Autonome
Regio sinds 2005 in Irak bezit;
2° de erkenning door de Iraakse Grondwet van het Koerdisch Nationaal Parlement, van de Koerdische regionale
regering en van de Peshmerga-wacht;
3° de erkenning van de Koerdische Autonome Regio door
de Verenigde Naties (VN);
4° de grondwettelijke bevoegdheid die de Koerdische
Autonome Regio bezit om, onafhankelijk van de regering
in Bagdad, een eigen economisch beleid te ontwikkelen;
– overwegende dat:
1° de veiligheidssituatie in de Koerdische Autonome Regio
in niets te vergelijken is met andere grote delen van Irak;
2° sinds maart 2003 geen enkele militair in dienst van
de coalitietroepen in deze regio is gesneuveld, noch dat
er terroristische daden in de vorm van bomaanslagen,
ontvoeringen of bedreigingen tegen buitenlanders hebben plaatsgehad;
3° de Koerdische Autonome Regio zich wil profileren als
een aantrekkelijke regio voor buitenlandse investeerders
en het daarom een bijzondere investeringswet aannam
die bijzondere voordelen biedt;
– is er van overtuigd dat economische, sociale en culturele samenwerking tussen Vlaanderen en de Koerdische
Autonome Regio een positieve bijdrage kan leveren aan
het bestendigen van de stabiliteit en de verdere vreedzame ontwikkeling van een doorheen de geschiedenis
door oorlogen en conflicten geteisterde regio;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° te onderzoeken of en in welke mate Vlaanderen
politieke en diplomatieke contacten met de Koerdische
Autonome Regio in Irak kan aanknopen en bij positieve
evaluatie ervan die ook effectief uit te bouwen;
2° na te gaan of er op cultureel vlak bilaterale contacten
kunnen worden uitgebouwd en of er uitwisselingsprojecten kunnen worden opgezet;
3° er bij Flanders Investment & Trade (FIT) op aan te
dringen te onderzoeken welke opportuniteiten de Koerdische Autonome Regio in Irak biedt voor het Vlaamse
bedrijfsleven en desgevallend de uitbouw van economische contacten en relaties te ondersteunen.

Moeten alle Koerden (ook in andere landen) over meer
zelfbestuur kunnen beschikken?
De Bruyn: Als volksnationalist blijft het mijn overtuiging
dat de Koerden het volste recht hebben om zélf over
hun politieke toekomst te beslissen. En dan bedoel
ik àlle Koerden: De Koerden in Irak, Turkijë, Iran en
Syrië. De droom van een verenigd Koerdistan die ik al
bij veel Koerden heb gehoord, is een gerechtvaardigde
droom. De weg ernaar is nog lang, maar ik ben alvast
bereid om elke geweldloze, democratische stap in die
richting te ondersteunen. Het handvest van de Verenigde Naties is immers duidelijk: elk volk heeft het
recht op zelfbestuur.
Zitting 2008-2009 - 24 maart 2009
VOORSTEL VAN RESOLUTIE
– van de heren Jan Roegiers en Johan Verstreken,
mevrouw Anne Marie Hoebeke en de heren Piet De Bruyn
en Eloi Glorieux – betreffende de relaties met de Koerdische Autonome Regio in Irak
TOELICHTING
DAMES EN HEREN,
Sinds 2005 is Irak een federale staat. Deze nieuwe status is door een grote meerderheid van de Iraakse bevolking en door de internationale gemeenschap, waaronder
ook de Verenigde Naties (VN), erkend. Het gevolg van
deze ontwikkeling voor Koerdistan is dat de regio sindsdien grondwettelijk bevoegd is, om onafhankelijk van de
centrale regering in Bagdad, haar economische beleid
te bepalen en uit te voeren. Daarnaast heeft Koerdistan
in de afgelopen jaren keihard gewerkt aan de verdere
opbouw van haar instellingen en aan een versteviging van
haar positie als een autonoom gebied binnen het federale
Irak. In geen enkele opzicht is de veiligheidssituatie in
Koerdistan te vergelijken met die van de rest van Irak. In
tegenstelling tot andere delen van Irak is er geen enkele
westerling ontvoerd, gedood of zelfs gewond geraakt in
de gebieden die onder de Koerdische regering vallen.
Terroristische daden in de vorm van bomaanslagen,
ontvoeringen of zelfs bedreigingen van buitenlanders in
Koerdistan zijn zelden of nooit voorgekomen.
Koerdistan wil zich profileren als een aantrekkelijke plek

Jan ROEGIERS
Johan VERSTREKEN
Anne Marie Hoebeke
Piet DE BRUYN
Elio GLORIEUX
Deze resolutie is inmiddels aangenomen door de plenaire.
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- Dirk Rochtus -

Zoiets hadden de organisatoren van het Wereldeconomisch Forum in Davos in januari van dit jaar nog niet
meegemaakt. Woedend was de prominente gast na
een woordenwisseling met een niet minder prominente
persoonlijkheid weggelopen. We hebben het over Tayyip Erdoğan, die premier is van de Turkse republiek.
Of is hij de reïncarnatie van de sultan-kalief van het
teloorgegane Ottomaanse Rijk? Met zijn uithaal naar
de Israëlische president Shimon Peres in een verhit
debat over de recente gebeurtenissen in Gaza oogstte
Erdoğan niet alleen bijval op het eigen thuisfront in
Turkije, maar ook in heel de islamitische wereld. Nog
nooit sinds de nadagen van het Rijk was een Turkse
staatsman zo populair in een regio, waarover de Ottomanen ooit hadden geheerst, als de leider van de
Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP). Van
de Maghreb tot het Arabische schiereiland jubelden
moslims de man toe die onverschrokken de militaire
operatie van de Israëli’s in de Gazastrook als misdaad
tegen de menselijkheid had gekapitteld en die Peres
had toegesnauwd met de woorden: ’Als het op moorden aankomt, kunnen jullie er wel iets van.’ De lof die
hem vanuit Iran te beurt viel, bewees dat de soennitische ’sultan‘ Erdoğan met zijn anti-Israëlische uitval
zelfs de tegenstelling tussen soennieten en sji’ieten te
boven wist te komen.
In welke mate de woede van Erdoğan in Davos ook
gespeeld mocht wezen, de uitbarsting zat er alvast
aan te komen. De Turkse premier was in zijn wiek
geschoten toen hij van de Israëlische bombardementen op Gaza hoorde, nota bene daags na het bezoek
van de Israëlische premier Ehmut Olmert aan Ankara.
’Gebrek aan respect‘ voor Turkije, had het toen uit
zijn mond geklonken. De afgelopen jaren had Erdoğan
de acties van het Israëlische leger tegen Palestijnse
doelwitten al wel eens als ’staatsterrorisme’ bestempeld. De Turkse regering had zelfs Hamas erkend
- en in februari 2006 Hamas-leider Khaled Meshaal
in Ankara ontvangen - wellicht in de ijdele hoop de
invloed van Teheran op die organisatie te verminderen. De binnenlandse tegenstanders van Erdoğan - de
kemalisten, die waken over de seculiere erfenis van
Mustafa Kemal Atatürk-,schreven die opstelling nog
toe aan zijn sympathie als islamitische politicus voor
andere moslimstaten. Maar nu deed Erdoğan toch
wel iets waar andere islamitische staatslieden alleen

maar van durfden dromen: hij nam geen blad voor de
mond in een forum waar diplomatieke wellevendheid
de toon aangeeft. De woede van de Turkse premier
was onmiddellijk gericht tegen het staatshoofd van wat
radicale moslims als een ’zionistisch gezwel‘ plegen te
brandmerken. Erdoğan wist wat hij deed. Hij had zijn
oor te luisteren gelegd bij de gewone Turken. En die
waren witheet van woede over de Israëlische militaire
operatie. Turkse organisaties riepen op tot een economische boycot en het afbreken van alle economische
en diplomatieke betrekkingen met Israël. Op zondag
4 januari 2009 stapten duizenden Turken mee in een
anti-Israëlische protestdemonstratie in Istanboel.
Erdoğan is een man van het volk, de zoon van een
zeeman uit de arbeiderswijk Kasımpas, a in Istanboel.
Een strijdlustige politicus met een opbruisend temperament. Zijn woede-uitbarsting in Davos was zowel
natuurlijk als tactisch. Inderdaad was hij geprikkeld
door de woorden van zijn gesprekspartner Peres, maar
hij deed er nog een schepje bovenop, in het besef dat
niemand voor hem de Israëli’s ooit zo ondiplomatiek
zijn waarheid in het gezicht had geslingerd. ’Ik ben
politicus, geen diplomaat‘, zei Erdoğan achteraf, woorden die ons overigens, dit even terzijde, herinneren aan
die van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken
Louis Michel ten tijde van de Oostenrijk-crisis over de
boycot van de regering-Haider in 2000. Bovendien
was het panel over Gaza aan het programma in Davos
toegevoegd op verzoek van de Turkse delegatie. Het
was dus te verwachten dat Erdoğan er gebruik van
zou maken om de Israëlische politiek op de korrel te
nemen. Sinds zijn partij het regeringsroer overnam
(2002), heeft Erdoğan al vrij veel compromissen
moeten sluiten tegenover de Europese Unie en het
kemalistische establishment. De pro-Palestijnse kaart
trekken levert hem als compensatie daarvoor heel
wat krediet op bij de eigen bevolking. Welke gevolgen
brengt,deze uitval op de ’dag van de Turkse toorn’ in
Davos mee? Is de Turks-Israëlische relatie bedreigd?
Wendt Turkije zich af van het Westen?
Het Turks-Israëlische akkoord over militaire samenwerking dateert van 23 februari 1996, kort na de
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verkiezingsoverwinning van de islamitische Welvaartspartij. Haar leider, Necmettin Erbakan, zat in een
coalitieregering met de seculiere politica Tansu Çiller.
Tijdens zijn ambtstermijn als premier in 1996-97
bracht Erbakan bezoekjes aan Iran en Libië, de ’zwarte schapen‘ van de Amerikaanse buitenlandpolitiek,
en droomde hij van de totstandkoming van een soort
islamitisch handelsblok, de D-8 (‘developing-8) als
antwoord op de G-7. Dit deed de wenkbrauwen fronsen bij de kemalisten (in het leger en op het ministerie
van buitenlandse zaken), die vreesden voor een vervreemding van het Westen en een verstoring van het
broze evenwicht in de relaties van Turkije met Israël
en de Arabische wereld.1 In diezelfde periode sloten
de Turkse militairen het akkoord met Israël, alsof ze
Erbakan wilden signaleren: ‘Kijk, Bas,bakan (premier),
u probeert Turkije een andere koers te doen varen,
maar wij gaan toch lekker in zee met de Joodse staat.’
Wat de toenmalige islamisten er dus ook van mochten
denken, voor het seculiere establishment van Turkije
was dat akkoord met Israël - buitenbeentje in een
vijandig Midden-Oosten en vriend van de Verenigde
Staten-, een signaal dat het hun land verankerd mocht
zien in de Westerse wereld.
Een welwillend historisch klimaat konden de kemalisten ook aanvoeren: In 1581 verwelkomde de Ottomaanse sultan Bayezid de Joden die uit Spanje werden
verdreven en in 1933, bijna vier eeuwen later, opende
de Republiek Turkije haar grenzen voor joodse mensen die de nazi-terreur ontvluchtten. De beslissing de
banden met Israël aan te halen, kon de kemalistische
elite dus mooi inkleden in een historisch verhaal over
warme menselijke relaties. Maar de doorslag gaf de
Westerse agenda van het buitenland-politiek establishment in Ankara. Had Atatürk niet ooit gezegd: ’Liever
dienaar in de hemel van het Westen dan heerser in
de hel van het Midden-Oosten’”? Die hel hadden de
Ottomanen en tenslotte de Jonge Turken tot 1918
bestuurd en ze hielden er de haat van de Arabische
nationalisten aan over. Liever dus de blik op Europa,
op het Westen gericht, als model voor de eigen modernisering van bovenaf, al moest de republiek daarvoor
in een geïsoleerde positie in de regio terechtkomen. In
1949 was Ankara zelfs bereid, weliswaar onder Amerikaanse druk, om als eerste staat met een overwegend
islamitische bevolking Israël te erkennen.2 Wat Turkije
over de streep trok, was juist de perceptie van Israël

als een moderne Westerse staat. Beide landen deelden de ’common sense of otherness‘ in een vijandige
omgeving van ondemocratische Arabische regimes.3
Toch verliepen de betrekkingen tussen Ankara en Tel
Aviv in de volgende decennia niet van een leien dakje.
Turkije wilde aanvankelijk neutraal blijven in het Arabisch-Israëlische conflict. In de hoop op betere economische en politieke relaties met de Arabische wereld
in de jaren ’70 van de vorige eeuw – de oliecrisis en de
kwestie Cyprus hadden hierin hun aandeel – namen de
Turkse machthebbers meer afstand van Israël. In 1975
ondersteunde Turkije een VN-resolutie die zionisme
als een ’vorm van racisme‘ veroordeelde. De Turkse
president Süleyman Demirel sprak in 1980, onder
druk van de publieke opinie, zijn banvloek uit over de
’Israëlische annexatie van Jeruzalem‘ om kort daarna
het Turkse consulaat in die stad te laten sluiten. Pas
na de militaire coup van 10 september 1980 zouden
de rollen weer worden omgedraaid: de Arabische staten verloren aan gewicht door de dalende olieprijs en
de nieuwe Turkse president Turgut Özal zocht steun bij
het Amerikaanse Congres en de zogenaamde JoodsAmerikaanse belangengroepen om de relaties van Turkije met de Verenigde Staten aan te halen. ’We know
the role of the Israeli lobby in the US‘, aldus Özal4. De
toenadering tot Israël als uiting van de verbondenheid
van Turkije met het Westen, in het bijzonder Amerika,
zou in 1996 uitmonden in het bovengenoemde militaire akkoord. Ook waren de Turken nu zeker van de
steun van die belangengroepen om te vermijden dat
een resolutie houdende de erkenning van 24 april als
’day of commemoration of the Armenian genocide‘ in
het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zou worden
aangenomen. De bange vraag van de Turken is of daar
nu met ’Davos‘ verandering in komt.
Sinds de relaties met de Europese Unie enigzins
bekoeld zijn, voert Turkije onder de AKP een actievere
politiek in het Midden-Oosten. De partij streeft daarbij veiligheid, stabiliteit en economische interdependentie in de regio na. Het voordeel is dat de nieuwe
elites uit de rangen van de AKP zich vanuit hun meer
geprononceerde religieuze achtergrond beter thuis
voelen in het Midden-Oosten dan de kemalisten. Hun
sociale en culturele connecties binnen de islamitische

—————
1
William Hale, Turkish Foreign Policy, 1774-2000, London/
Portland, 2000, blz. 298.
2
Sindsdien volgden nog Egypte, Jordanië en Mauretanië. In 2005
bemiddelde Erdoğan een ontmoeting tussen de Israëlische
buitenlandminister Silvan Sharon en zijn Pakistaanse ambtsgenoot Kurshid Kasuri met het oog op het aanknopen van
diplomatieke betrekkingen. Israël onderhoudt ook beperkte
handelsbetrekkingen met Marokko, Qatar en Oman.
3
Dietrich Jung with Wolfango Piccoli, Turkey at the Crossroads.
Ottoman Legacies and A Greater Middle East, London/& New
York 2001, blz. 154.
4
Geciteerd naar Jung, ibid., blz. 161.

Venters in Istanbul (Foto: Nick Hannes)
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wereld vergemakkelijken het voeren van een buitenlands beleid dat Turkije tot een pijler van regionale
stabiliteit dient te maken. De koersrichting is dus weer
veranderd. Sommige analisten gewagen zelfs van een
nieuw ’Orientalisme‘.
De Turkse diplomatie komt met haar bemiddelingsinitiatieven wel goed over in Brussel, zoals ook bleek
uit de lovende woorden van de Europese Commissie
aan het adres van Turkije in haar jaarlijkse Vooruitgangsrapport van 3 november 2008. Turkije heeft
de laatste jaren meer aan zelfvertrouwen gewonnen
dank zij zijn status van kandidaat-lidstaat van de EU
en zijn sterke economische groei en het land ontpopt
zich allengs tot een regionale mogendheid die zich niet
meer blind staart op het Westen. De Turken beseffen
dat ze zelf best de handen uit de mouwen steken om
de gevarenzone van het Midden-Oosten te ontmijnen.
Eigenbelang van politieke, economische en militairstrategische belang is hun natuurlijk niet vreemd. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit hun toenadering tot Bagdad en
de Koerdische regionale regering van Noord-Irak om
ook de kwestie van de Koerdische separatistenorganisatie PKK aan te pakken.
Een van de meest opvallende ontwikkelingen vormt de
betere verstandhouding tussen Turkije en Syrië. Sinds
Damascus PKK-leider Öcalan in 1998 het land uitzette, is de oude vijandschap omgeslagen in toenaderin, die stoelt op economische en veiligheidsbelangen.
Syrië ziet in Turkije ook een toegangspoort tot Europa,
waarmee het uit zijn internationaal isolement hoopt te
geraken. Van zijn groeiend gewicht in de regio maakte
Turkije gebruik om te bemiddelen in het conflict tussen
Syrië en Israël. Beide landen verklaarden in mei 2008
gesprekken aan te knopen onder toezicht van Turkse
diplomaten in Istanboel. Maar de hoop op bemiddeling
is vervlogen nu Syrië uit protest tegen de Israëlische
militaire operatie op 28 december 2008 de gesprekken met Israël heeft afgebroken. Israël heeft de Turken
een lelijke pad in hun Syrische korf gezet.
Vormt de huidige crisis het moment dat de islamisten
van de thans regerende AKP hebben afgewacht om de
banden met Israël te kappen? Keert Turkije het Westen de rug toe? De oppositionele pers in Turkije vraagt
zich bezorgd af of Erdoğan zijn geloofwaardigheid
niet heeft verspeeld met zijn onbeheerst optreden in
Davos. Ze doet dat voorzichtig, want Erdoğan deinst
er niet voor terug lastige journalisten op hun stuk te
zetten. De analist Soner Cagaptay, verbonden aan het
Amerikaanse Institute for Near East Policy, windt er
echter geen doekjes om: de AKP van Erdoğan pro-

beerde aanvankelijk de liberale, pro-Europese schijn
hoog te houden, maar nu de EU haar te weinig kan
helpen om het strikte secularisme van het kemalistische establishment af te zwakken, keert ze terug naar
haar wortels, die bij de anti-Westerse en anti-seculiere
Welvaartspartij liggen5. Dat zou zich vertalen in het
opgeven van de pro-Westerse buitenlandpolitiek en
in het toegeven aan antisemitisch populisme als een
middel om een Turks, op de religieuze identiteit gebaseerd nationalisme te stimuleren. De ultranationalistische film De Wolvenvallei (Kurtlar Vadisi, 2006), die
een melodramatisch verhaal ophangt over een tegen
Turkije gerichte samenzwering van de Amerikanen
en het zionisme, lijkt van dat religieus-populistisch
sentiment een voorbeeld te zijn.6 Die Welt meent dat
Erdoğan geen aanzien als ’onpartijdig bemiddelaar’
meer geniet en Turkije, tot dan toe een stabiliteitsfactor in het Midden-Oosten, bijgevolg niet meer zo
attractief is voor de EU7. Andere analisten, zoals Ian
O. Lesser, stellen dat Turkije zich niet afwendt van
het Westen, maar alleen zijn Euro-atlantische relaties
herijkt. Dat neemt niet weg dat de Westerse dimensie
in de internationale agenda van Turkije relatief gezien
afneemt.8 Suat Kınıklıoğlu, de AKP-expert voor buitenlandse politiek, tovert zelfs het concept van ’complementariteit’ uit zijn hoed: ’Onze toenadering tot de
buren gebeurt niet ten koste van onze relatie met het
Westen. Integendeel, ze is ermee complementair. Onze
regionale politiek interpreteren als een verschuiving in
onze oriëntatie ziet onze pogingen over het hoofd om
een woelige omgeving te stabiliseren.’9 De Turkse
politicoloog Balkan Devlen vindt het wel opmerkelijk
dat het juist Israël was dat zich zo inspande om de
gemoederen te sussen na het Davos-incident; daaruit
blijkt het inzicht van de Israëli’s dat Turkije zich een
nieuwe rol aanmeet in het Midden-Oosten.10 Het geeft
Erdoğan het gevoel dat het Westen Turkije meer nodig
heeft dan omgekeerd.
Wat houdt die bredere internationale context nu in voor
de betrekkingen tussen Ankara en Tel Aviv? De historische terugblik op de Turks-Israëlische relaties leerde
ons dat deze een spiegelbeeld vormt van de Turks-Arabische relaties. Zoekt Ankara toenadering tot het Westen, dan gaat dit ten koste van het Midden-Oosten; is
Ankara teleurgesteld over Europa of Amerika, zoals het
de afgelopen jaren het geval was, dan zijn de betrekkingen met Israël hiervan de dupe. De ideologie van
de machthebbers doet natuurlijk een duit in het zakje:
de huidige regering teert op moslimsolidariteit, maar
zelfs seculier ingestelde regeringsleiders als Demirel

—————
5
Soner Cagaptay, ’The Islamists Show Their Hand‘, in: Newsweek, 14 februari 2009.
6
Dirk Rochtus, ’Balsem voor de Turkse ziel‘, in: De Standaard, 27 februari 2006.
7
Boris Kalnoky, ’Erdoğan hat die Mittlerrolle der Türkei verspielt‚, in: Die Welt, 1 februari 2009.
8
Ian O. Lesser: ’Do we understand Turkey?’, http://www.gmfus.org//doc/Lesser_Turkey_Analysis_0209_final.pdf
9
Geciteerd in Hürriyet, 6 februari 2009.
10 Today’s Zaman, 8 februari 2009.
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Gaza (Foto: Nick Hannes)

schuwden eertijds harde woorden aan het adres van Tel
Aviv niet. De vrees dat Turkije zich afkeert van Europa,
Amerika en Israël, is ingegeven door de perceptie dat
de relaties met ’het Westen’ altijd opperbest waren en
dat wat er nu gebeurt uitzonderlijk is.
Dat is niet het geval. Turkije en de Verenigde Staten
lagen al met elkaar in de clinch in de jaren ’60, zoals
de ‘Johnson-Letter’ aantoonde, de brief waarin de
Amerikaanse president Ankara geen NAVO-steun wilde
garanderen, mocht de Sovjetunie een Turkse interventie in Cyprus niet pikken. Teleurstelling over Europa is
een oud zeer; we hoeven alleen maar te denken aan de
top van Luxemburg in 1997, toen de EU-regeringsleiders Turkije nog niet even rijp als de Midden-Europese
landen achtten om kandidaat-lidstaat te worden. Het
motief van uitsluitend Westerse verankering telt nu niet
meer – Turkije zoekt bewust goede contacten met moslimstaten – maar de militair-technologische know how
van Israël komt de Turken goed van pas. Een dag voor
de Israëlische actie tegen Gaza ondertekenden Turkije
en Israël een nieuw militair samenwerkingsakkoord dat
de Turkse luchtmacht de nodige technologie moet verschaffen om bijvoorbeeld de PKK in Noord-Irak beter
te kunnen opsporen. De relaties tussen Ankara en Tel
Aviv zijn te diep dat ze omwille van politieke strubbelingen zouden afknappen. Bovendien denkt Turkije toch
nog altijd aan zijn eigen nationale belangen, zoals elke
andere staat dat zou doen, en die zijn nu eenmaal het
beste gediend met Israëlische spitstechnologie.

De vraag is wel of het anti-westerse, anti-Israëlische
en zelfs antisemitische sentiment onder de Turkse
bevolking niet een eigen leven gaat leiden en de buitenlandse politiek van de AKP in een andere richting
stuwt. Moeten we de woorden over Turkije die Cagaptay in een Open Brief aan de President Elect Obama
neerpende als een Mene Tekel opvatten?: “Dit is het
eigenaardige land waarin anti-westerse uitspraken er
echt toe doen omdat ze de identiteit van het volk helpen vorm te geven. Sinds de AKP aan de macht kwam
in 2002, hebben de Turken van hun leiders niets positiefs vernomen over het Westen.”11 Nam Obama met
zijn bezoek aan Ankara op 6 en 7 april jl. deze waarschuwing ter harte? De Amerikaanse president brak er
alvast een lans voor een nauwere samenwerking tussen de Verenigde Staten en Turkije. Hij noemde Turkije
de ’brug tussen de islamitische wereld en het Westen‘
en sprak tegelijkertijd zijn sympathie uit voor de visie
die Atatürk op zijn land had. Geen twijfel mogelijk:
Obama wil er alles aan doen opdat Turkije verder op
het Westen georiënteerd blijft.
(Uit: Internationale Spectator, jaargang 63, mei 2009,
p. 239 - 242, met toestemming van de auteur en van de
redactie van de Internationale Spectator, maandblad voor
internationale politiek uitgegeven door de Koninklijke Van
Gorcum te Assen (NL) namens het Nederlands Instituut
voor Internationale Betrekkingen Clingendael te Den Haag,
zie www.internationalespectator.nl)

—————
11 Soner Cagaptay, ’The Most Anti-American Nation‘, in: Newsweek, 24 november 2008. Het originele citaat uit de brief aan Obama
luidt; ‘This is the rare country in which anti-Western statements actually matter because they help shape people’s identity. Since the
AKP assumed power in 2002, the Turks have not heard anything positive about the West from their leadership.’
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- Paul Vanden Bavière -

De maanden april en mei waren uiterst bloedige maanden in Irak. De optimistische geluiden van het voorbije jaar over de voortdurende verbetering van de veiligheidsituatie maken plaats voor bezorgde stemmen.
De terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit de Iraakse steden tegen eind juni, het overplaatsen van
de Amerikaanse gevechtstroepen uit Irak naar Afghanistan tegen augustus 2010 en zelfs het volledige
vertrek van alle VS-troepen uit Irak in 2011, zijn geen vanzelfsprekende zaak meer. De reden: de terugkeer
van de Iraakse soennieten naar het verzet.

De Arabische soennieten – ook de Koerden zijn in overgrote mate soennitische moslims, maar ze werk(t)en
nauw samen met de Amerikanen – gaven een grote
impuls aan het verzet na de Amerikaanse invasie van
Irak in 2003. Maar niet zij alleen: ook vele sjiitische
moslims, die nochtans hadden geleden onder president Saddam Hoessein, wilden en willen nog steeds
niet weten van een Amerikaanse overheersing.
De Arabische soennieten hadden veel te verliezen na
de omverwerping van het bewind van Saddam Hoessein. In de eerste plaats de macht want de Britten die
Irak bezetten aan het einde van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wisten niet beter dan de minderheid
van de Arabische soennieten (nu 25% van de bevolking, tegenover 20% Koerden en 55% sjiieten) aan de
macht te brengen toen ze geconfronteerd werden met
sjiitisch en Koerdisch gewapend verzet. De opeenvolgende regimes bleven in grote mate soennitisch alhoewel ze ook sjiieten en Koerden coöpteerden.
De Amerikaanse bestuurder Paul Bremer dreef de
onvrede ten top, toen hij in 2003 de Baath-partij verbood en de Baath-leden – velen enkel maar om werk
te krijgen – uitsloot uit de ambtenarij, het onderwijs
enz. Hij schafte ook het Iraakse leger af. Als gevolg
Bomaanslagen zijn nog steeds schering en inslag in Irak
(Foto: Nick Hannes)

van beide maatregelen vielen honderdduizenden soennieten zonder werk en inkomen. Geen wonder dat ze
de wapens opnamen tegen de gehate bezetter. Ze
kregen de steun van hun soennitische bondgenoten in
de Arabische wereld. Zo trokken duizenden Al-Qaedaleden uit Saoedi-Arabië, Syrië, Noord-Afrika enz. naar
Irak, waar ze in grote mate verantwoordelijk waren
voor de sektarische en zeer bloedige oorlog tegen de
sjiieten.

In 2006 begonnen de Amerikanen met hun pogingen
om de soennieten aan hun kant te krijgen. Dat lukte
aardig. Zo ontstonden de Sahwa-raden – Sahwa betekent “Het (soennitische) Ontwaken” (de Amerikanen
noemen die groepen meestal “De zonen van Irak”). De
soennieten werden “gekocht” met naar Iraakse maatstaven een goed loon van 300 dollar per maand. Voor
dat geld moesten ze proberen enige veiligheid te brengen. Ze voerden controle- en bewakingsopdrachten
uit en moesten Al-Qaeda uitschakelen. Wat ze ook in
grote mate deden, want het blinde sektarische geweld
tegen de sjiieten, en ook tegen soennieten die niet op
de lijn van Al-Qaeda zaten, had heel wat kwaad bloed
gezet in Irak.
Uiteindelijk liep het aantal soennieten op de Amerikaanse loonlijst op tot zowat 100.000. Samen met de
“surge”, het sturen van nog eens 30.000 Amerikaanse
soldaten naar Irak in 2007, leidde dit tot een gevoelige
vermindering van het geweld. Maar het leidde niet tot
een einde: in maart dit jaar nog zei de Amerikaanse
general David Perkins dat het aantal aanvallen op
Amerikaanse soldaten van 1.250 per week op het
hoogtepunt van het geweld tot minder dan 100 per
week was gedaald. Maar 100 per week is nog meer
dan een dozijn per dag. En dan spreken we nog niet
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Een Amerikaans soldaat houdt een groep jonge Irakezen in bedwang in Bagdad (Foto: Nick Hannes)

van al de aanvallen tegen het Iraakse leger en andere
ordediensten en van aanslagen tegen Iraakse burgers
met bomauto’s of via zelfmoordacties.

Vorig jaar vonden de Amerikanen dat de situatie
voldoende genormaliseerd was. Daarom zou vanaf
1 november de Iraakse regering moeten gaan instaan
voor de 100.000 soennitische militieleden. Zowat
20.000 van hen zouden bij het leger worden ingelijfd
en de overige 80.000 zouden andere jobs krijgen.
Maar de sjiitische premier Nuri al-Maliki van de Dawapartij – ten tijde van Saddam Hoessein een ondergrondse en “terroristische” islamistische partij – dacht
er anders over. Hij heeft blijkbaar de ambitie om Iraks
nieuwe sterke man – zeg maar de nieuwe Saddam – te
worden. Zo kwam hij al in conflict, ook gewapend, met
de Koerden ondanks het feit dat de twee grote Koerdische partijen in zijn regering zitten. Aan sjiitische
kant nam hij het op tegen Moqtada al-Sadr in diens
bolwerken Basra en Sadr-city, een sjiitische wijk in
Bagdad. De militie van de Hoge Islamitische Raad van
Irak (SICI), de Badr-brigades, liet hij totnogtoe met
rust. Wellicht omdat de SICI ook een regeringspartner is en hij niet met iedereen tegelijk in conflict wil
komen. Zijn eigen militie bracht hij onder bij het leger,
inlichtingsdiensten en de politie. Die maakten gebruik

van de informatie van de Amerikanen over de soennitische militieleden om er honderden op te pakken sinds
het najaar van 2008 en om, samen met Amerikaanse
soldaten, enkele van hun bolwerken gewapenderhand
aan te vallen. Van de beloften om de soennitische
militieleden in het leger in te lijven of andere jobs te
geven kwam vrijwel nog niets in huis. Ook de betaling
van het loon, die de regering zou overnemen van de
Amerikanen, bleef grotendeels uit. Met als gevolg dat
de soennitische milities dan ook maar stopten met hun
bewakingsopdrachten.
Tegelijkertijd probeerde Maliki het hier en daar op
eigen houtje op een akkoord te gooien met soennitische stamleiders en soennitische politici in het parlement en regering.
De verdeel- en heerstactiek had een averechts effect.
Een zelfmoordenaar liet in maart een bom ontploffen op een verzoeningsontmoeting van de regering
met een groep soennitische stammenleiders. Balans:
33 doden, onder wie soennitische sjeiks, soldaten,
journalisten en burgers die toevallig in de buurt
waren. Sindsdien is het van kwaad naar erger gegaan.
Het aantal aanslagen op Amerikanen soldaten neemt
weer toe. Iraakse soldaten en politiemannen worden
constant onder vuur genomen. Al Qaeda en andere
extremistische groepen worden niet meer ingetoomd
door de soennitische militieleden. Met als gevolg dat
ook het sektarische geweld indrukwekkend stijgt.
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- Hincal Uluç -

Ik steun het zitprotest van de DTP in het Turkse Parlement van
harte… De reden waarom ik daar niet bij zat heeft zijn wettelijke
barrières. Maar dat mijn gedachten daar waren en mijn hoofd
daar was kon niemand tegenhouden.

is met geweld, en dat hij kan zien dat er democratie
is op het platteland en er een politieke oplossing
wordt gehandhaafd… En dit is wel mogelijk op korte
termijn.

Ik zeg dit, Hıncal Uluç die een echte republikein is en
die van Ataturk houdt. De Hıncal die zegt dat hij niet
democratisch is maar republikeins.

Wat is de realiteit?.. Er wonen Koerden in dit land.

Ik die als een Circassiër[1] gelooft in de woorden van
Ataturk die zegt dat “De Turkse bevolking die Turkije
heeft opgericht Turk is”. Daarom schreeuw en schrijf ik
al sinds mijn geboorte ‘gelukkig is degene die zich Turk
noemt’. En ik zal ook doorgaan met het schrijven en
schreeuwen hierover. En mijn strijd om iedereen die in
Turkije leeft zo ver te krijgen dat ze een Ataturk-nationalist worden, daar zal ik ook voor altijd mee door gaan.
Ik ben een voorstander van de gedachtegang ‘één
land, één vlag’, en zal ook op geen enkel voorwaarde
van mijn gedachten veranderen. Maar laat dat allemaal
terzijde, we moeten realistisch zijn in het zien van het
punt waar Turkije nu terecht is gekomen.
Een bepaald deel van dit land zit nu in de bergen. Ze
heten ‘terroristen!’. Maar terroristen zijn ook mensen!
Dat zei onze generale stafchef, de hoofdcommandant
van het leger waar ieder jaar honderden soldaten
omkomen. Aan de ene kant laat hij de oorlog ten volste doorgaan. En aan de andere kant zegt hij hoe het
beëindigd kan worden.
“Ervoor zorgen dat die in de bergen zitten naar het
platteland komen..”
Hoe komt diegene die in de bergen zit terug naar het
platteland?
Eén: ervoor zorgen dat de redenen waarom hij de bergen is in gegaan weg worden gewerkt… En dat is op
dit moment erg moeilijk.
Twee: ervoor zorgen dat hij erachter komt dat de reden
waarom hij de bergen in is gegaan niet op te lossen

Wat is de andere realiteit? Dat de generale stafchef
tijdens zijn bezoek aan S,irnex (S,irnak) op bezoek
kwam bij huizen waar de Koerdische bewoners geen
Turks spraken. Ik keek in de ogen van de mensen op
gezoomd beeld. Ze waren zo liefdevol. Zo echt.
Het was zo’n beeld die je niet zou kunnen geven als je
onder druk stond. Die mensen zijn mijn mensen. Een
deel van de mensen die de Turkse republiek hebben
opgericht. Mijn broeders.
In Wan (Van) ben ik tussen ze geweest, ik heb naast
ze gelopen, gezien, meegemaakt, gevoeld. En je kan
naar dat huis gaan van die moeder die geen Turks kan.
Je zal zien dat een portretfoto van zijn zoon in een
legeruniform die naar dienst is geweest op de muur
hangt.
Hoe kan ik nou verschil zien tussen hen en mij, en mij
anders gedragen tegenover hen?
Maar we hebben het met of zonder opzet wel gedaan.
In de tijd dat het westen snel verbeterde hebben we
ervoor gezorgd dat het oosten achter is gebleven. We
hebben onze ogen dichtgehouden terwijl we zagen
dat ze achteruit gingen. De mensen in het oosten
zijn gekleineerd, als niet bestaand gezien, hebben
hun hoop verloren.. En in dat klimaat zijn er enkelen
tevoorschijn gekomen met “HOOP”. Ze hebben de
wapens gepakt en zijn de bergen in getrokken.
En niet alleen zijn zij vertrokken, maar ze hebben ook
andere jongeren zonder hoop naar zich toegetrokken en
gehersenspoeld. Ze hebben gezegd “er is geen andere
keus, we zullen onze rechten met wapens terugpakken” met het voorbeeld van ander strijd in de 20ste
eeuw. En zolang ze jongeren naar zich toetrekken zal
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Koerdische manifestanten zwaaien met de DTP-vlag tijdens een Newrozviering in Diyarbakir (Foto: Nick Hannes)

dit ook doorgaan. Duizenden zielen en miljoenen aan
geld worden afgepakt door de wapenindustrie.

terugkeer van de mensen die in de bergen zitten? Zij zullen dan toch niet geloven in een oplossing?

“Ik doe mijn eigen werk, maar het kan niet voorkomen
worden dat nieuwe mensen naar de bergen trekken.
Als diegene die in de bergen leven niet naar het platteland komen zal de oorlog niet eindigen”. Als laatst
heeft de stafchef Ilker Bas, buğ gepraat over dit onderwerp. Erg duidelijk. “Diegene die in de bergen zit moet
naar het platteland komen”.

Let goed op de datum wanneer de DTP het zitprotest
heeft gehouden. Ht was namelijk op die dag dat het
bestuur van Turkije aan het volk werd gegeven.

Het leger zei dit, en de volgende dag gaf de civiele
overheid een bevel. In alle hoeken van het land werden
DTP-gebouwen doorzocht en tal van DTP’ers werden
gearresteerd.
Wat is de DTP? Wie zijn ze?
Een groep mensen die meent dat de Koerdische problematiek niet met geweld opgelost kan worden maar
door middel van democratie. Of er nou terroristen
zitten of mensen die slechte
gedachten hebben weet ik niet.
Wat ik weet is dat als er een
groep is die de stelling verdedigt
dat de Koerdische problematiek
niet met wapens, maar met
democratie opgelost kan worden, dat we hen dan met open
Het logo van de DTP armen moeten ontvangen.
Als je de kiesdrempel zo hoog zet
en ervoor zorgt dat alle partijen
stuk voor stuk verboden worden,
en zelfs op de dag dat het leger
het woord platteland gebruikt zo
een druk uitoefent op de mensen,
Ahmed Turk,
voorzitter van de DTP dan kan je toch niet geloven in de

Let goed op de plek waar de DTP het zitprotest heeft
gehouden.Het was namelijk in het Turkse Parlement.
Dat ze hun protest houden onder het dak van het Turkse
parlement op de dag dat het 89 jaar is sinds de oprichting daarvan, is toch de mooiste en de meeste speciale
manier van het uitleggen van hun ‘bedoelingen’.
Je kan boos zijn op de DTP, je kan tegen de gedachten
van de DTP zijn. Je hebt het recht om op alle democratische wegen tegen hen te strijden. Maar als je wilt
dat die die in de bergen zijn terugkomen naar het platteland, als je wilt dat in plaats van wapens woorden
praten, dat de tranen van de moeders van de beide
kanten beëindigd worden, is wat je moet doen respect
hebben voor de mensen die hun rechten door middel
van democratie willen opeisen. Ook al ben je tegen
hen, je moet opkomen voor hun recht om te praten.
Als je de DTP niet accepteert en met speciale wetten
en politie-eenheden tevoorschijn komt dan stuur je
- laat staan dat ze terug komen naar het platteland honderden met dezelfde hoop de bergen in. Dan ben
jij diegene die de bergen aanmoedigt. De plek voor de
oplossing is het Turkse Parlement.
Kan het nog beter? De DTP is daar al.
[1]: De Circassiërs zijn een Noord-Kaukasische etnische groep,
oorspronkelijk uit het noordwesten van de Kaukasus

(Uit: www.rudaw.nl)

- 17 -

koerd - nr 49.indd 17

12-06-2009 13:07:36

Koerdische Transhumances

Pastorale tradities in het Zuid-Oosten van Turkije
- Michaël Thevenin -

« Het Nomadisme en het transhumance1 zijn woorden die Westerlingen doen dromen. Men denkt erbij
aan oude tradities die ons zekerheid bieden in een wereld waar het nieuwe, het moderne en het vergankelijke centraal staat. Het dient voor het westen als een soort van ankerpunt die wij nodig hebben om
te beseffen waar we vandaan komen, en welke weg we afgelegd hebben. Zo vervalt men echter in het
fantasme van ‘authenticiteit’, en dit houdt een dubbel gevaar in : het gevaar van het vergeten en het
gevaar van het tot folklore maken, de naïeve nabootsing van een ongekend fenomeen… »

Lokaal Transhumance in Diyidan
—————
1
Transhumance komt van het Latijnse trans-(over) en humus: land. Men doelt op een soort van pastoralisme waarbij de trek gelieerd is
aan de seizoenen en de hoogtes
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« Waarom interesseer je je voor hen ? Er zijn hier zoveel mooiere dingen te zien ! »

« Hoeveel keer ik die uitdrukking heb kunnen lezen op het gezicht van de Koerdische gidsen die
me vergezelden naar de herders. Soms al spottend, soms oprecht verbaasd. Ze wilden me de Mont
Arat tonen, samen kamperen naast een kratermeer. En ik stond daar, met mijn voor hen onbegrijpelijke obsessie: de herders en hun schapen. Sommige gidsen zijn het gaan begrijpen. Door dit begrip
zagen ze me niet meer als een simpele toerist, maar als een spiegel die belangrijk deel van hun cultuur valoriseert »

Troepen overzien bij valavond
« Bij de Koerden maakt een schaap deel uit van het meubilair. Het schaap is zoals een oude koffer,
overgeleverd van generatie tot generatie, die vandaag de dag verloren is gegaan in een omgeving
vol plastiek. Het is een teken van achterlijkheid die men wil verstoppen.
En toch is hij in de praktijk nog heel levend. In die straten, in de prairies of op de bergflanken in het
Oosten, beweegt het Koerdisch pastoralisme zich tussen het zichtbare en het onzichtbare. Ligt daar
het bewijs van zijn moderniteit niet ? »
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Dorps Pastoralisme

« De herders, veehouders en transhumants, semi-nomadisch of nomadisch, verrassen ons met hun lange
levensduur, hun mooie harmonie en
hun respectvolle houding ten opzichte van de natuur.
Pastoralisme is moderniteit. Het Koerdisch pastoralisme moet dan ook in
zijn context beschreven worden, als
een homogene en levende praktijk, en
niet als een ruïne uit het verleden, een
landschap op een postkaartje… »
Het Pastoralisme is een geheel van activiteiten in de veeteelt waarbij de dieren zich voeden met
natuurrijkdommen die spontaan door de natuur gegeven zijn. De dieren leven in troepen en eten
het gras en drinken het water die ze onderweg tegenkomen. Het kan echter ook zijn dat de veetelers
sedentair zijn, en de troepen leven van de rijkdommen die in de buurt van het dorp/het kamp te
vinden zijn.

Herders met troepen schapen
Transhumance verschilt van
pastoralisme doordat men meer
rekening houdt met de natuur.
De bewegingen en richting van
de troepen zijn daarvan afhankelijk.
Deze transhumance is tegenwoordig nog te vinden in Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook
in Ex-Joegoslavië, Griekenland,
Bulgarije en Roemenië. Ook in
de Maghreb, in Marokko en
Algerije zijn groepen gesignaleerd.
- 20 -
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In Turkije is het terug te vinden in het westen, in de regio’s ’Izmir, Trabzon, Antalya et Adana. En
natuurlijk ook in Oost-Turkije…

Pastoralisme in Djunai
De afhankelijkheid van de pastoralisten van de globale economie is echter enorm aan het verhogen.
Symbool hiervan is hun afhankelijkheid van confectie voor de bouw van hun tenten, het opgeven
van hun fabricatie van tapijten en de massale vervoering van dieren op hun route. Deze veranderingen in levensstijl maken echter ook dat het transhumance overleeft. Pastoralisme en Transhumance
vinden zichzelf telkens opnieuw uit. Ze maken de overgang naar een moderniteit, immer vertrekkend vanuit sterke tradities.

De tent van pastoralisten
Michaël Thevenin hield in de maand april 2009 een fotoexpositie in het Koerdisch Instituut.
Tekst: Michaël Thevenin – Foto’s: Michaël Thevenin – Vertaling en bewerking: Tine Vanhee.
Voor de foto’s: zie website www.transhumance-kurde.com
- 21 -

koerd - nr 49.indd 21

12-06-2009 13:07:40

- Tine Vanhee -

De laatste tijd gebeurt nogal wat op het gebied van relaties tussen Turkije en Armenië. Op 6 september 2008 vond een soort van ‘voetbaldiplomatie’ plaats tussen de Turkse president Abdullah Gül en de
Armeense president Serge Sarkisian, toen Gül inging op de uitnodiging van Sarkisian om de eerste voetbalwedstrijd tussen Turkije en Armenië ooit in Yerevan bij te wonen. Het was de eerste keer sinds lang dat
de twee partijen elkaar officieel ontmoetten. De landen hadden in het geheim al onderhandeld in Europa.
De inzet? Betere diplomatieke banden tussen Turkije en Armenië, een discussie over de erkenning van de
genocide, en een oplossing voor het Nagorno-Karabach conflict. En misschien een opening van de grenzen
tussen beide landen…

De oorzaak van de conflictueuze relatie tussen Turkije
en Armenië ligt voor een belangrijk deel in het conflict
over het Nagorno-Karabach gebied. Nagorno-Karabach is een Armeense enclave in Azerbeijan, waar in
1993 Armeense troepen binnenvielen en het gebied
volgens de Armeniërs ‘heroverden’, volgens de Azeri’s
‘bezetten’. Door Turkijes nauwe etnische, linguïstische en energie-gerelateerde relaties met Azerbeijan,
besliste Turkije om vanaf de bezetting in 1993 hun
grens met Armenië te sluiten. Jarenlang was de bevrijding van het gebied door Armenië één van de belangrijkste voorwaarden voor de Turkse staat om met de
Armeniërs te onderhandelen over een openstelling van
de grenzen en enige andere samenwerking, daardoor
onder druk gezet door Azerbeijan.
Maar dit conflict is niet de enige oorzaak van de bevroren relaties tussen beide landen. Ook de niet te fraaie
rol die Turkije ooit speelde in de Armeense geschiedenis, telt in belangrijke mate mee. Tijdens de periode
van de Jong Turken werden in het Ottomaanse Rijk zo’n
1,5 miljoen Armeniërs (maar ook Assyriërs en Koerden;
getal bijzonder afhankelijk van de bron) vermoord of
gedeporteerd, gedreven door nationalisme en pan-Turkisme. Door internationale historici wordt dit over het
algemeen aangeduid als ‘genocide’. De Turkse overheid
weigert echter nog steeds deze term te gebruiken, al
klinken hier en daar al wat gematigder stemmen.

Waarom ging de Turkse president Gül in op het voorstel
van Sarkisian om de match Turkije-Armenië, ondanks

de veiligheidsbezwaren, toch bij te wonen? Deze eerste
opening van diplomatie volgde op een voorstel van Turkije om een ‘Stabiliteitspact’ voor de Kaukasus op te
richten. Ankara had wellicht twee maanden nodig om
te beslissen, maar uiteindelijk bevestigde president
Gül zijn komst naar Yerevan toch.
Daarbij speelden 2 elementen een belangrijke rol. Ten
eerste is er de interne situatie in Turkije en de Kaukasus, en ten tweede is er de veranderende internationale context. Dit laatste element woog waarschijnlijk
het zwaarste door in Gül zijn beslissing.
Enerzijds is het duidelijk dat het sluiten van de grenzen na 16 jaar niet veel resultaten geboekt heeft in het
bereiken van het oorspronkelijke doel: de terugtrekking
van Armeense troepen uit Nagorno-Karabach. Het
verderzetten van deze tactiek zou ook in de toekomst
waarschijnlijk niet veel daaraan veranderen.
Anderzijds is het vooral de veranderende internationale
context die Turkije van diplomatieke koers doet wijzigen.
Zo is er de nieuwe Amerikaanse speler in het veld,
president Obama, die duidelijk andere plannen heeft
met Turkije dan zijn voorganger. Hij wil namelijk meer
samenwerken met Turkije om concrete projecten in
het Midden-Oosten en Eurazië te ondernemen. Daar
is reeds een ‘joint declaration’ voor uitgevoerd, waarin
Obama verklaart steun te willen geven aan de normalisering van de Turks- Armeense relaties. Obama werkt
hard om de schade die aangebracht is door de oorlog
in Irak tussen Turkije en de VS, opnieuw goed te
maken. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken
Clinton bracht dan ook reeds in maart een bezoek aan
Turkije.
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De VS heeft plannen in de Kaukasus, en probeert de
Kaukasus-landen dan ook zachtjes uit de Russische
invloedssfeer te wrikken. Een betere relatie met Turkije
maakt Armenië onafhankelijker van Rusland. En dat is
nu net nodig opdat de VS zijn oost-west transit corridors en de energie pijplijnen van de Kaspische zee
door het gebied zou kunnen doortrekken.
Hoewel Obama tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde om de Armeense genocide te erkennen, weigerde hij
dat tijdens zijn ambtstermijn alsnog te doen. Door een
officiële erkenning zou de VS Turkije opnieuw tegen zich
kunnen krijgen, en dat is nu net wat de US niet wil…
Een andere factor is Rusland. De Russisch - Turkse relatie
is momenteel relatief goed. Duizenden Tukse firma’s zijn
actief in Rusland, en de export naar Rusland bedraagt
miljarden dollars. Ook heeft Rusland momenteel veel
aandelen in de Armeense economie, dus een opleving
zou hen goed uitkomen. Oorspronkelijk hielp de gesloten
grens Rusland om dominantie over Armenië te behouden,

en zo de Koude Oorlog grens te houden. Een belangrijke
reden waarom Rusland van die tactiek afgestapt is, is dat
het de EU en de US weg wil houden uit de Zuid-Kaukasus, waar het plannen heeft met Georgië. Goede banden
met Turkije zullen de anderen weg houden.
Ook de EU en de vraag tot toetreding van Turkije
spelen een belangrijke rol in het conflict. Turkije is
kandidaat voor toetreding tot de EU. Een afslaan van
de uitnodiging van Sarkisian door Gül zou een negatief signaal kunnen zijn voor het westen: Turkije zou
de boeman zijn, die nog steeds weigert toegevingen
te doen en zijn oplossingen zoekt in het militaire. De
nieuwe politiek van Gül en Erdogan is dan ook een
imago van Turkije te creeëren als een land die geen
ruzie heeft met de buurlanden en geen innerlijke
oppositie kent. Of dit imago echter overeenkomt met
de werkelijkheid, is nog maar de vraag…
Verder wil Europa, net als Amerika, Armenië en Georgië naar het westen toehalen. En dit proberen ze via
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Slachtoffers van de Armeense genocide

Turkije… Ook veel Armeense intellectuelen willen een
zachte overgang van het geërfde Sovjet-systeem naar
een meer Westerse samenleving, met parlement en
democratie, mensenrechten en een vrije economie.

Een opening van de grenzen zou volgens velen economische vooruitgang betekenen voor Armenië, van
wie de economie toch niet altijd even gesmeerd loopt.
Armenië ligt ingesloten door de gesloten grens, wat
leidt tot hoge transportkosten voor de export. Bij een
opening van de grenzen zouden niet alleen deze kosten verdwijnen, maar zouden ook meer buitenlandse
investeringen kunnen aangetrokken worden. Armenië
zou elektriciteit kunnen produceren en verhandelen.
Er wordt geschat dat Armenië door een opening van de
grens zijn economie zou kunnen verdubbelen.
Aan de andere kant zou weleens vooral Turkije kunnen
profiteren van de opening. Zij staan klaar om alles
daar op te kopen. Hoe voordelig het dan nog wordt
voor de Armeniërs, valt nog te bezien…

Vanuit alle partijen klinken ook kritische stemmen ten
opzichte van de eventuele openstelling van de grenzen.
Vooral politiek gezien ligt de hele kwestie heel moeilijk.
Niet alle Turken zijn voor de opening van de grenzen,
want volgens hen is het doel van het sluiten ervan
nog niet bereikt: het terugtrekken van de Armeense
troepen in Nagorno-Karabakh. Een andere eis was: het
terugtrekken van de Russische troepen uit het gebied.
Ook deze voorwaarde is nog niet vervuld.
Veel Turken, zeker zij in de grensstreken, maken zich
bovendien zorgen over eventuele territoriale claims
van Armenië. Toen het land onafhankelijk werd van de

Sovjet-Unie, werd in de onafhankelijkheidsverklaring
gesproken over „West-Armenië”, met andere woorden:
delen van Turkije waar vroeger veel Armeniërs woonden
en die volgens nationalistische Armeniërs tot Armeens
grondgebied zouden moeten behoren. Al deze kwesties
hangen samen: menig Turk is bang dat uit een erkenning van de massamoorden als genocide een territoriale
claim zal voortkomen, en ziet in de inval in NagornoKarabach het bewijs voor de Armeense expansiedrift.
Maar net de erkenning van die genocide is voor veel
Armeniërs een criterium om gesprekken over het
terugtrekken van hun troepen uit Nagorno-Karabach
te openen. Zo dreigt men echter in een doodlopend
straatje te belanden… Vooral de Armeense diaspora en
de militante Karabakh Armeniërs stellen zich hard op
rond deze kwestie. Volgens sommigen loopt president
Sarkisian zelfs het gevaar vermoord te worden indien hij
het normalisatieproces met Turkije verder zet.
Azerbeijan staat ook niet helemaal te trappelen voor
een opening van de grenzen. Ze is bang in de steek
gelaten te worden door het eeuwenoude solidaire
Turkije, bang om geïsoleerd en vergeten in de wereld
achtergelaten te worden. Zo ver is het weliswaar nog
niet, maar misschien moet Azerbeijan er inderdaad
rekening mee beginnen houden dat het niet eeuwig
op de onvoorwaardelijkheid van haar historische vriend
Turkije zal kunnen rekenen.

Op 13 mei besliste Turkse premier Erdogan echter toch
dat de grenzen voorlopig (nog) niet zullen opengaan.
Zoals International Crisis Group in haar recent rapport ‘Turkey and Armenia: Opening Minds, Opening
Borders’1 al voorspelde, is het de Armeense herovering/
bezetting van Nagorno-Karabach die de onderhandelingen de doek heeft omgedaan, samen met de Armeense
territoriale claims in Turkije. Daarbij lijken de onderhandelingen voor niets geweest te zijn. Of toch niet?
De onderhandelingen gaan in elk geval verder, verklaart Erdogan op 13 mei. Of die nog wat zullen opleveren, valt nog te bezien. Wat verder zal gebeuren, is
koffiedik kijken.
Turkije wordt door de gebeurtenissen door sommigen
ervan verdacht de onderhandelingen slechts opgezet
te hebben om de Amerikaanse president om te kopen
in het ontkennen van de genocide…
Het zou wel eens kunnen dat, in het licht van zijn
eigen politiek, de Amerikaanse president Obama, al
dan niet samen met Europa, het voortouw zal nemen
in het onderhandelen van een oplossing voor NagornoKarabach. En dat zou wel eens een grote doorbraak
kunnen betekenen.

—————
1
International Crisis Group, 14 april 2009, ‘Turkey and Armenia: Opening Minds, Opening Borders’
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- Ludo De Brabander -

Tot voor enkele maanden zag het er naar uit dat de
AKP-regering (Rechtvaardigheids- en Ontwikkelingspartij) in Ankara van plan was om het over een andere
boeg te gooien. In de aanloop naar de lokale verkiezingen van 29 maart 2009 putte de regeringspartij
van premier Erdogan zich uit in het paaien van de
Koerdische kiezers in het zuidoosten van het land.
In de lente van 2008 kondigde Erdogan een investeringsplan aan ter waarde van 12 miljard $ om de
economische belabberde toestand in de regio aan
te pakken. Dat was echter vooral een poging om de
wijdverbreide Koerdische steun voor de PKK-guerrilla
te ondergraven.
Begin dit jaar kwam daar een ‘cultureel offensief’
bovenop met onder meer de primeur van een nieuw
openbaar TV-kanaal (TRT 6) dat in het Koerdisch zou
uitzenden. De sfeer leek goed te zitten toen de Turkse
president, Abdullah Gül, beloofde dat er ‘zeer goede
dingen’ stonden te gebeuren. De berichten dat er
contacten waren tussen Ankara, het Iraaks-Koerdische
Erbil en Washington waarbij gezocht werd naar een
onderhandelde oplossing voor het ‘Koerdische probleem’ waren bemoedigend. Er zou zelfs sprake zijn
geweest van amnestie voor PKK-strijders, een onderwerp dat zeer gevoelig ligt in nationalistisch Turkije.
De ontnuchtering liet niet lang op zich wachten. Dat
hield verband met de uitslag van de lokale verkiezingen. De AKP haalde met 39% een ontgoochelende score. Hoewel het resultaat nog altijd meer dan
behoorlijk was, tekende de islamitische partij redelijk
zwaar verlies op (7,5%) ten opzicht van de nationale
verkiezingen van 2007. Vooral in de Koerdische regio
kreeg de AKP een opdoffer te verwerken. Daar ging
de pro-Koerdische DTP met een pak stemmen lopen
en liet het in een aantal steden monsterscores optekenen, zoals in Diyarbakir (65,5%), Batman (65,5%),
Hakkari (79%), Sirnak (53,75%) en Van (53,5%). Het
brak de AKP ook zuur op dat het aantal DTP-gemeenten in vergelijking met 2004 steeg van 56 naar 98 en
dat was op veel plaatsen ten koste van de AKP.

Velen interpreteerden het resultaat van de lokale
verkiezingen als een plebisciet waarbij de Koerdische bevolking de DTP naar voor schoof als de partij
– en dus niet de AKP - die het best in staat is om
de Koerdische belangen te verdedigen. Erdogan die
niet genoeg kon herhalen dat hij Diyarbakir wilde binnenhalen, kon de buitenwereld nu niet aantonen dat
de plaatselijke bevolking zijn beleid apprecieerde en
dat zijn economische en culturele politiek vruchten
afwierp. Een overwinning zou het ook gemakkelijker
hebben gemaakt om de PKK definitief als een terroristisch fenomeen af te schilderen.

De AKP kon op twee manier reageren. Het kon een
einde maken aan haar politiek om geen ‘handen te
schudden’ met de DTP en ze als een noodzakelijke
partij zien voor de oplossing van het Koerdische vraagstuk. Ofwel kon ze het resultaat negeren en kiezen voor
een strategie die moet leiden tot de vernietiging van
de DTP. Het regime koos voor het laatste en zette alle
registers open voor een nieuwe golf van repressie. Die
begon amper twee weken na de verkiezingen, toen de
politie een grote gelijktijdige raid uitvoerde in een 15tal steden, meestal in de Koerdische regio. Tientallen
DTP-mandatarissen en militanten werden opgepakt en
beschuldigd van banden met de PKK. Enkele weken
later verspreidde de DTP het bericht dat het aantal
gearresteerde DTP-ers opgelopen was tot 222. De
burgemeesters van Diyarbakir en Batman werden veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf omdat ze de
PKK als een ‘guerrillabeweging’ omschreven in plaats
van ‘terroristen’. Als het Hof van Beroep de uitspraak
bevestigt verliezen ze ook de burgemeestersjerp.
Ook de nationale DTP-mandatarissen werden niet
gespaard. Tegen hen werd een aanklacht ingediend
omwille van een aantal toespraken met pleidooien
voor een politieke oplossing en onderhandelingen met
de PKK. In Turkije is dat voldoende om de parlementaire immuniteit op te heffen wat volgens de grondwet
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daten. En dat is niet van aard om de gemoederen te
bedaren. Begin juni verklaarde de stafchef van het
Turkse leger, Ilker Basbug, dat het Turkse leger vastbesloten is om de PKK te elimineren.

De DTP haalt hoge resultaat in de lokale verkiezingen van
29 maart 2009 (Foto: Nick Hannes)

kan wanneer activiteiten de bedoeling hebben “de
ondeelbare eenheid van het land en de natie en de
democratische en laïcistische Republiek gebaseerd
op mensenrechten te vernietigen”. Het is klassiek dat
deze definitie in Turkije zeer ruim wordt geïnterpreteerd. Zo vroeg de procureur van Diyarbakir de opheffing van de parlementaire immuniteit van de voorzitter van DTP, Ahmet Turk, omdat hij propaganda zou
hebben gemaakt voor de PKK. Turk, die al meermaals
aanbood om als bemiddelaar op te treden tussen de
Turkse regering en de PKK, had in een toespraak de
opgesloten Abdullah öcalan vergeleken met de voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela.
De AKP neemt duidelijk weerwraak voor het opgelopen
electorale verlies en kan zo bovendien nieuw krediet
verdienen in nationalistisch Turkije en in legerkringen.
Daarmee vervoegt de partij van de politieke islamisten de
rangen van het Kemalistische staatsapparaat dat maar al
te graag meehelpt om de DTP-leiders te criminaliseren en
dat er zelf al een tijd op uit is om de DTP te verbieden.
Ook op het terrein zorgden de verkiezingen voor een
shockeffect en voerde het Turkse leger zijn militair
offensief op. Nochtans had de PKK-leiding een staakthet-vuren afgekondigd behalve in het geval het nodig
was zich tegen aanvallen te verdedigen. Tijdens enkele
confrontaties vielen op korte tijd 14 dode Turkse sol-

De AKP wint nog steeds de verkiezingen,
maar krijgt een serieuze opdoffer (Foto: Nick Hannes)

Hoewel de repressie sterk is opgevoerd, blijven van zowel
de DTP als de PKK verzoenende geluiden komen. Eind
mei 2009 verklaarde Ahmet Turk tijdens een receptie in
de Britse ambassade van Ankara, dat zijn partij “gelooft
dat er nood is aan dialoog voor de toekomst van het
land, voor vrede en om een einde te maken aan het
bloedvergieten”. Turk weet zich ook gesterkt door het
feit dat hij een – zij het kort - onderhoud kreeg met de
Amerikaanse president Obama tijdens diens bezoek aan
Turkije in april. Het gaat om een belangrijke politieke
erkenning die de AKP confronteert met haar politiek om
zelf elk contact met de DTP te weigeren.
Ook de PKK doet er alles aan om uit het internationaal
isolement te treden. In een interview met de Britse
krant The Times (26 mei 2009) zei Murat Karayilan,
de voorzitter van de Bestuurlijke Commissie van de
KCK (Vereniging van de Gemeenschappen van Koerdistan, de overkoepelende PKK-organisatie) dat de PKK
bereid is om het streven naar een onafhankelijke staat
te laten vallen in ruil voor een onderhandelde oplossing die een einde maakt aan de oorlog met Turkije.
“We zijn klaar voor een vreedzame en democratische
oplossing binnen de Turkse grenzen”, aldus Karayilan.
Hij maakte de vergelijking met Schotland toen de Britten uiteindelijk instemden met een afzonderlijk schots
parlement. Eerder had Karayilan de 6.000 sterke
guerrillamacht in een positie van ‘passieve defensie’
geplaatst. Dat is inmiddels verlengd tot midden juli
met als argument Turkije voldoende tijd te gunnen het
PKK-voorstel te overwegen.
Voorlopig zit alles in een patstelling. De Turkse nationalistische partijen veroordeelden het aanbod van de
PKK en ook het leger ziet er vooralsnog geen brood
in. De Koerdische Nationale Regering in Noord-Irak,
waar de PKK haar bases heeft, sprak daarentegen
van een “belangrijk besluit om de vrede te handhaven
in de regio”. De komende maanden moet blijken in
welke mate Washington bereid is te helpen een einde
te maken aan de politieke impasse en de confrontatie.
De VS hebben belang in een oplossing vooraleer ze
Irak militair grotendeels hebben verlaten. Zij tonen
zich immers bezorgd dat de PKK-aanwezigheid en de
Turkse militaire operaties in Noord-Irak kunnen leiden
tot nieuwe zware confrontaties met alle gevolgen voor
het regime in Irak en de stabiliteit in de regio.
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- Burhan Erdem -

De Turkse overheid heeft verschillende klachten ingediend bij de Deense Raad van Radio en Televisie. De
Raad, die de regelgevende macht hanteert, heeft besloten dat ROJ TV geen enkele regel heeft overtreden
en dat er tot op heden dan ook geen enkele klacht bevestigd is. Voordat de Deense premier Anders Fogh
Rasmussen tot secretaris-generaal van de van de NAVO benoemd werd zei hij ‘ Als men kan bewijzen dat
ROJ TV bij terreuractiviteiten betrokken is zullen wij alles doen om deze televisiezender te sluiten. Deze
woorden zijn enorm hoopgevend geweest voor de Koerdische Televisie.
Verslaggeving berichten over de Koerden is al vanaf
het begin het hoofddoel geweest van de Koerdische
Televisie. Overal waar er Koerden leven, is er een
strijd voor vrijheid. Zoals bij alle andere Koerdische
televisies, komt ook bij ons de strijd voor vrijheid op
de eerste plaats. Het vormingstype rond die strijd gaat
over emancipatie. Met onze programma’s willen wij
tot zelfontplooiing komen. Wij willen laten weten dat
Koerden onderdrukt worden en behandeld worden als

een minderheid overal waar zij wonen. Koerden moeten samenkomen en voor hun rechten strijden.
Voor die strijd willen wij dat mensen zich ontwikkelen
en meer sociabiliteit krijgen. Met de uitzendingen voor
de jeugd en vrouwen, willen wij naast de sociabiliteitsdimensie ook een rationaliteits- en techniciteitsdimensie geven.

Schotelantennes in Silopi (Foto: Nick Hannes)
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smalle sociaal begrip aan het Koerdisch volk: we leren
hen de Koerdische taal aan en laten hen kennismaken
met de letterkunde. Onze televisie is dus zowel smal
als breed sociaal georiënteerd.

Onze Koerdische televisie is de eerste die op een
succesvolle manier dit doel weet te realiseren. Onze
televisie heeft veel kijkers gekregen, eerst in Europa
en daarna in grote metropolen van Turkije waar Koerden wonen. Wij hebben ook dankzij de verspreiding
van de nieuwe satelliettechnologie vele kijkers in het
Midden-Oosten.

Wat o.a. ook in het daglicht wordt gesteld, is de
toestand van de Koerdische vrouwen. Wij hebben
opgemerkt dat de Koerdische vrouwen een groep is
die zich in een noodsituatie bevindt, het zijn dan ook
zij die aangesproken en wakker geschud moeten worden. Als voorbeeld verduidelijk ik even een vroegere
overheidscampagne om de Koerdische bevolking zo
weinig mogelijk te laten aangroeien. Aan Koerdische
vrouwen werd met opzet verteld dat zij na sterilisatie
nog kinderen konden krijgen. Vele vrouwen lieten zich
onbewust van de gevolgen steriliseren en konden nooit
geen kinderen meer baren.

Met de uitbreiding van het aantal kijkers en programma’s heeft de televisie het doel niet alleen nieuws
te geven over deze strijd maar helpt ze ook mee aan
de ontwikkeling van de Koerdische strijd. Dat heeft
niets met ruwe propaganda te maken maar wel met
de zelfontplooiing van de mensen. De uitzendingen
van de televisie brengen sociale vernieuwing van de
Koerdische maatschappij mee.

In het algemeen worden op andere zenders kookprogramma’s, soapseries en andere soortgelijke programma’s uitgezonden voor vrouwen. Op onze televisie
geloven we dat de emancipatie van de Koerdische
vrouw veel zal kunnen opleveren, daarom worden er
dan ook alleen maar programma’s gemaakt die iets
leren aan het doelpubliek, de Koerdische vrouwen. En
van zulke programma’s worden er veel gemaakt.

De Koerdische televisie bestaat al 14 jaar en gedurende deze jaren is educatie een van de voornaamste
functies van de televisie. Met educatie bedoel ik niet
alleen het doorgeven van de Koerdische taal en cultuur, maar ook het aanleren van maatschappelijke
participatie, het bewust maken van de mensenrechten
en het aanzetten tot emancipatie van de vrouw.

De Koerdische televisie werd gesticht om de Koerdische cultuur te bewaren en over te dragen aan de
volgende generaties. Het doel dat de televisie wil
bereiken is een continuïteitsproces. De Koerdische
taal wordt geleerd aan mensen die jarenlang niet de
kans hadden om hun eigen moedertaal te spreken
omdat dit gewoon verboden werd. Oude tradities die
door de dominantie van andere culturen vergeten werden, worden getoond. Wat de doelgroep betreft, treedt
er echter een veranderingsproces op. Koerden beginnen te veranderen door de invloed van de Koerdische
televisie.

Een Koerdische jongen kijkt naar Roj TV in Diyarbakir
(Foto: Nick Hannes

De televisie waar ik werk is een zelftelevisie waarin de
programma’s voor Koerden gemaakt worden. De Koerden verkeren in een noodsituatie. Al het werk dat voor
de televisie gedaan wordt, is dus voor Koerden.
De programma’s die voor de Koerden gemaakt worden
zijn verbonden met rest van de wereld. Dit valt op als
ik vanuit een andere invalshoek naar de televisie kijk,
namelijk als Koerd. Als Koerd zie ik ook het brede
sociaal begrip. Alles wat met de samenleving te maken
heeft, wordt uitgezonden.
De televisie gaat door een volks-ontwikkelingsfase. We
doen het werk voor de televisie vanuit het idee dat we
mensen moeten wakker schudden en helpen ontwikkelen. We houden ons bezig met het overdragen van het

Het doel van de stichting om continuïteit te verzekeren heeft eveneens een veranderingsproces teweeg
gebracht bij het Koerdische volk. Koerden beginnen
meer en meer hun taal te spreken in het dagelijkse
leven. Koerden amuseerden zich vroeger in andere
talen via hun media. Entertainment gebeurt nu ook
in het Koerdisch. De dominantie van de taal en de
cultuur van andere volkeren begint te verdwijnen. Het
doel van de pioniers van de televisie was continuïteit,
maar hun invloed ging verder dan dat alleen. Het
bracht een veranderingsproces teweeg.
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- Sidar Bengin Epozdemir -

Stenen gooien naar de politie is niet goed en moet
bestraft worden, dat staat vast. Maar sommige kinderen krijgen er 25 jaar celstraf voor en dat is volkomen
buitenproportioneel, vindt de Turkse Mensenrechtenassociatie IHD, die in een rapport melding maakt
van 700 arrestaties van kinderen in Amed.

Volgens officiële cijfers over het jaar 2008 zouden
alleen in de Koerdische stad Amed (Diyarbakir) al
400 kinderen opgepakt zijn. Maar schattingen van de
daadwerkelijke aantallen liggen hoger. Het IHD-rapport maakt ook melding van kindermishandelingen
door gevangenispersoneel.
De meeste kinderen zijn gearresteerd wegens het deelnemen aan demonstraties of het gooien van stenen
naar politieagenten bij rellen. In het rapport van de
IHD wordt ook melding gemaakt van het maken van
het overwinningsteken [de letter ‘V’ met de vingers
opsteken] dat in sommige gevallen heeft geleid tot veroordelingen oplopend tot 25 jaar cel. Ook het gooien
van stenen levert dusdanige grote straffen op, wat de
Mensenrechtenassociatie onrechtvaardig vindt.
Rondom politieke manifestaties en andere activiteiten
in Koerdistan wordt bij arrestaties van kinderen en
andere demonstranten door de Turkse politie steevast

de anti-terrorismewetgeving gebruikt. Die laat het
vervolgen van kinderen tot 18 jaar toe met hogere
straffen dan normaal.

De regels aan de laars lappen, dat doet Turkije,
zegt Gulçin Avs, ar (24), een Koerdische juriste tegen
Rudaw. Avs, ar is een van de initiatiefnemers voor de
zogenaamde ‘Oproepers tot Rechtvaardigheid voor
Kinderen’ in Turkije. Deze relatief nieuwe beweging
zet zich in voor kinderen die -ten onrechte- worden
veroordeeld onder de terrorismewetgeving en mishandeld worden.
“In Turkije worden honderden kinderen vervolgd onder
de Anti-Terrorismewet, dus als volwassenen. Dit terwijl het VN Kinderverdrag hier heel duidelijk over is:
tot de 18 jaar is iedereen kind en moet men hiermee
rekening houden als het kind met justitie in aanraking
komt.” Volgens Avs, ar komen de cijfers dan ook niet
als een verrassing.
De kinderen zouden helemaal niet onder de anti-terrorismewetgeving mogen worden vervolgd volgens de
internationale Peking-standaarden en de Riyad-regelgeving, geeft Avs, ar aan.

De Koerdische juriste stelt zelfs dat de kinderen vaak
geprovoceerd worden om hun misdaden te begaan
door stenen te gooien en ‘terroristische’ leuzen roepen. “Die kinderen roepen slogans in een omgeving
waar er alleen maar slogans worden geroepen. De
kinderen bedekken hun gezichten, omdat ze weten wat
er kan gebeuren als ze worden opgepakt. Bovendien
zien de kinderen zich genoodzaakt zich met stenen te
verdedigen tegen het hevige politiegeweld dat tijdens
demonstraties gebruikt wordt.”

(Foto: StarGundem)

(Uit: www.Rudaw.nl)
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- Derwich M. Ferho -

Tijdens zijn bezoek aan Syrië heeft de Turkse president Mr. Abdullah Gül een merkwaardige boodschap
uitgesproken. “Het grootste probleem van Turkije is de Koerdische kwestie. Wij moeten deze dringend aanpakken en oplossen”. Deze woorden hebben grootschalige reacties uitgelokt, zowel positief als negatief.
De Koerden en verdedigers van mensen- en volkerenrechten vonden de boodschap van de Turkse president
zeer moedig. De politieke conservatieven hebben het echter moeilijk met deze recente erkenning van het
Koerdische probleem.

De reacties van de PKK op de boodschap van de
Turkse president zijn positief maar afwachtend. Samengevat is de reactie van de PKK: “Elk initiatief en
elke bijdrage die helpt om het Koerdische vraagstuk
op te lossen, steunen we. Maar we kunnen niet begrijpen dat de Turkse staat met wapengeweld reageert op
al onze voorstellen en vredelievende initiatieven. Tot
nu toe hebben we reeds 6 maal het staakt-het-vuren
afgekondigd. Het antwoord van de staat is echter telkens opnieuw militair wapengekletter. Ook nu is ons
staakt-het-vuren initiatief nog steeds van kracht. Maar
wat gebeurt er? Koerdistan blijft gebombardeerd worden en het grondoffensief wordt verdergezet. Dat is op
zijn minst ‘dubbelzinnig’ te noemen. Toch willen we
geloven in deze nieuwe oproep van de Turkse president. Daarom gaan we afwachten en indien nodig zullen we ons staakt-het-vuren nogmaal eens éénzijdig
verlengen. De vrijheidsbeweging is echter niet zomaar
van plan alles op te geven. We willen garanties. De
Koerden moeten en zullen hun fundamentele rechten
krijgen. Turkije en de rest van de wereld moet begrijpen dat de Koerden deze onmenselijke, barbaarse behandeling niet meer tolereren. Samenleven in vrede is
onze grootste wens, maar dan op basis van gelijkheid
en democratie. Om die redenen verwelkomen we elke
initiatief die een oplossing biedt.”
De politieke vertegenwoordigers van de Koerden in
het Turks Parlement, nl. de DTP verkozenen, vonden de woorden van Gül moedige taal. Hasip Kaplan:
“deze woorden moeten in praktijk omgezet worden.
De boodschap van Gül is een oproep aan alle NGO’s,
politici, intellectuelen en media. Wij hebben altijd al
een dialoog gewild. Het is nu aan hen om concrete
stappen te ondernemen. Eerste minister Erdogan en

de oppositieleider
Baykal zijn nu aan
de zet.”
DTP leider Mr.
Ahmet Turk en
andere DTP leden
verklaarden bereid
te zijn een belangrijke rol te spelen
om die dialoog in
gang te krijgen.
De
werkgevers
van de grootste
Koerdische stad
Amed (Diyarbakir)
hebben zeer positief gereageerd Ze De Turkse president Abdullah Gül
vroegen reeds een
ontmoeting met de president aan. Ze zullen er voorstellen doen om tot een oplossing van het probleem
te komen. Ook zij willen NGO’s, politieke partijen en
andere organisaties nauw betrekken bij de vredesdialoog. De plaatselijke voorzitter van de Kamer van Handel in Amed (Diyarbakir), Galip Ensarioglu, verklaarde
“we zijn momenteel het dichtst bij een oplossing
sinds de laatste 30 jaar. Dit initiatief had eigenlijk van
anderen moeten komen. Door hun gebrek aan moed
is dit echter gebeurd door president Gül. Nu moeten
de politieke partijen en de NGO’s het roer in handen
nemen. De oplossing van het Koerdische vraagstuk is
niet moeilijk: De grondwet moet aangepast worden
er moet onderwijs in de moedertaal mogelijk zijn. In
elke universiteit moet een faculteit Kurdologie komen
en het verbod op publicatis en media moet opgehoffen worden. De persvrijheid moet maximaal door de
grondwet beschermd worden. Alle oorspronkelijke namen van Koerdische dorpen, steden, provincies, enz…
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langs alle kanten. Erdogan is blijkbaar vergeten dat hij
het was die enkele jaren geleden in Amed (Diyarbakir)
publiekelijk sprak over het Koerdische vraagstuk en
stelde dat dit vraagstuk ook zijn vraagstuk was.
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Amed: Eén jaar, 700 ‘terroristische’
kinderen
Turkije en waar naartoe met de Koerdische
kwestie

De PKK wil de gewapende strijd stoppen
indien serieuze stappen gezet worden

moeten teruggegeven worden, en er moet een onvoorwaardelijke algemene amnestie ingesteld worden.
Ook de Iraaks Koerdische autoriteiten hebben hun tevredenheid in dit verband duidelijk gemaakt. Uit de
verklaringen verstaan we dat ook zij alles willen doen
om een blijvende vrede in de regio waar te maken.

Op internationaal niveau is er merkwaardig weinig
reactie gekomen. Behalve de stemmen van enkele
personen die blijven opkomen voor de rechten van
de Koerden horen we niet veel. Onder andere Lucina
Kathmann van de Internationale PEN Club, Prof. Dr.
Andreas Buro, Duits groene volksvertegenwoordiger
Ulla Jelpke en de Israëlische vredesactivist Uri Avnery
hebben zich uitgesproken over de kwestie. Maar waar
blijft de rest van de wereld !!!???
Geen enkele regering of staat in de wereld heeft gereageerd op de verklaring van de Turkse president Gül.
Zelfs de EU, die de aanvraag van de Turkse staat als
kandidaat-lidstaat behandelt, blijft onverschillig reageren. Het kan toch niet dat zij een verdere escalatie
van de oorlog wensen?
In EU-lidstaten blijft de PKK op de zwarte lijst staan.
Deze vrijheidsbeweging is op de terroristiche lijst van
de EU terecht gekomen omdat de Tukse staat dit gevraagd had, hoewel niemand kan aantonen dat de
PKK op een of andere manier in Europa betrokken is
geweest bij terroristiche activiteiten.

In Turkije hebben zowel de regering als de oppositie, het leger als de Turkse media, de woorden van de
president negatief onthaald. De regering van de AKP
onder leiding van de eerste minister Erdogan zwijgt

Uit deze houding van de regering, de regeringspartij
AKP en de eerste minister moeten we het volgende
verstaan: men gebruikt gewoon opnieuw dezelfde taal
als vroeger. De Turkse staat is onschendbaar, onverdeelbaar, onbediscussieerbaar, en alles draait enkel
en alleen om het ‘Turk’ zijn. Zowel op de woorden van
de president als op de oproepen van de PKK, reageren ze met “Hoe durven ze? Hebben ze nog steeds
niet beseft dat ze hebben over de Turkse staat? Hoe
durven ze vragen dat de democratische staat Turkije
met een terroristische organisatie gaat praten? De
terroristen moeten zich eerst overgeven, zich verontschuldigen en hun straf uitzitten. Dat de staat gaat
onderhandelen met terroristen is een droom die nooit
werkelijk zal worden.”

Wat wel aan het gebeuren is in Turkije, is dat sommige intellectuelen beginnen praten. Dat is nieuw in
Turkije. En het meest merkwaardige is dat die groep
intellectuelen nu heel openlijk op de TV, in de pers en
in publieke debatten discussiëren over het fascistische karacter van de staat. De enigen die daar tot nu
toe over praatten waren de Koerden, en die werden
zelden geloofwaardig geacht. Nu die bewering van de
Turkse intellectuelen zelf komt, zou dit het begin van
een nieuw tijdperk kunnen zijn. Het ware gezicht van
de staat Turkije wordt door hen onthuld. Dat doet me
denken aan de Islamitische revolutie in Iran: Toen de
Koerden zeiden dat Khomeiny en zijn ideeën geen oplossing boden voor de democratie in Iran omdat ze
fascistisch waren, werden ze uitgelachen. Jaren later
werd het echter duidelijk dat de Koerden toen gelijk
hadden. Ook in Turkije zal ooit de dag aanbreken dat
de Koerden niet langer bekeken zullen worden als ruziestokers. Ze kennen de Turkse staat door en door, en
verdienen beter gehoord te worden.
De Turkse staat heeft nu de keuze tussen een democratisch bestaan opbouwen samen met de Koerden en
andere volkeren binnen de grenzen van Turkije, ofwel
zich af te keren tegen hen. De eerste keuze zou leiden
tot een rijke samenleving in diversiteit met respect
voor elk één.
De andere keuze houdt een eeuwigdurende oorlog in
met veel lijden van elke kant; de Turken, de Koerden
en vele anderen. Ik hoop dan ook uit het diepste van
mijn hart dat Turkije voor het juiste zal kiezen: VREDE
voor iedereen!

Dit blad wordt uitgegeven met de steun
van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling
sociaal-cultureel werk.
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