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In samenwerking met Vlaams parlementslid Matthias Diependaele organiseert het Koerdisch Instituut te Brussel,
de Commissie Taal en Onderwijs van het KNK, het Koerdisch Instituut in Duitsland en het Koerdisch Instituut
van Stockholm een tweedaagse internationale conferentie over de Koerdische taal.
Info en inschrijvingen voor 30 oktober 2009:
Derwich M. Ferho: kib@skynet.be - tel. 02 230 34 02

Adres GC De Kriekelaar (Gallaitstraat 86-1030 Schaarbeek)
Fourchet Vedet past in de vierde editie van de Week van de Smaak met als gastland Turkije. Julien Vrebos is
onze gastheer en zal u met veel plezier tijdens deze culinaire ontdekkingstocht van één dag begeleiden. Er
zijn kookdemonstraties van de Roemeense, Russische, Cambodjaanse, Zuid-Afirkaanse, e.a. keukens, leuke
kinderanimatie, hapjes en drankjes, een spannende kookwedstrijd en een heus restaurant.
In het kader van Fourchet Vedet organiseren het Koerdisch Instituut en Citizenne een culinaire wandeling in
Schaarbeek en Sint-Joost waar men de interne keuken van Koerden, Armeniërs, Assyro-Chaldeëers en andere
volkeren van Turkije kan leren kennen.
Inschrijving voor deze wandeling (13u30-16u00) is verplicht: lievedriesen@skynet.be

Intercultureel literair parcours in Brussel
Oude en nieuwe Belgen werkten voor de derde editie een literair programma met als thema ‘de stad’ uit:
bloemlezingen, conferenties, wandelingen, getuigenissen, poëzietheater, muziekrecitals,… – het kreeg allemaal
zijn plaats. Een intense en boeiende arbeid om de werelddiversiteit in microkosmos Brussel te ontdekken. En
wat meer, voor het eerst in het kader van Interlitratour en misschien ook de eerste keer in Brussel: een literair
Kinderfestival.
In het kader van Interlitratour zal Erwin Jans in gesprek gaan met de Koerdische auteur Seyhmus Dagtekin. In
Frankrijk behoort hij tot één van de vernieuwers van de Franse poëzie en heeft hij al verschillende gerenommeerde
prijzen gewonnen. Met essayist en theaterdramaturg Erwin Jans praat hij over de rol van de stad in zijn werk.
Seyhmus Dagtekin in gesprek met Erwin Jans
13u30-14u30 in Passa Porta (Dansaertstraat 46 – 1000 Brussel)
Meer info over het volledige programma van Interlitratour: http://users.telenet.be/joinbrussel/interlitratour.htm

Adres: ADVN, Lange Leemstraat 26 – 2018 Antwerpen
Feestelijke voorstelling van de brochure ‘De beste plaats’, De collectie nationale bewegingen in het ADVN en
van de Inventaris van de collectie van het Koerdisch Instituut Brussel in het ADVN met een toespraak van Prof.
Mon Detrez over de comparatieve studie van nationaliteitenbewegingen. De voorstelling zal feestelijk worden
afgesloten met een receptie en een tentoonstelling om 20u30.

Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht voor 20 november 2009: lievedriesen@skynet.be
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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- Ece Temelkuran Vertaling: Derwich M. Ferho

De dialoog
van Koerdischegramma,
en Turkse
kinderen
Voor zijn eerste uitzending van het seiheeft de Unie van de Turkse Jeugd

een
klacht ingediend tegen de presentor Ali Kirca, tegen
de producers van het programma en tegen Show TV.
De klacht luidt als volgt: “Door het gebruik van de
kinderen wekt het programma haat en vijandschap
tussen het volk”. Dit is nogmaals een bewijs dat men
in dit land problemen liever wil verzwijgen. Daarom is
er nood aan de opening van de geest van de ‘Turken’.
Om dit waar te maken is er nood aan durvers en een
verdraagzame mentaliteit, aan mensen die geen stap
terugzetten omdat ze sterk onder druk staan van
tegenstanders en aan een nieuwe politieke cultuur die
voldoet aan deze realiteit.
Het programma organiseerde tijdens de uitzending een
enquête onder de kijkers. De vraag die werd gesteld
luidde als volgt: “Steunt u de democratische opening?” De resultaten van deze enquête waren veelzeggend: 65 % neen, 35 % ja. Achteraf bleek bovendien
dat het aantal neen-stemmers voor mijn tussenkomst
nog vijf procent hoger lag. Op het einde had ik aan de
kinderen van Turkse afkomst namelijk de volgende vragen gesteld: “Hebben jullie dan nooit stenen gegooid
naar anderen?” Indien jullie als zesjarige in een school
zouden worden gezet waar de onderwijstaal het Engels
was en jullie gestraft zouden worden wanneer jullie
Turks zouden spreken, zouden jullie dan geen stenen
willen werpen naar de verantwoordelijken?” Op beide
vragen antwoordden de kinderen volmondig ja. Daarop
zei ik hen dat hun Koerdische leeftijdsgenoten juist
datgene hadden gedaan en hiervoor nu gevangenisstraffen moeten uitzitten. Sommigen zijn veroordeeld
tot tientallen jaren gevangenis. Tot slot zei ik hen nog
het volgende: “Al urenlang zitten jullie samen met
jullie Koerdische vriendjes. Elkeen van jullie, zonder
enige uitzondering, kan in het Engels ‘Goedendag’
zeggen. Hoe komt het dan toch dat jullie aan jullie
Koerdische vriendjes niet de vraag hebben gesteld hoe
men in het Koerdisch elkaar begroet?”
De woorden die men voor deze dialoog moet gebruiken,
moeten vanuit het hart komen. Of zoals mijn collega
Mithat Sancar het verwoordde: “Indien we alles kaderen in het veiligheidsgevoel, blijven we met een bevroren mond”. We mogen nooit vergeten dat de onderlinge
haat voortkomt uit onze angst voor de andere. Het is
nu aan de regering om die harde, haatdragende taal te
milderen en een ander woordgebruik te bezigen.

zoen werd ik samen met psychiater
Yankı Yazgan door Ali Kırca uitgenodigd.
Het thema dat besproken zou worden
door kinderen uit verschillende uithoeken van het land was “de democratische
opening”. Ik besloot mijn vakantie te
onderbreken zodat ik als waarnemer en commentator
zou kunnen deelnemen aan dit programma. Het programma was een waar succes met erg hoge kijkcijfers.
Diezelfde avond werd het nog op youtube gezet en
werd het op verschillende websites een onderwerp van
discussie. Door het grote aantal oproepen was de telefoonverbinding van de SHOW TV zelfs geblokkeerd.
Wat deze kinderen echter vertelden tijdens deze live
tv-uitzending was ronduit angstaanjagend. Ouders
hadden hun kinderen klaarblijkelijk racistische en fascistische meningen ingefluisterd. Niemand geloofde
dat dit de mening was van de kinderen.
Zo stelden de kinderen haatdragende vragen als
“Waarom spreken zij Koerdisch?”, “Waarom leert hun
moeder hen Koerdisch?”. De kinderen maakten ook al
opmerkingen zoals: “Ze zijn ook van Turkse oorsprong
maar dat weten ze niet”, “De buitenlandse machten
willen ons land op die manier verdelen”, “Als ze geen
Turks willen spreken, moeten ze het land verlaten”.
Dergelijke uitspraken maakten mij erg bang. Ook de
Koerdische kinderen waren gechoqueerd. Deze kinderen uit Diyarbakir, Hakkari, Mardin hoorden voor het
eerst, tijdens een live-uitzending, dergelijke racistische
uitspraken en waren erg ontgoocheld. Deze discussie
tussen de kinderen heeft nogmaals aangetoond dat
het nieuwe initiatief niet de ‘Koerdische opening’ maar
de ‘Turkse opening’ zou moeten genoemd worden.
De regering heeft het duidelijk moeilijk om de vredelievende toon te bewaren die ze hanteerde bij de bekendmaking van het initiatief. De kritiek die de oppositie
formuleerde op dit nieuwe regeringsinitiatief is dan
ook niet mals. Zelfs de voorstanders van de opening
beginnen nu reeds hun kar te draaien en lanceren de
Koerden verwijten als “de terreur is de oorzaak van
de dood van meer dan vijftigduizend burgers”. Zij die
het met andere woorden wagen om te spreken over
de ‘Koerdische opening’ durven niet spreken over een
‘Turkse opening’. Dat is echter de essentie van heel dit
initiatief: Er moet nu net een opening van de Turkse
kant komen.
Onmiddelijk na de live-uitzending van het TV pro-

Bron: Milliyet, 18/09/2009.
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- Carla van Os -

Leyla Zana doet aan zelfcensuur, zover is het met de mensenrechten in Turkije. Dat maakt een discussie
met haar niet eenvoudig. Toch weet ze met een paar pennenstreken een vredesidee te schetsen tijdens
een bijeenkomst in het Nederlandse parlement. In ieder geval moet iederéén mee praten, vrede maak je
niet alleen. En Koerden moeten dezelfde rechten als Turken krijgen en niet met een sigaar uit eigen doos
zoet gehouden worden.
Leyla Zana was begin september in het Nederlandse
parlement te gast bij de Socialistisch Partij (SP).
“Een profeet in eigen land wordt nooit geroemd”, zegt
Krista van Velzen, Tweede Kamerlid voor de SP, “voor
Leyla Zana gaat dat letterlijk op: in eigen land in de
gevangenis gesmeten, in het buitenland in de prijzen
gezet.” Leyla Zana kreeg in 1995 de Sacharov-prijs
van het Europees Parlement voor haar bijdrage aan
de realisering van mensenrechten. Het Europees
Parlement blijft zich sindsdien voor haar veiligheid
en vrijheid inzetten. Zo schreven de Parlementsleden
in een persbericht (4 juni 2009): “Parlementsleden
betreuren het dat de vrijheid van meningsuiting en de
persvrijheid in Turkije nog niet volledig gegarandeerd
zijn. Ze vinden ook dat de aanneming in april 2008
van een amendement op artikel 301 van het wetboek
van strafrecht niet volstaat, omdat er nog steeds mensen voor het uiten van niet-gewelddadige meningen
vervolgd worden, zoals Leyla Zana”. Dat is precies de
reden waarom het debat in het Nederlandse parlement
met Leyla Zana niet soepel verloopt. Tien jaar gevangenisstraf werd onlangs tegen haar geëist voor ‘steun
aan de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK)’, eerder
kreeg ze al vijftien maanden opgelegd voor ‘het prijzen
van’ PKK-leider Öcalan: de vervolging van Zana gaat
tot op de dag van vandaag door.
Gespreksleider Robert Soeterik en gastvrouw Krista
van Velzen, zetten een duidelijke structuur voor het
gesprek neer: wat moeten we denken van het Turkse
stappenplan naar een “democratische opening”, wat
staat er in de “routekaart” van PKK-leider Öcalan en
wat kan Nederland doen? Hink-stap-sprong komt de
discussie toch aardig op gang en Leyla Zana zelf weet
het hoe dan ook voor elkaar te krijgen dat iedereen op

het puntje van zijn stoel zit. Ze heeft een uitstraling
die onweerstaanbaar is en een charisma dat zelfs een
analfabeet in het Koerdisch bewogen doet luisteren.

“Het lijkt wel of het te moeilijk is voor Turkije om Koerden dezelfde rechten te geven als Turken”, zegt Zana.
“Ze praten over culturele rechten, individuele rechten,
maar we hebben ook collectieve rechten nodig. Het is
niet genoeg om thuis tussen vier muren Koerdisch te
mogen spreken. We willen dat het Koerdisch een officiële taal is en dat kinderen in het Koerdisch onderwijs
krijgen in de gebieden waar Koerden in de meerderheid
zijn”. “Maar als iedereen alle individuele rechten krijgt
– dus ook het recht op organisatie, op vereniging –
dan heb je met z’n allen, collectief, toch alle rechten
al?”, vraagt iemand. “Maar je hebt niet zo veel aan
die rechten als de overheid niet helpt ze te realiseren”,
antwoordt Zana. “In welk land ter wereld moet je lessen in je moedertaal zelf betalen? De overheid moet
voorzieningen scheppen waarmee alle mensen in het
land van hun rechten kunnen genieten, dat betekent de
erkenning van collectieve rechten.” “Het zou natuurlijk
ook enorm helpen als in het Turkse parlement alles
simultaan in het Koerdisch wordt vertaald”, voegt Arie
Oostlander toe. “Dan voel je je serieus genomen als
Koerdisch burger van Turkije.” Arie Oostlander zat van
1989 tot 2004 in het Europees Parlement voor het
CDA, de Nederlandse christendemocratische partij en
was rapporteur over het toetredingsproces van Turkije
tot de Europese Unie. “Turkije is een land met twee
nationaliteiten”, zegt Zana. “Het spreken in je eigen
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taal, onderwijs volgen in je eigen taal, is onmisbaar
voor de ontwikkeling van je identiteit. We willen niet
alleen onze eigen taal spreken, we willen er ook in
aangesproken worden door de overheid.”

klinkt allemaal wat minder nationalistisch”. Hij pleit
ervoor dat ook de Koerden minder nationalistisch zouden moeten zijn: “Als jullie ook voor andere minderheden opkomen, zijn jullie een stuk geloofwaardiger”,
maant hij. Robert Soeterik grijpt in en zegt dat zowel
de (Irakese) Koerdistan Democratische Partij (KDP)
als de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) in hun
naam het Koerdisch grondgebied dragen en niet de
Koerdische bevolking om aan te geven dat ze voor de
rechten van iedereen in het Koerdisch gebied opkomen. Leyla Zana zegt dat Turkije toch als overheid
mensenrechtenverdragen heeft ondertekend voor de
erkenning van de culturele minderheden. “Als Turkije
de rechten van minderheden niet erkent, dan moeten
ze die handtekeningen maar intrekken”, zegt ze, “en
dan zullen de Koerden zelf op zoek moeten gaan naar
hun rechten. En natuurlijk komen ze op voor de rechten van alle onderdrukten.”

Taal lijkt in deze Haagse discussie, maar ook in de
ontwikkelingen in Turkije, de basis van het veranderingsproces. Alhoewel de Koerdische taal een prominente plaats inneemt in de Turkse ‘democratische
opening’ - door Erdogan, leider van de Gerechtigheidsen Ontwikkelingspartij (AKP) voorgesteld - wordt op
hetzelfde moment een 10-jarig Koerdische meisje in
Diyarbakir vervolgd voor het geven van Koerdische les.
“Wat moeten we denken van deze dubbelhartigheid?”,
vragen verschillende deelnemers aan de discussie.
Robert Soeterik zegt dat het stappenplan naar een
“democratische opening” afgaande op wat daarover
is uitgelekt weinig wezenlijks te bieden heeft voor
de Koerden. Dat stappenplan is uitgelekt via Today’s
Zaman (25 augustus 2009) en bevat de volgende tien
punten:
1. De oplossing van de Koerdische kwestie moet binnen de Turkse staat worden gevonden.
2. Politieke campagnes in het Koerdisch worden toegestaan in bijvoorbeeld demonstraties, slogans en
brochures.
3. Op talencentra mag naast andere talen ook Koerdisch worden gegeven. Over openbaar onderwijs
in het Koerdische bestaat geen eensgezindheid.
4. In gevangenissen mag Koerdisch worden gesproken.
5. Koerdische dorps- en stedennamen die een Turkse
naam hebben gekregen, mogen hun oude naam
weer dragen.
6. Op verschillende universiteiten mogen Koerdische
instituten worden gevestigd ter verspreiding van
de Koerdische taal en cultuur.
7. De antiterrorisme wetgeving zal niet langer op
kinderen worden toegepast. Maar Turkije zal er
alles aan doen om te voorkomen dat kinderen aan
demonstraties deelnemen. (Dit is een schending
van het VN-Kinderrechtenverdrag dat kinderen
het recht op vrije meningsuiting ook in demonstraties garandeert, CvO)
8. De amnestiewet voor spijtoptanten treedt in werking.
9. De uitbreiding van de vrijheid van meningsuiting
laat geen ruimte voor het verspreiden van haat.
10. Koerden in Turkije die niet hebben deelgenomen
aan terroristische activiteiten krijgen hun Turkse
burgerschap terug.

“Het lijkt er op dat (ook) de Turkse legerleiding tot
het inzicht is gekomen dat de PKK niet alleen met
militaire middelen uitgeschakeld kan worden en dat
daarom de PKK door hervormingen op het culturele en
economische vlak de wind uit de zeilen genomen moet
worden”, zegt Robert Soeterik. Leyla Zana ziet de
macht van generaals als een belangrijk obstakel voor
vrede: “Je ziet dat de Turkse bevolking wel verandert,
ze durven nu ook vragen te stellen over de Koerdische
kwestie. Het probleem is echter dat de Grondwet nog
altijd is gebaseerd op de macht van generaals, dat
belemmert echte veranderingen.” Arie Oostlander is
het daar mee eens: “Ook het Europees Parlement pleit
voor een nieuwe Turkse Grondwet”. Krista van Velzen
belooft alvast dat de SP druk zal blijven uitoefenen om
de Grondwet te wijzigen.

Over het Koerdische plan voor de vrede wordt weinig
duidelijk tijdens de discussie. Leyla Zana wil er niet
op in gaan. PKK-leider Öcalan had aangekondigd
in augustus te komen met een “routekaart naar de
vrede”. Maar hij slaagt er niet in om zijn plannen vanaf
zijn gevangeniseiland Imrali in de openbaarheid te
brengen. “Je kunt mensen wel fysiek opsluiten, maar
geestelijk nooit”, zegt Krista van Velzen, “daarom zou
Öcalan zijn “routekaart” naar buiten moeten kunnen
brengen”. Het lijkt er nu op dat Turkije op eigen condities de Koerden de vrede door de strot wil duwen.
Leyla Zana beaamt dit: “Je zult met alle partijen aan
tafel moeten, de PKK, de DTP en alle andere Koerdische organisaties in Turkije. Zonder hen is er geen
vrede in Turkije mogelijk.” Misschien wordt het tijd dat
een krachtige vrouw als Leyla Zana de kans krijgt om
namens de Koerden aan de onderhandelingstafel te
zitten. Maar dat zijn uiteraard niet haar woorden.

Arie Oostlander beschouwt het Turkse plan als een
belangrijke stap voorwaarts: “Ik denk dat deze regering beter is dan ooit voor de Koerden”, zegt hij. “Het
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- Els Vanden Meersch -

Toen ik in 2007 door Platform Garanti als fotograaf uitgenodigd werd voor een kunstenaarsresidentie in
Istanbul, kwam ik aan in een vreemde stad die het toneel was van politieke spanningen. Istiklal Caddesi,
de drukste straat van Istanbul, werd overspoeld door nationalistische betogingen die opriepen tot een
snelle inval in Noord-Irak om de Koerdische PKK-strijders aldaar aan te pakken. Mijn ontmoeting met deze
stad was er ééntje van angst voor het fervent nationalisme - door de overweldigende aanwezigheid van
vlaggenrood - en bewondering voor de levensstijl en cultuur. Istanbul is immers adembenemend mooi en
bijzonder complex tegelijk.
Om aan het werk te kunnen gaan als fotograaf diende
ik vat te krijgen op de actualiteit maar ook op de
ingewikkelde geschiedenis van dit land. Dat is een
lang maar noodzakelijk traject, zeker omdat ik als
buitenstaander niet kan putten uit het Turks collectief
geheugen. Ik moet van nul beginnen. Ik zoek naar de
architecturale restanten, renovaties en de nieuwbouw
van deze stad. Hoe een stad omgaat met architectuur
vertelt veel over de omgang met de eigen identiteit.
Wat gemusealiseerd of gerenoveerd wordt, toont welke
facetten men actueel memorabel en bewonderens-

waardig vindt. Dit blijkt duidelijk in de aanloop van
Istanbul als Europese culturele hoofdstad in 2010. Er
is een constante wisselwerking tussen architectuur en
zelfbeeld. Na drie maanden onderzoek, een fotoproject
en veel kennis rijker houdt Turkije mij in de greep. Ik
wil naar de andere kant van het land, naar Diyarbakir,
een stad met een beladen politieke geschiedenis, een
stad waar ik niet zoveel foto’s van vind tenzij folkloristische beelden, de stad die mij alles gaat vertellen
over de Koerdische cultuur.
In Diyarbakir zou ik echter al snel merken dat ik ook

Oude stadspoort Diyarbakir
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hier niet het ‘ware Koerdistan’ zou leren leren, zoals
ik ook in het feeërieke Istanbul Turkije niet had leren
kennen. Diyarbakir is oud, een melting pot van dialecten en culturen. Vele bewoners weten nauwelijks wat
de oorsprong is van hun dialect of waarom ze soms
wel erg specifieke tatoeages dragen. De architectuur
is eveneens een mix van stijlen die uit alle windrichtingen lijkt te komen. Tijdens een tocht uit de stad
richting platteland komen we in een stadsrand waar
de nieuwbouw als paddestoelen uit de grond schiet.
Er is duidelijk woningnood en de stedenbouwkundige
aanpak getuigt niet van veel creativiteit. Elk blok is
een kopie van het andere gebouw volgens één prototype, de Oostblokarchitectuur. Diyarbakir is wel
het politieke bolwerk van Turks Koerdistan, maar de
Koerdische cultuur vond ik meer buiten deze stad.
Ik maak kennis met een familie in een dorp en voor
het eerst heb ik het gevoel in het echte Koerdistan te
zijn aangekomen. Dit dorp was zelfvoorzienend, had
een zeer specifieke eigen logica, een eigen cultuur.
Het had iets claustrofobisch als buitenstaander maar
ook iets bevattelijks: het was zoals het verondersteld
werd te zijn, geen folkloristische nostalgie maar een
praktische vanzelfsprekendheid met een eigen specifieke identiteit. Meer dan 3500 van deze dorpen in de
gehele zuidoostelijke regio zijn gedurende de jaren ’80
en ’90 gewelddadig ontruimd.
Bij een bezoek aan zo’n gehavend spookdorp kan men

Oude gevangenis Diyarbakir

zich haast onmogelijk voorstellen hoe het dorp er vroeger moet uitgezien hebben. Een vijftal teruggekeerde
bewoners helpen me een handje met de reconstructie.
Dat was een school, dat was een woonhuis, enzovoort.
Ik vind het verborgen stuk Turkije dat ik wil vastleggen, het gemiste stuk erfgoed. Een facet van Turkije
en zijn recent verleden dat nauwelijks visueel is vastgelegd. Deze spookdorpen zijn architecturale sporen
die misschien een herbestemming krijgen, misschien
ook niet. Ze worden gerenoveerd of verdwijnen in het
proces van natuurlijk verval. Ze zijn geen beschermd
Turks erfgoed, ze zijn evenmin een denkmal, maar ze
zijn willens nillens onlosmakelijk verbonden met de
geschiedenis en identiteit van het land en haar verschillende bevolkingsgroepen.
Augustus 2009

Stadsuitbreiding Diyarbakir
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- Neşe Düzel Vertaling: Derwich M. Ferho

Ismail Beşikçi

De Koerdische kwestie, een van de belangrijkste problemen in Turkije staat momenteel hoog op de agenda.
De regering verklaarde van plan te zijn dit probleem op te lossen. De Republikeinse Volkspartij (CHP) en
de Nationalistische Actiepartij (MHP) maakten al duidelijk dat zij dit alvast niet zouden toelaten. Ook het
leger blijft een harde taal spreken. Intussen reageert de Partij voor een Democratische Samenleving (DTP)
soms provocerend, soms zeer gematigd. Het regeringsinitiatief, de zgn. ‘Koerdische opening’, blijft echter
actueel ondanks het feit dat er nog geen concrete voorstellen werden gedaan. Wij hadden hierover een
gesprek met Ismail Beşikçi. De socioloog Ismail Beşikçi is veel radicaler dan de DTP. Hij sprak ons over
de Koerdische geschiedenis en gaf ons zijn mening over de “Koerdische opening” van de regering.
Als socioloog heeft u zowel van de Koerdische samenleving als van de Koerdische geschiedenis een erg goed
beeld. Welke verschillen ziet u tussen de huidige Koerdische opening en het verleden?
“In dit land werd decennialang een assimilatiebeleid
gevoerd waarin het bestaan van de Koerden en het Koerdisch werd ontkend. Vandaag benoemt men dit beleid en
staat het ter discussie. Dat is een belangrijke ontwikkeling. Het is echter problematisch dat men vandaag enkel
een oplossing van het probleem bespreekt en niet de
reden van het probleem. Dat is een grote leemte.”

Kent de samenleving in Turkije de reden van de Koerdische problematiek niet?
“Ze kent het niet omdat de kern van de Koerdische
kwestie niet besproken wordt.”
Wat is de kern van deze problematiek?
“Vandaag zijn er 209 staten in de wereld. Vele staten
hebben minder dan een miljoen inwoners zoals Malta,
Luxemburg en Cyprus binnen de Europese Unie. In
Europa zijn er zelfs staten die niet meer dan dertigà veertigduizend inwoners tellen zoals San Marino,

-8-

koerd - nr 51.indd 8

27-10-2009 10:42:30

Liechtenstein en Andorra. In het Midden-Oosten
alleen al leven er ongeveer veertig miljoen Koerden.
Deze 40 miljoen mensen worden niet eens erkend
door de Verenigde Naties, noch door de Europese
Raad, noch door de Conferentie van de Islamitische
Landen. Ze hebben nergens een politiek statuut. Op
internationaal vlak wordt de naam van de Koerden
geassocieerd met terrorisme. Als men spreekt over
de Koerden, hoor je dikwijls “de Koerdische terreur”,
“internationale terreur”, enz…”

genoemd. Nogal vlug veranderde het in de “democratische opening”. Als de Turkse minister van binnenlandse zaken de “democratische opening” uitlegt,
spreekt hij niet één keer het woord Koerd uit. Eigenaardig is dat. We spreken over de Koerdische problematiek maar spreken het woord Koerd niet uit. En dan
verklaart de MGK (de Nationale Veiligheidsraad) zijn
steun aan deze “democratische opening”. Maar, de
stafchef is tegen deze “opening”. Nadien is de regering ook paniekerig beginnen reageren.”

U zegt dat de Koerden geen enkel politiek statuut hebben. Wat is dan het statuut van de regionale regering
van de Koerden in het Noorden van Irak?
“In Zuid Koerdistan hebben de Koerden een politiek
statuut dat mettertijd een belangrijke vorm kan aannemen. Het kan zelfs een onafhankelijke staat worden. Op internationaal vlak is dat nog niet het geval
maar dat kan nog komen. In Turkije, Iran, Syrië en de
Kaukasus hebben de Koerden echter nog steeds geen
enkel statuut. In het verleden, van 1923 tot 1928,
was er in de regio tussen Karabach en Armenië wel
de republiek van ‘Rood Koerdistan’. Deze republiek
werd door Stalin echter vernietigd en een deel van de
Koerden werd gedeporteerd naar Midden-Azië.”

Hoe moet ik dit samenvatten?
“Dit toont aan hoe vastberaden de regering is en of
ze van plan is dit probleem inderdaad op te lossen.
Ik heb mijn twijfels. Volgens mij moet de regering nog
meer durven uitkomen voor haar ideeën. Ze moet het
leger overtuigen om het probleem op te lossen.”

Eén van de Koerdische leiders, Jalal Talabani, zegt dat
een onafhankelijke staat Koerdistan een onrealiseerbare droom is. Is dat niet zo volgens jou?
“Die uitspraak van Talabani is verkeerd. Ook Yaşar
Kemal zei dat “de Koerden geen staat willen”. Dit
heeft hij gezegd aan de Turkse media om hun twijfels
weg te nemen. Dat is ook verkeerd.”
Volgens u willen de Koerden in Turkije een eigen staat
oprichten?
“We mogen geen embargo leggen op de toekomst. De
toekomstige generaties kunnen misschien een eigen
staat willen stichten. Kijk… Het belangrijkste element in
de Koerdische kwestie is de dynamiek uit het buitenland.
Die dynamiek van de Koerden werd in 1920 erg verzwakt. Ze werden verdeeld in het Midden-Oosten. Hun
eigendommen werden afgenomen en onderling verdeeld.
Hun eigen politieke kracht is vernietigd. Daarom zeg ik
dat het dynamisme uit het buitenland in dit verband
bepalend is. Wie had tien jaar geleden durven denken
dat de leider van de Patriottische Unie van Koerdistan,
Jalal Talabani, de president van Irak zou worden?”

Zullen de wapens zwijgen als de “democratische opening” begint te lukken? Komt er dan vrede?
“De Koerdische kwestie in Turkije kan men opdelen in
twee problematieken. Enerzijds is de kwestie ontstaan
door het feit dat de Turkse staat de Koerdische identiteit en de Koerdische taal ontkent en al jaren een assimilatiepolitiek voert. De Koerdische problematiek is dan
ook het resultaat van deze politiek die al dateert van
de jaren 1920. De regering kan hierin democratische
stappen zetten, stoppen met de ontkenning en assimilatiepolitiek. Zo zou Ankara de vrijheid voor de privé
TV-uitzendingen moeten toekennen, Koerdische namen
moeten toelaten, onderwijs in het Koerdisch moeten
organiseren. Instituten voor Kurdologie moeten kunnen
opgericht worden. Om deze stappen te zetten hoeft de
regering niemand te consulteren. De staat kan dit allemaal doen op eigen initiatief. Al deze zaken maken toch
deel uit van de Koerdische problematiek.”

Zijn de externe dynamieken rijp genoeg om een onafhankelijk Koerdistan op te richten en de Koerden te verenigen?
“Dat dit vandaag besproken wordt is heel belangrijk. De
Koerden moeten ook eens goed nadenken en zoeken naar
de oorzaak waarom ze nog geen eigen staat hebben. Zo’n
groot volk en toch geen enkel statuut. Ze moeten hun
geschiedenis en hun maatschappij goed kennen. Aanvaard deze opmerkingen als een kritiek van Bes¸ikçi op de
Koerden. Bes¸ikçi bekritiseert de Koerden.”

En de andere kant van de Koerdische problematiek?
“De andere zijde van de Koerdische kwestie heeft te
maken met de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK).
De regering zou een gesprekspartner moeten zoeken
om te praten over de Koerdische kwestie. Volgens
mij zou dat de DTP moeten zijn. De DTP zou dan op

Goed… denkt u dat de staat nu vastberaden is om de
Koerdische kwestie op te lossen?
”In het begin werd dit “de Koerdische opening”
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haar beurt moeten praten met de PKK, met Imrali (A.
Öcalan, de leider van de PKK zit in de gevangenis op
het eiland Imrali). Het is immers erg belangrijk om
te weten wat de voorwaarden zijn, welke rechten de
Koerden moeten krijgen, vooraleer de PKK de wapens
neerlegt. Daarom moet de DTP rechtstreeks met Öcalan gaan praten.”
Alleen Öcalan kan beslissen of de PKK de wapens neerlegt?
“Inderdaad. Volgens mij kan alleen Öcalan hierover
beslissen. De commandanten van de PKK in de bergen luisteren enkel naar hun leider Öcalan. Daarom
moet de DTP gaan praten met Öcalan over de wapenstilstand. De DTP heeft op één september, de dag van
de Internationale Vrede, echter een zware fout begaan.
Ze hebben de regering de weg naar Öcalan getoond
door te zeggen dat de plaats van de onderhandelingen
Imrali is. Dat is fout. Deze politieke partij sluit zichzelf
uit door te zeggen: “Om dit probleem op te lossen,
praat niet met mij.”
Waarom heeft de DTP volgens u gezegd “ga praten met
Imrali”?
“Het heeft te maken met de beslissende rol van Öcalan. Öcalan is de hoofdrolspeler binnen de PKK. Maar
de DTP moet in dit proces een belangrijke rol opeisen.
Ze kunnen zo’n sleutelrol spelen door zowel met de
regering als met Öcalan te gaan praten.”
Onder welke omstandigheden kan de PKK akkoord gaan
om de bergen te verlaten?
“Volgens mij moet het kunnen dat de Koerden in een
federaal systeem zelfbestuur krijgen. Het onderwijs in
de moedertaal, eigen lokale besturen, eigen veiligheidstroepen, enz… Dit is mijn persoonlijke mening. Men
zegt dat er in Turkije 2.000 en in Irak 3.000 PKK’ers
zijn. Het is belangrijk zich af te vragen wat deze PKK’ers
gaan doen wanneer ze de bergen verlaten.”
Wat moeten ze doen volgens u?
“Een dergelijk probleem was te zien tussen Israël en
Palestijnen. In 1993 werd dit opgelost met het Verdrag
van Oslo. De Palestijnen kregen zelfbestuur. Vanaf dan
heeft de PLO de wapens neergelegd. Deze militaire
macht werd de Palestijnse Regionale Veiligheidsmacht.
Dezelfde situatie zien we in Irak na de val van Saddam Hussein. De Peshmerga’s hebben de wapens
neergelegd maar werden als veiligheidstroepen van de
Regionale Regering van Koerdistan geïntegreerd in de
samenleving. Ook de PKK zou een speciale veiligheidsmacht kunnen worden indien Turkije gefederaliseerd
zou worden en de Koerdische regio zelfbestuur zou
krijgen. Zo zou de PKK de wapens kunnen neerleggen.
Mijns inziens moet de PKK zoiets eisen.”
Voor zover ik het mij kan herinneren heeft u enkele maanden geleden een dergelijk voorstel gedaan in een artikel
op een website. “Wat gaan de PKK’ers doen na hun terugkeer uit de bergen? Deze mensen kunnen niet beginnen
werken als bouwvakkers. Ze kennen dit vak niet. Dat ze
een veiligheidsmacht worden,” heeft u geschreven. Nu

stelt ook Öcalan hetzelfde voor. Heeft Öcalan het al eerder gehad over een “veiligheidsmacht”?
“In 1980 toen hij een Onafhankelijk Verenigd Koerdistan
verdedigde, had hij zo’n eis. Sinds zijn gevangenschap in
Imrali volg ik zijn notulen na het bezoek van zijn advocaten maar ik heb die eis niet meer teruggevonden.”
Een eis voor een speciale veiligheidsmacht in de regio
betekent nog niet het tot stand brengen van een vorm
van zelfbestuur binnen een federale staat?
“Ik zeg hetzelfde. Ik zeg dat Turkije een “federale”
structuur moet krijgen.”
Eist Öcalan het federalisme?
“Nadat bepaalde punten van zijn stappenplan zijn uitgelekt in de pers, heeft hij gereageerd dat hij verkeerd
is begrepen en dat dit niet zijn mening was. Volgens
mij moet de PKK eisen dat zij de speciale veiligheidsmacht van de regio gaan vormen.”
Zal de staat de eisen van de PKK aanvaarden en realiseren?
“In een kort tijdsbestek is dat onmogelijk. De Turkse
staatsideologie is zeer sterk en de aanvaarding van
een speciale veiligheidsmacht vraagt een grondige
mentaliteitswijziging van de Turkse samenleving. De
“democratische opening”, die zogezegd een oplossing
zou bieden voor de Koerdische kwestie, kan dat niet
waarmaken. Deze ‘Koerdische opening’ kan bovendien
enkel een oplossing op middellange termijn zijn. Nu
zou men, wanneer die opening werkelijkheid wordt, de
periode na 1920 goed kunnen bespreken, onderzoeken en analyseren.”
Wat zou de uitkomst kunnen zijn van een onderzoek
naar de periode na 1920?
“Via een dergelijk onderzoek zou men te weten kunnen
komen hoe de Koerden en hun land verdeeld werden.
Voor 1920 was Koerdistan verdeeld tussen het Ottomaanse Rijk en Iran. Het is interessant om eens te kijken hoe dit gebied eruit zag vooraleer het werd opgedeeld tusen Turkije, Iran, Irak, Syrië en de Kaukasus.
Hoe heeft men de grenzen van Iran-Irak, Turkije-Irak
bepaald? Hoe werden de stammen, dorpen, families
verdeeld? Welke rol hebben Groot-Brittannië en Frankrijk indertijd gespeeld? En hoe hebben de Koerden
toen gereageerd op de houding van de grootmachten?
Al deze thema’s moeten op academisch niveau onderzocht worden.”
Wat weten we niet over de periode na 1920?
“De bestaansreden van de Koerdische kwestie moet
gezocht worden in de periode na 1920. De periode
tussen 1919 en 1921 is heel donker. Het beleid van
het Britse Ministerie van Oorlog, van het Ministerie
van Koloniën en van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken aangaande de Koerdische kwestie is niet duidelijk. Vooral in Turkije wil men die zaken geheim en
verborgen houden.”
Wat wil men verbergen volgens u?
“Vooral de verdeling en de versnippering tussen 1919
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en 1921 wil men geheimhouden voor de Koerden. Hoe
heeft men bijvoorbeeld die opdeling van Koerdistan
kunnen realiseren en verzwijgen terwijl men in die
tijd voortdurend sprak over het zelfbeschikkingsrecht
van de volkeren in de Sovjetunie? Deze zaken moeten
onderzocht worden en aan het licht gebracht worden.”

Ismail Beşikçi
İsmail Beşikçi (°1939, Corum, Turkije) is een Turkse
socioloog die 17 jaar gevangen heeft gezeten op
beschuldiging van propaganda wegens zijn boeken
en artikels die hij schreef over de Koerdische bevolking in Turkije.
Hij studeerde aan de Faculteit van Politieke wetenschappen van de Atatürk Universiteit in Erzurum.
Aldaar schreef hij in 1967 zijn eerste antropologische studie, een onderzoek naar één van de laatste
nomadische Koerdische stammen, de Alikan.
Zijn tweede ontmoeting met de Koerden was tijdens
zijn militaire dienstplicht in Bitlis en Hakkâri. Daar
zag hij in Bitlis voor de eerste keer de nomadische
Alikan stam passeren tijdens hun migratie van de
winter- naar de zomerweilanden.
Door zijn boek The order of East Anatolia, die de eerste keer uitkwam in 1969, werd hij publieke vijand
nummer één. In dit boek probeerde hij marxistische
concepten te gebruiken in zijn analyse van de Koerdische samenleving en van de sociaal-economische
en politieke processen. Alhoewel dit boek niet veel
ophef veroorzaakte in academische of links intellectuele kringen, nam de universiteit disciplinaire
maatregelen tegen hem wat na de staatsgreep van
1971 zou leiden tot een proces. Hij werd veroordeeld
tot 13 jaar gevangenisstraf wegens de schending van
de ondeelbaarheid van de Turkse natie.
Beşikçi zou de volle dertien jaar niet moeten uitzitten en kreeg eind 1974 reeds amnestie. Hij
zou nooit geen academische functie meer mogen
uitoefenen en was bijgevolg veroordeeld om zijn
onderzoek voort te zetten als een onafhankelijk
wetenschapper en bijgevolg in precaire economische omstandigheden.
Jarenlang was Ismail Bes¸ikçi de enige niet-Koerd in
Turkije die openlijk uitkwam ter verdediging van de
rechten van de Koerden. Daar hij is blijven schrijven
en spreken ondanks de veelvuldige pogingen om
hem het zwijgen op te leggen, is Bes¸ikçi een machtig en belangrijk symbool geworden voor de Koerden
en voor de mensenrechtenbeweging van Turkije. Hij
werd in totaal tot meer dan 100 jaar gevangenisstraf veroordeeld maar werd in 1999 vrijgelaten. In
1987 was hij kandidaat voor de Nobelprijs voor de
Vrede. Van zijn 36 gepubliceerde boeken werden er
32 verboden in Turkije.

Hebben ook de Koerden zelf geen rol gespeeld in die
opdeling?
“Zeker… Een verdeel- en heerspolitiek kan men enkel
uitvoeren wanneer men zwak is. En de Koerden waren
zwak. Men moet ook onderzoeken wat de zwaktes
waren die de Koerden heeft kunnen opdelen. Tachtig
jaar geleden draaide de politiek bijna uitsluitend over
de olie. Nadat men in 1908 olie had gevonden in Irak,
wilde Groot-Brittannië absoluut dat Mosoel zou aansluiten bij Irak dat een Brits mandaatgebied was.”

We weten dit toch. Deze feiten heeft men toch niet proberen te verdoezelen.
“Ja, maar hoe is men erin geslaagd om de Koerden te
verdelen en ondergeschikt te maken? Men heeft dat zeker
in de coulissen besproken. Zo worden de Koerden in het
Verdrag van Lausanne niet vermeld. In die periode eiste
Mustafa Kemal de provincie Mosoel op met als argument:
“Sinds vierhonderd jaar heersen we over deze regio. Onze
voorouders hebben hier paard gereden. Deze regio is van
ons.” Hierop ontstond een diplomatieke crisis.”
Ik heb het niet begrepen… Indien men de provincie
Mosoel niet aan de Britten had gegeven, zou volgens u
Koerdistan niet opgedeeld zijn geworden?
“Volgens mij heeft de diplomatieke onenigheid tussen Turkije en Groot-Brittannië over Mosoel tot gevolg
gehad dat Mustafa Kemal heeft gezegd: “In het zuiden laten we Mosoel vallen op voorwaarde dat jullie
niet zullen ingaan op de eis van zelfbestuur van de
Koerden”. Wanneer je kijkt naar de ex-kolonies van
Groot-Brittannië, zie je hetzelfde scenario in India,
Zuid-Afrika, Kenia, Midden-Afrika en Somalië. Overal
heeft Groot-Brittannië aan de regio’s zelfbeschikkingsrecht gegeven. Alleen in Koerdistan niet!”
Volgens u hebben de Koerden door de onderhandelingen
van Ataturk geen zelfbeschikkingsrecht gekregen?
“Zeker, zeker. Dat leid ik af uit wat ik gelezen heb.”
Indien dit waar is, waarom heeft Mustafa Kemal dan
zoiets geëist?
“Hij zal als volgt geredeneerd hebben; indien de
Koerden in het zuiden zelfbeschikkingsrecht krijgen

zou dat de Koerden in het Noorden op ideeën kunnen
brengen. Om dat te voorkomen heeft hij op die manier
gehandeld, denk ik. Ik ben er zeker van dat hiervoor
genoeg bewijzen uit die periode - tussen 1919 en
1921- in de archieven te vinden zijn.”
Uit: http://www.taraf.com.tr/makale/7289.htm
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- Derwich M. Ferho -

De discussies onder politici, in de media en bij de publieke opinie over een nieuwe, grotere en machtigere
Turkse staat en over de Koerdische kwestie lopen hevig op in Turkije. De regering probeert een nieuw
project voor de toekomst waar te maken, maar de oppositie ziet daar een groot gevaar voor het land in.
De Turkse zijde heeft nog steeds de neiging om de
Koerdische kwestie te associëren met separatisme
en heeft dan ook direct angst voor het uiteenvallen
van het land. De herhaaldelijke verzoenende verklaringen en pogingen van Koerdische zijde kunnen hen
blijkbaar niet overtuigen. Daarom blijven de Koerden
herhalen: “De negatie van het bestaan van de Koerden
in dit land was een grote fout. In dit land leven Turken
en Koerden samen. Maar we blijven wel één groot land
dat Turkije heet!”

De Turkse staat heeft 90 jaar lang de Turkse maatschappij geleerd dat “er geen vrienden zijn van de Turken behalve de Turken zelf”. Turkije is altijd omringd
geweest door ‘vijandige’ buurlanden: de Grieken en
Bulgaren in het westen, Rusland, Armenië, Georgië en
Iran in het oosten, Irak en Syrië in het zuiden. Koerden, Armeniërs, Assyriërs, Chaldeëers, Alevi’s, Yezidi’s
en andere religies in het land vormden voortdurend
“een gevaar voor de eenheid van het land”. Al deze
buurlanden en volkeren werden gezien als “een potentieel gevaar, die het juiste moment afwachten om de
Turkse natie uit de weg te ruimen”.
Het nieuwe Turkse politieke regeringsoffensief, dat
gedragen wordt door een nieuwe politieke cultuur,
wordt geacht deze foutieve gedachten en bijhorend
gedrag te veranderen. De islamo-Turkse ideologie, die
de huidige Turkse leiders aanhangen, blijkt hiervoor
een goed instrument te zijn. De recente veelvuldige
diplomatieke en commerciële initiatieven van de huidige Turkse regering boeken resultaten, alleszins in
Turkije, bij de internationale gemeenschap en bij de

Verenigde Staten. De Turkse minister van buitenlandse
zaken, Ahmet Davutoglu, heeft wekenlang in het
buitenland verkeerd en bezoeken gebracht aan Syrië,
Irak, Iran, Griekenland, Cyprus, Bulgarije, Rusland,
Georgië, Armenië en tenslotte aan de Verenigde Staten
van Amerika.
Enkele maanden geleden werd het westerse Nabuccoproject, dat het vervoer van gas uit verschillende
landen naar het westen moet realiseren, ondertekend
in Istanbul. Europa en de VS feliciteerden de Turkse
autoriteiten omwille van deze realisatie. Enkele dagen
later echter ondertekende Turkije het project South
Stream, “de groene lijn”, met Rusland.

De bestaande conflicten in eigen land en in de regio
probeert Turkije op zijn eigen manier op te lossen. Om
de Koerdische kwestie op te lossen hebben de Turkse
autoriteiten het project “de Koerdische” opening, later
omgedoopt tot “de democratische opening”, gelanceerd. De Karabach-kwestie in de Kaukasus en de
opening van de grenzen met Armenië heten als “volgens afspraak opgelost te zijn.”
Eigenaardig genoeg wordt elke stap en realisatie
onmiddellijk overlopen met de Verenigde Staten,
waar het Turkse buitenlandbeleid luid applaus krijgt.
Rusland, Iran en andere omliggende landen zwijgen
intussen in alle talen. Dit kan betekenen dat ook zij er
mee instemmen.
Toch merkt men dat de vrees voor de opdeling van
het land en de verdeeldheid van “de Turkse samenleving” nog steeds leeft, zeker bij het leger. En dat
leger laat nog steeds verstaan dat er “rode lijnen” zijn
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voor bepaalde zaken en dat het niet van plan is enige
grondige verandering te accepteren. Die vrees leeft
echter ook bij de oppositie en bij de meeste Turkse
ngo’s wiens gedrag bovendien aantoont dat zij op geen
enkele wijze openstaan voor een nieuw Turkije.
De stafchef van het Turkse leger Basbug liet onlangs
verstaan wat die “rode lijnen” zijn: “Eén staat, één
volk, één taal en één vlag”. Met andere woorden, men
wordt gesommeerd zich geen illusies te maken over
een eventuele oplossing van de Koerdische kwestie,
het meest fundamentele probleem van Turkije, ook
al blijft de oorlog tegen de Koerden vele miljarden
kosten aan het leger. Die oorlog berokkent de economie veel schade, veroorzaakt politieke instabiliteit en
tast de geloofwaardigheid van de Turkse staat aan.
Bovendien kan deze oorlog op den duur leiden tot een
grootschalige oorlog tussen twee volkeren, de Turken
en de Koerden.
De herhaaldelijke verklaringen van de Koerdische zijde
waaruit duidelijk blijkt dat zij niet de intentie hebben
om zich af te scheiden of de verdeling van het land
voor ogen hebben, kunnen de Turkse zijde echter niet
overtuigen. De Koerdische zijde laat ook heel duidelijk
verstaan dat er geen oplossing kan zijn indien men de
Koerden blijft negeren. Zolang er geen onderwijs in
eigen taal mogelijk is, zolang het Koerdische volk niet
wettelijk als volwaardig erkend wordt en zolang alle
rechten op cultureel gebied, op het vlak van media en
van sociale rechten ontbreken, kan men de Koerdische
kwestie niet oplossen. Een groot obstakel is ook dat
men de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK), en de
miljoenen Koerden die deze partij als enige waarborg
voor hun bestaan zien, niet eens aan de onderhandelingstafel wil.
De Turkse autoriteiten zeggen dat ze de Koerdische
problematiek willen oplossen en willen werken aan een
“nieuw, democratisch en machtig Turkije” enerzijds
maar anderzijds blijft het leger de Koerdische regio
bombarderen om de “terroristen” te elimineren. Het
leger gebruikt zelfs chemische wapens om deze oorlog
te winnen. Niet alleen de mensen, maar ook de natuur
in Koerdistan wil men vernietigen.
Uit het gedrag van de Turkse staat blijkt dat ze het niet
serieus meent. “De Koerdisch opening” werd plots “de
democratische opening”. De “interculturaliteit” en het
“interlinguïstisch karakter” veranderde plots weer in
de oude traditionele slogan “één staat, één volk, één
taal en één vlag”. Ook de buurlanden Iran, Irak en
Syrië werden zover gebracht deze nieuwe aanpak van
de Turken te volgen. Deze landen vinden de nieuwe
initiatieven van de Turkse staat “heel efficiënt”.
Het laatste bezoek van een “sterke” Turkse delegatie
aan de VS om er de algemene vergadering van de
Verenigde Naties bij te wonen heeft voor de zoveelste
keer getoond dat ook de internationale gemeenschap

Syrische president Baskhar al-Assad ontmoet Turkse buitenlandminister Ahmet Davutoglu in Damascus, augustus 2009

onder druk gezet wordt om over deze kwestie te zwijgen. Dat er een probleem is, aanvaardt iedereen. Dat
er iets moet gebeuren ook. Toch volgt de internationale gemeenschap de Turkse weg en steunt men een
oplossing op zijn Turks.
De Koerdische zijde gaat echter niet akkoord met deze
ontwikkelingen. Het heeft er dan ook alle schijn van
dat de wapens voor het eerst niet zullen zwijgen.
Het wordt dan ook tijd dat de internationale gemeenschap niet meer de Koerden als de ‘oorlogszuchtige
terroristen’ gaat beschouwen maar gaat inzien dat het
de Turkse staat is die van slechte wil is. Hoogstwaarschijnlijk zal de internationale gemeenschap echter
opnieuw kiezen voor het machtige Turkije en zullen
ze de Koerden blijven bestempelen als terroristen.
Begin oktober heeft het Turks Parlement over deze
kwestie een vergadering achter gesloten deuren gehouden. Maar hoe kan men nu de vrede bewerkstelligen
zonder met de tegenpartij te gaan praten? De Turkse
staat moet goed beseffen dat de enige weg naar een
groot, machtig en vooral democratisch land via het
oplossen van de Koerdische kwestie passeert.
De Turkse staat heeft nu niet alleen beseft dat het
land een fundamenteel probleem heeft. De koppige
ontkenning en de assimilatiepolitiek van de staat is
overduidelijk aan de kaak gesteld door de gewapende
strijd van de PKK. Een terugkeer naar het vroegere
beleid ten aanzien van de Koerden, nl. de ontkenning-,
discriminatie- en assimilatiepolitiek, zal niet meer lukken. De Koerden zullen niet meer alles accepteren.
De massale volkssteun die de PKK geniet is hiervan
het grote bewijs. De Koerden wachten nu op een serieus voorstel vanuit Ankara waarin een interculturele
samenleving wordt gegarandeerd met respect voor
ieders eigenheid, gelijke kansen en rechten voor iedereen en met onderwijs in de moedertaal. Bovendien
moet Turkije ook haar staatsstructuur herdenken en
opteren voor een federaal model zoals het Belgische,
Zwitserse, Canadese of Italiaanse.
(Uitpers, nr. 113, 11de jg., oktober 2009)
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- Marlies Casier -

Begin oktober werd het eerste Sociaal Forum in het Midden-Oosten georganiseerd. In Diyarbakir, de ‘hoofdstad’ van de Koerden in Turkije, gingen jong en oud in gesprek over vrouwenemancipatie, vrijheid van
meningsuiting, het Turkse dammenproject in de Koerdische regio, de politisering van justitie, bevrijdingsbewegingen in Latijns-Amerika en nog zoveel meer. Marlies Casier, onderzoekster aan Ugent, vakgroep
Derde Wereld, was er bij.
“Stop de operaties!”, “Vrijheid of niets!”, zo galmt
het door de boxen van de bus die aan de kop van
de demonstratie rijdt. “Biji Serok Apo”, scanderen
groepjes jongeren die tussen de massa lopen. Voorop
lopen de moeders met foto’s van hun zonen en dochters die door het conflict tussen de Arbeiderspartij
van Koerdistan (PKK) en het Turkse leger het leven
lieten. Achter hen een lange brede sliert van mensen
die de brede lanen van Diyarbakir vullen. We zijn met
zo’n vijfduizend, wellicht meer. Veel gewone Koerden,
maar ook Europese gezichten. Als we passeren aan
de gebouwen van de regerende Gerechtigheids- en
Ontwikkelingspartij (AKP) wordt er overgegaan tot luid
gefluit en gejoel. De politie voor het gebouw is tot de
tanden gewapend maar gelukkig blijft het, op het groot
kabaal na, rustig. We stappen samen op in de openingsdemonstratie voor het eerste Sociaal Forum in
Mesopotamia. De komende drie dagen beloven druk te
worden: tientallen gelijktijdige panels met activisten,
mensen uit de wereld van de ngo’s, journalisten en
intellectuelen die de discussie aangaan over de toekomst van de regio of ‘deze geografie’, zoals ze het zelf
uitdrukken. Op de site aangekomen betreedt Raffaela
Baloni, lid van de Raad van het Wereld Sociaal Forum
het podium. Baloni windt er geen doekjes om: “Wij,
als Wereld Sociaal Forum, hebben jullie kant gekozen.
Een oplossing voor de Koerdische kwestie is geen
droom, maar een keuze.” Het publiek barst in applaus
los. “Een andere wereld is mogelijk!”, zo klinkt het,
“Cîhaneke Din Jî Pêkan E”, in het Koerdisch.
Het is moeilijk kiezen welke panels eerst bij te wonen.
De vrouwenemancipatiestrijd? Het Palestijnse vluchtelingenprobleem? Water en Energieoorlogen van de
toekomst? Vrijheid van Meningsuiting in Turkije? Het
wordt het laatste. “Vrijheid van expressie gaat heel
vaak over de vrijheid van expressie van de Koerden”,
zo legt Handan Caglayan van de Bosphorus Universiteit

uit, “Het gaat heel vaak over wat de Koerden wel en
niet kunnen zeggen. Aan de andere kant van de Tigris
worden wetten anders geïnterpreteerd en treden rechters verschillend op”. “Voor wat de Koerdische kwestie
aangaat bestaat er een dubbel legaal systeem en het
Turkse publiek is zich daar niet van bewust. Ze denken
dat die mensen deel zijn van het gewapend conflict, in
plaats van aan politiek te doen”. Een andere spreker
betoogt dat de vrijheid van meningsuiting ook gefnuikt
wordt omdat de Koerden niet terdege hun eigen taal
kunnen spreken. Om de eigen taal goed te kunnen spreken en opdat de taal niet verloren gaat is er Koerdisch
onderwijs nodig, maar ook voor het leveren van diensten
is de taal belangrijk. Nu bestaat er een ‘Ministerie van
Nationaal Onderwijs’, dat moet simpelweg ‘Ministerie
van Onderwijs’ worden, zo wordt geopperd, want nu
dient de taal nog steeds ter promotie van de nationale
identiteit, ten koste van de andere gemeenschappen.
Enkele Koerdische en Turkse anarchisten hebben zich
ook in een panel verenigd. De titel van het panel luidt
symbolisch: “Wij eisen niets van de staat”. De deelnemers in het panel betogen hoe burgers zelf verzet
kunnen plegen door de moed op te brengen om de
legerdienstplicht te weigeren en daarmee te zeggen:
“Ik wil geen deel van iemands oorlog zijn, en noch
iemands soldaat of martelaar”. “We moeten niets
vragen aan de staat, maar we mogen ook zelf niet
proberen een staat te zijn. We kunnen niet zeggen hoe
je moet denken”, zo klinkt het. Tegelijk worden er wel
suggesties opgeworpen van middelen tot directe actie:
“Als we alle leerkrachten hier kunnen overtuigen om
niet langer naar school te gaan, kunnen we in een stad
als Diyarbakir de staat verlammen. Want het is door
onze dagelijkse praktijken dat we de staat reproduceren”. “De Koerden willen hun kinderen naar school
sturen, maar eigenlijk zouden ze hun eigen schoolsysteem moeten organiseren.” Iemand uit het publiek
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Mesopotamia Sociaal Forum in Diyarbakir.

merkt op: “De mensen in Diyarbakir kennen de staat
in zijn meest naakte vorm, zonder Bakunin gelezen te
hebben. En toch roepen we Ankara om erkenning?”
In het panel over de strijd voor mens en natuur worden
de campagnes tegen het dammenproject in verschillende provincies belicht. Er liggen plannen ten uitvoer
voor het bouwen van grote dammen op ondermeer de
Zap-rivier aan de grens met Irak, op de Munzur-rivier in
Dersim/Tunceli, dammen in het Zwarte Zee gebied, in
Izmir, en op de Tigris-rivier. Die laatste zal de historische
stad Hasankeyf onder water zetten en tot de ontheemding van vijftigduizend inwoners leiden. Tot dusver was
de campagne om Hasankeyf te redden, waartoe 72
organisaties samenwerken, het meest succesvol. Verschillende investeerders trokken zich terug uit het eerste
en tweede consortium dat werd opgezet, onder druk van
een geïnformeerde publieke opinie in Groot-Brittannië,
Zwitserland en Duitsland. Alhoewel het vaststaat dat het
Europees geld er niet zal komen, wil de Turkse overheid
toch doorgaan met het project. Nieuwe actie blijft dus
een noodzaak, aldus de actievoerders.
De gemeentes van de pro-Koerdische Partij voor een
Democratische Samenleving (DTP), die mee aan de
basis van de organisatie van het sociaal forum liggen,
maken ook van het Forum gebruik om hun werking te
promoten. Sinds 1999 heeft de DTP en dus de Koerdische beweging haar eigen gemeentes. Het aantal
gemeentes is sindsdien gegroeid van 57 tot een kleine
honderd met de laatste verkiezingen van maart 2009.
“Wij willen als lokale gemeentes geen spiegel zijn van de
centrale overheid”, zo opperen ze. De gemeentes willen
zich organiseren op een manier die toelaat dat iedereen
betrokken wordt in de besluitvorming. De gemeenteraden bestaan ondermeer uit vrouwen-, kinderen- en jongeren-assemblees, zo wordt uitgelegd. De DTP is vooral
trots op de sterke vertegenwoordiging van vrouwen in

de partij. Geen enkele andere partij in Turkije doet haar
dat na. Al begint het ook bij hen stilaan door te dringen
dat er nood is aan meer vrouwelijke verkozenen. Er
wordt bits gereageerd op de suggestie dat de DTP enkel
‘identiteitenpolitiek’ zou voeren. De burgemeesters argumenteren dat ze vooral goede diensten willen verlenen
en willen werken aan ‘directe democratie’.
Armoede en ontwikkeling is een belangrijk thema op het
MSF. Het conflict heeft immers geleid tot de gedwongen migratie van miljoenen Koerden, die van het platteland naar de steden moesten verhuizen. “47% van de
bevolking in de regio leeft in armoede. Onder diegenen
die gedwongen gemigreerd zijn is dat maar liefst 80%”,
zo legt Tahir Dadak van Kalkinma Merkezi uit. In de
steden is het moeilijk om een job te vinden. Sommige
mensen in de dorpen ondersteunen hun familieleden
in de stad, met groenten en fruit die op het platteland
gekweekt worden. Zo is er een solidariteit tussen de
stad en het platteland. Maar de mensen die afkomstig
zijn uit dorpen die volledig ontruimd werden hebben die
mogelijkheid niet. Velen onder hen doen nu aan seizoensarbeid in provincies in het Westen van het land.
Ze werken lange dagen, in mensonwaardige omstandigheden en hun kinderen worden beschreven als “zij die
zich voeden van de vuilbakken”.
Op het Forum gaan jong en oud in gesprek over het concept van eerwraak, de politisering van justitie, burgerlijke
ongehoorzaamheid, militarisme, alternatieve pers, antiracisme, de schade die de mijnen in de regio aanrichten,
de Zapatista’s in Mexico en de bevrijdingsbewegingen in
Latijns-Amerika en nog zoveel meer. Zij moeten alvast
niet meer overtuigd worden dat een andere wereld mogelijk is. Als de multiculturele muziekgroep Türk Kardesler
het forum afsluit, dansen en zingen duizenden toeschouwers mee met de Koerdische, Armeense, Zaza en Turkse
liederen. Ondanks het cynisme blijft er hoop.
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- Nina Henkens -

Alhoewel de Turkse overheid, onder druk van ondermeer de Europese Unie, de laatste tijd kleine stapjes
zet naar een betere en gelijkere behandeling van de Koerden en meer ruimte laat voor de onderhandelingen
en erkenning van de Koerdische kwestie, blijft ze op grote schaal en op verschillende domeinen de rechten
van Koerdische kinderen schenden. De opsluiting van vele minderjarigen is daarbij jammer genoeg maar
het topje van de ijsberg. Jaren van gewapend conflict en het grote aantal ontheemden (Internally Displaced
Persons - IDP’s), discriminatie en een falend economische beleid zorgen ervoor dat Koerdische kinderen
in het algemeen minder kansen krijgen en vaker in hun ontwikkeling bedreigd worden. Gezien de dramatische omvang van deze situatie is het bedenkelijk dat de internationale media en politieke instellingen
blijven zwijgen.

De grootschalige urbanisering en gedwongen hervestiging van Koerdische dorpsbewoners in Zuidoost-Turkije, beiden onderdeel van de Turkse strijd tegen de
PKK, hebben tot op de dag van vandaag verschillende
destructieve gevolgen voor Koerdische kinderen. Eerst
en vooral maken de extreme armoede en het gebrek
aan overheidsinvesteringen kwalitatief onderwijs quasi
onbereikbaar voor veel Koerden. De armoede dwingt
een groot aantal kinderen ook om te werken, vaak op
zeer jonge leeftijd en in uiterst moeilijke omstandigheden. Ten derde belemmert het Turkse repressieve
beleid tegenover het gebruik van de Koerdische taal
De politie controleert een Koerdische jongen
die broodjes verkoopt in Mardin. (Foto Nick Hannes)

de sociale en culturele ontwikkeling van Koerdische
kinderen. Ook de psychologische impact van het
anti-Koerdische beleid (gedwongen hervestingen, discriminatie, …) mogen niet onderschat worden. Tot
slot resulteert de structurele armoede bij Koerden in
ondervoeding en andere ernstige gezondheidsproblemen onder kinderen. Van al deze schendingen zijn
vaker meisjes slachtoffer dan jongens.

Bij hun bezoek aan Diyarbakir, de hoofdstad van Turks
Koerdistan, ter gelegenheid van de lokale verkiezingen
in maart 2009, rapporteerde een Vlaamse delegatie
reeds over de systematische detentie van Koerdische
minderjarigen.
Sinds 2006 maakt een verandering in de anti-terrorismewetgeving het mogelijk dat minderjarigen vanaf
vijftien jaar berecht kunnen worden als volwassenen.
De voorbije drie jaar werden al meer dan 1.500 kinderen opgesloten voor de overtreding van deze wet. De
meesten worden ervan beschuldigd lid te zijn van de
Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) enkel en alleen
omdat zij hebben deelgenomen aan straatprotesten.
Deze betogingen werden bovendien vaak erg gewelddadig neergeslagen door de Turkse militairen. Zowel
de voorhechtenis, detentie en rechtsbehandeling van
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deze kinderen zijn strijdig met verschillende internationale en Turkse wetten en mensenrechtenverdragen.
In Diyarbakir lanceerde het ‘Justice for Children’
– initiatief, opgericht door advocaten en familieleden van de opgesloten kinderen, maar ook een hele
resem mensenrechtenactivisten, plaatselijke dokters
en magistraten, een dringende oproep tot de internationale gemeenschap. Hun belangrijkste eis is de
afschaffing van een aantal artikelen uit de ‘Wet op de
strijd tegen Terrorisme’.
Het is niet nieuw dat kinderen de eerste slachtoffers zijn
in gewapende conflicten. Irak, Afghanistan, CentraalAfrika, Gaza… Kinderen zijn massaal aanwezig onder
de slachtoffers en worden bedreigd in hun ontwikkeling en welzijn. De VN-rapporteur ‘Children in Armed
Conflicts’ benadrukt regelmatig dat deze trend de laatste jaren wordt verdergezet en exponentieel groeit als
gevolg van de veranderende aard van gewapende conflicten: Traditionele oorlogen tussen troepen in uniform
ver weg van de burgerbevolking zijn niet langer aan de
orde. Conflicten worden uitgevoerd op plaatsen die een
grote bevolking hebben maar een kleine nieuwswaarde
en weinig communicatiemogelijkheden. Humanitaire
hulp kan daardoor steeds minder toegang krijgen tot de
doden en gewonden, en wordt zelfs regelmatig gesabboteerd. De Rapporteur voegt er vervolgens aan toe
dat bovendien ‘een groot aantal kinderen gearresteerd,
opgesloten en betrokken worden in gewapende conflicten als gevolg van hun zogenaamde betrokkenheid bij
‘terroristische’ activiteiten.’ Hij herinnert de lidstaten
eraan dat hun anti-terrorismemaatregelen in overeenstemming moeten zijn met hun verplichtingen onder
het internationaal recht, waaronder het Internationaal
Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Koerdische leerlingen lopen voorbij het standbeeld
van Ataturk in Lice. (Foto Nick Hannes)

In het rapport ‘A special place for children in EU external action’ noemt de Unie kinderen behorende tot een
(etnische) minderheid een bijzonder kwetsbare groep.
Volgens het document is het uitbreidingsproces een
krachtig middel om kinderrechten te implementeren.
Eén van de criteria voor toetreding vastgelegd in het
verdrag van Kopenhagen in 1993 is dan ook dat de
kandidaat-lidstaat beschikt over stabiele instellingen
die de democratie, rechtstaat, mensenrechten en
respect voor de bescherming van minderheden respecteren. Ook de vorige minister van Buitenlandse
zaken verklaarde in de Senaat zijn bezorgdheid over
het fenomeen en inspanningen op Europees niveau
om de detentie van de kinderen te blijven bespreken
tijdens toetredingsonderhandelingen met Turkije. Maar
voorlopig durft de EU het blijkbaar nog niet aan om
hun goede voornemens ook op papier te zetten.

De vaststellingen van de Rapporteur zijn zorgwekkend
maar juist. Het is evenwel opmerkelijk dat de Verenigde Naties Zuidoost-Turkije niet opnemen in hun
lijst van ‘Situations of Concern’.
In het laatste voortgangsrapport van de EU over het
toetredingsproces van Turkije wordt ook aandacht
besteed aan kinderrechten. De commissie haalt aan
dat het penitentiair systeem te weinig aangepast is aan
de behandeling van kinderen. Verder haalt zij ook aan
dat het aantal kinderen in detentie gestegen is. Over de
oorzaken die hieraan ten grondslag liggen, met name
de systematische criminalisering van minderjarige proKoerdische demonstranten door middel van een wetswijziging die strijdig is met het Internationaal Verdrag
van het Kind, zwijgt het rapport in alle talen.
De Unie geeft nochtans niet enkel prioriteit aan kinderrechten in zijn intern beleid maar noemt kinderrechten
ook een belangrijke factor in zijn externe betrekkingen.

De campagne ‘Justice for Children Initiative’ werd
gelanceerd naar aanleiding van de incidenten van
28 maart 2006 in Diyarbakir toen ongeveer 400 kinderen werden gearresteerd. 2008 was opnieuw een
zwarte bladzijde voor de Koerdische kinderen in Turkije. In Adana alleen al, een stad in Zuidoost-Turkije
met zo’n 1.5 miljoen inwoners, werden de afgelopen
11 maanden 69 kinderen gevangen genomen. Verschillende kinderen werden berecht wegens schending
van de anti-terrorismewetgeving. Dit is echter in strijd
met de grondwet, het VN-kinderrechtenverdrag en het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Het Justice for Children Initiative vindt dat minderjarigen beschermd en gerespecteerd moeten worden.
Elk kind moet berecht worden volgens de speciale
procedures voor minderjarigen. De petitiecampagne
eist de onmiddellijke vrijlating van al deze kinderen
die gevangen werden gezet omdat ze zouden hebben
deelgenomen aan de straatprotesten in de Koerdische regio en stenen zouden hebben gegooid naar
de politie. Daarnaast eist men dat ze worden berecht
in Jeugdrechtbanken en dat al hun rechten worden
beschermd, inclusief hun recht op onderwijs.
Meer informatie over de campagne van het Justice for
Children Initiative kan u lezen op: http://www.kurdishinfo.eu/media/files/DossierChildren.pdf. De petitie kan
u ondertekenen op de website: www.cocuklaraadalet.
com.
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- Ahmet Dere -

Na de afkondiging van een staakt-het-vuren door het Congres van de Gemeenschappen van Koerdistan
(KCK) op 13 april jl., reageerde Ankara aanvankelijk erg negatief met arrestaties van verschillende leiders
van de Partij voor een Democratische Samenleving (DTP). Het publiek debat over een oplossing van de
Koerdische kwestie, dat was uitgelokt door het bezoek van een Turkse journalist aan het Kandil-gebergte,
heeft de AKP-regering er echter mee toe aangezet om een plan te ontwerpen, de zgn. ‘Koerdische opening’,
dat moest leiden tot een duurzame vrede en een oplossing van de Koerdische kwestie. Het blijft echter
onduidelijk of de intenties van de AKP-regering oprecht zijn en of dit proces deze keer werkelijk zal leiden
tot een oplossing van de Koerdische kwestie.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 29 maart, die
resulteerden in een klinkende overwinning van de
Koerdische DTP en een nederlaag van de regeringspartij AKP in de Koerdische regio, volgden verschillende politieacties die gericht waren tegen de DTP-leiders. De AKP-regering kreeg bakken kritiek, zowel van
de Koerden als van democratische Turkse bewegingen,
omwille van deze operaties. De veelvuldige arrestaties werden bovendien uitgevoerd na de afkondiging
van een staakt-het-vuren door het Congres van de
Gemeenschappen van Koerdistan (KCK) op 13 april
2009. In die periode had de Koerdische leider Abdullah Öcalan ook zijn intenties bekendgemaakt om een
stappenplan naar de vrede voor Turkije voor te stellen.
Toen reeds had hij gezegd dat hij dit rond 15 augustus
publiek bekend zou maken.
Bepaalde boodschappen die de president van de
republiek Turkije, Abdullah Gül, na de gemeenteraadsverkiezingen de wereld instuurde werden door velen
beschouwd als een voorbereiding van de publieke
opinie voor een politieke oplossing van de Koerdische
kwestie.
Na de verklaringen van Gül in de maand mei, is de
Turkse journalist van het dagblad Milliyet, Hasan
Cemal, naar het Kandil-gebergte getrokken. Daar heeft
hij een interview afgenomen met de president van het
Uitvoerend Comité van de KCK, Murat Karayilan, dat
werd gepubliceerd in Milliyet. Dit interview heeft de
Turkse en Koerdische publieke opinie niet onberoerd
gelaten en het was het begin van een waar publiek
debat over de oplossing van de Koerdische kwestie.
In het interview herhaalde Murat Karayilan nogmaals
de eisen van de Koerden en maakte hij duidelijk dat
het KCK niet wilde raken aan de territoriale integriteit
van Turkije. Hij bevestigde tevens de wil van de Koerdische beweging om de gewapende strijd te staken.

Voorts heeft hij de
aandacht gevestigd
op de noodzaak
om een dialoog op
te zetten tussen
Turkse en Koerdische intellectuelen
die een essentiële
rol kunnen spelen in het vinden
van een oplossing
voor de Koerdische
kwestie.
Tijdens de periode
Murat Karaylan,
die volgde op de
voorzitter
van het Uitvoerend
publicatie van de
Comité van het KCK.
artikels van Hasan
Cemal, werden er
vele discussies gevoerd in Turkije. De meeste invloedrijke journalisten en middenveldorganisaties vonden
dat de regering nu constructieve stappen moest zetten
naar een oplossing van de Koerdische kwestie. Ook
waren er voorstanders van een dialoog met de Koerdische beweging, waaronder de Arbeiderspartij van
Koerdistan en zijn oprichter Abdullah Öcalan.
Na deze periode van publiek debat, is de AKP-regering begonnen met het ontwerpen van een plan voor
de oplossing van de Koerdische kwestie. Dat was de
eerste serieuze stap naar een duurzame vrede van de
AKP sinds deze islamitische partij in 2002 aan de
macht was gekomen.
Anderzijds heeft ook de KCK actief deelgenomen aan
het toenaderingsproces door een staakt-het-vuren te
verklaren van 13 april tot 1 juni. Op vraag van diverse
Koerdische en Turkse milieus heeft de KCK vervolgens beslist om het staakt-het-vuren te verlengen tot
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Ontmoeting tussen premier Erdogan en de DTP-voorzitters Ahmet Türk en Emine Ayna.

1 september 2009. Tot op de dag van vandaag is dit
staakt-het-vuren van kracht.
Ondanks al deze inspanningen van de Koerdische
beweging, hebben de talrijke politionele en militaire
operaties de vernietiging van de KCK op het oog en
wil men anderzijds de oorlog tegen de guerrilla herlanceren. Het gewelddadig neerslaan van de betogingen
en meer bepaald van kinderen, georganiseerd om te
protesteren tegen de aanvallen die door de staat worden uitgevoerd.
In dit belangrijk proces moeten de leiders van de
Turkse republiek en de AKP-regering, in samenspraak
met de oppositie, hun politieke verantwoordelijkheid
opnemen en het belangrijkste probleem van Turkije
oplossen. Zij moeten bovendien een duidelijk standpunt innemen gezien de erg gespannen situatie die
ongetwijfeld kan escaleren. Elke partij, en zeker de
AKP-regering, moet nu haar historische verantwoordelijkheid nemen. Ook de Europese Unie mag niet
stilzwijgend blijven toekijken. De democratisering van
Turkije zal de democratische waarden van de Europese
Unie immers verrijken.
Na de verlenging van het staakt-het-vuren door de
KCK, hebben de leiders van de Turkse regering en de
president bemoedigende signalen gegeven. Op 29 juli
en 30 augustus heeft de minister van binnenlandse
zaken, Beşir Atalay, twee persconferenties gegeven.
Vele Koerden en Turken hadden gehoopt dat hij concrete initiatieven zou voorstellen. Het enige wat minister Atalay verklaarde was dat de regering de Koerdische kwestie als een groot probleem beschouwde dat
ten allen prijzen opgelost diende te worden en dat in
de ogen van de regering een prioritaire opdracht was.
Daarnaast verkondigde hij dat de regering een project

aan het voorbereiden was voor een oplossing van de
kwestie en dat hij rekening zou houden met alle voorstellen van intellectuelen, politici en anderen. Alhoewel het taalgebruik van minister Beşir Atalay in de lijn
ligt van het discours van vorige regeringsleiders, was
het toch gematigder en redelijker dan wat we in het
verleden van andere Turkse leiders hadden gehoord.
Een week na de eerste persconferentie, op 4 augustus,
was er een ontmoeting tussen premier Tayyip Erdogan
en de twee co-voorzitters van de DTP, Ahmet Türk en
Emine Ayna. Dat was de eerste officiële ontmoeting
tussen de AKP-regering en de Koerdische Partij voor
een Democratische Samenleving (DTP). Laten we niet
vergeten dat de DTP, sinds de parlementsverkiezingen
van 22 juli 2007, verschillende malen had gevraagd
om de premier te ontmoeten maar dat Erdogan daar
tot voor kort nooit was op in gegaan. In het kader van
het verzoeningsproces heeft deze uitnodiging de hoop
van Koerden en Turken op een democratische oplossing van de Koerdische kwestie doen toenemen.
Ondanks de positieve politieke sfeer in Turkije is het
vandaag echter onmogelijk om te voorspellen of dit
proces het land zal brengen naar een toekomst van
vrede en voorspoed. Op 11 september werden immers
nog een twintigtal leiders van de DTP aangehouden
in Diyarbakir. Sinds 14 april werden dus al meer dan
honderd leiders en leden van de DTP aangehouden en
gevangengenomen.
Toch blijf ik samen met alle Koerden hopen dat het
land nu evolueert naar een oplossing van de Koerdische kwestie die voor iedereen aanvaardbaar is.
Hiermee zou Turkije een beslissende stap zetten in de
richting van een ware democratisering.
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- Willy Aerts -

In het kader van een Europees project bracht ik in april jl. een bezoek aan het Zuidoosten van Turkije.
In steden als Adana, Iskenderun, Antakya en Diyarbakir maakte ik kennis met de multiculturele realiteit
in Zuidoost-Turkije waar naast Turks ook Koerdisch, Armeens en Arabisch wordt gesproken en waar verschillende christelijke gemeenschappen hun wortels hebben. De religieuze en culturele rechten van de
christenen en de Koerden worden echter, ondanks de beloftes van Turkije in het kader van de EU-toetredingsonderhandelingen, nog dagelijks geschonden. De overheid streeft duidelijk niet naar het behoud van
het multiculturele karakter van Turkije. Dat blijkt alleen al uit de nationale leuze waarmee de leerlingen
dagelijks hun schooldag beginnen: “Alle inwoners van Turkije zijn Turk, fier en gelukkig tot de grote Turkse
natie te behoren”.
Sinds 1996 is de vzw waarvan ik voorzitter ben (De
Nieuwe Media School) altijd wel bij één of meerdere
Europese projecten betrokken. Als projectpartner of
leider werkte ik dan ook al jarenlang met deelnemers
uit zowat alle landen van de Europese Unie en kandidaat-lidstaten.
Zodoende ben ik wel vertrouwd met wat in het Europees jargon de ‘Europese dimensie’ wordt genoemd.
Versta daaronder heel wat culturele en historische
waarden die alle Europeanen delen, maar ook een
enorme diversiteit aan talen, gebruiken en gewoonten
die soms wel heel verschillend zijn.
Zelf heb ik deze diversiteit overigens altijd ervaren als
een verrijking ook al kan het wel eens de samenwerking tussen de projectpartners compliceren.
Sinds 2004 kregen we regelmatig vragen van Turkse
organisaties om te participeren aan Europese projecten. Toen ik in maart 2007 een aanvraag indiende
voor een Grundtvig project nam ik ook een Turkse
organisatie op in het partnerschap. Het project werd
goedgekeurd in negen landen, waaronder Turkije.
In april jl. organiseerden wij een partnermeeting in
Adana, een stad met zo’n anderhalf miljoen inwoners
gelegen in het Zuidoosten van Turkije.
Adana grenst aan de provincie Hatay. Dit Arabisch
sprekende gedeelte van Turkije maakte oorspronkelijk
deel uit van Syrië. De Fransen stonden het net voor de

Tweede Wereldoorlog af in ruil voor de Turkse neutraliteit. Daar ligt ook het vroegere Antiochië, het huidige
Antakya, waar het christendom ontstond.
Ook Alexandretta aan de Issusstroom, waar Alexander De Grote de Perzen versloeg, ligt vlakbij. Meer
naar het Oosten ligt Sanliurfa of Urfa of het Ur waar
Abraham geboren werd. De Romeinen noemden het
Edessa, een stad die uitgroeide tot een belangrijk religieus centrum voor de christenen én de moslims.
Deze steden lagen van oudsher aan de zijderoute, de
handelsroute bij uitstek waarlangs de Chinese technische vooruitgang het westen bevruchtte. De weg ook
waarlangs het christendom en het boeddhisme tot in
China doordrongen. Daar vindt men ook het Syrische
christendom met zijn kloosters en pilaarheiligen, de
bakermat van de monastieke traditie, muziek en miniatuurkunst in het Westen.
Dit gebied valt helemaal buiten de klassieke toeristische industrie van Turkije.
Het grenst aan Syrië, Irak, Iran, Armenië en Georgië.
Grote delen ervan waren tot voor kort het strijdtoneel
van een jarenlange guerrillaoorlog tussen de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) en het Turkse leger.
Vlakbij Adana ligt de grootste Amerikaanse basis van
het ganse Midden-Oosten (Incirlik) en Israël leeft op
voet van oorlog met de buurstaten Syrië en Libanon.
Wie nog maar van ver de internationale politiek volgt
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weet dan ook dat deze regio voor vuurwerk kan zorgen.
Geen wonder dat Turkije de steun heeft van de VS en
de NAVO het Turkse leger koestert.
Onze Turkse partner is een onderwijsorganisatie van
de overheid. De medewerkers volgen trouw de lijn
van de islamitische regeringspartij AKP. Op alcohol of
varkensvlees zal je hen niet betrappen. Dat Turks de
enige onderwijstaal in hun scholen is vinden zij vanzelfsprekend. Een Vlaming kijkt daar anders tegenaan
en erg Europees lijkt het evenmin.
Alle partners keken ook verbaasd op toen een informatiesessie in de universiteit begon met het Turkse
volkslied. Honderden academici zongen uit volle borst
mee, maar hadden wel vertaling nodig om de Engelse
presentaties te kunnen volgen. De kennis van vreemde
talen scheert zelfs in deze kringen geen hoge toppen.
Ik had me voorgenomen om mijn verblijf te verlengen
met een reis door het hele Zuidoosten en te zien hoe
Turkije omgaat met de lokale multiculturele realiteit.
Mijn partner bood me herhaaldelijk een gids aan om
me daarbij te begeleiden. Daar bedankte ik voor want
hun standpunt was duidelijk: “Alle inwoners van Turkije zijn Turk, fier en gelukkig tot de grote Turkse natie
te behoren”. Alle leerlingen en studenten beginnen
hun schooldag met een vlaggengroet en het luidkeels
roepen van deze leuze. Indoctrinatie vanaf de kleuterschool…

Dankzij Derwich Ferho, voorzitter van het Koerdisch
Instituut in Brussel, kon ik contact leggen met de
plaatselijke leiding van de DTP, de pro-Koerdische
Partij voor een Democratische Samenleving, in Adana.
Ze werd al enkele malen buiten de wet gesteld en de
Turkse regering maakt het haar op alle manieren moeilijk. Zo voerde ze voor de parlementsverkiezingen een
kiesdrempel van 10% in. Een manipulatie die zelfs
door de Europese Commissie en de Raad van Europa
als ondemocratisch werd aangeklaagd.
De gemeenteraadsverkiezingen waren nog maar enkele
dagen voorbij en de DTP had bewijzen van een massale kiesfraude door de regeringspartij verzameld.
Samen met een andere oppositiepartij, de Werkerspartij, ging ze daarom een hoger gerechtshof vragen om
de verkiezingen ongeldig te verklaren.
Hun advocaat, Siar Risvanoglu, zou de fraude enkele dagen later ook in Brussel gaan aanklagen. Ik
vrees echter dat ze bij beide instanties bot hebben
gevangen.

Dit kon echter de strijdlust van Mahmut Ictel en zijn
medeleiders niet blussen. Het waren stuk voor stuk
vastberaden mannen. Zij wisten waarvoor ze streden
en hadden allen al wel met de Turkse gevangenis kennisgemaakt.
Zij introduceerden me ook bij de leiding van het enige
Koerdische culturele centrum in Adana. Het leek een
grote woning in een volkse buurt, heel pover uitgerust met het nodige meubilair voor allerlei cursussen:
toneel, muziek, beeldende kunsten, literatuur, dans,
Engels én Koerdisch. De organisatoren, vier mannen
en een vrouw, allen rond de dertig, waren duidelijk
bevreesd om hun werking toe te lichten. Niet zo
vreemd wanneer je weet dat onderwijs in het Koerdisch in heel Turkije verboden is. Indien de politie een
Koerdisch handboek zou aantreffen kon dit de sluiting
van het centrum betekenen.
Een telefoon met Derwich Ferho haalde hen echter
over de brug. Deze groep dertigers vormde een bevlogen groep vol idealisme om de Koerdische cultuur in
al zijn vormen te doen herleven.Zij vertrouwden me
hun wensen en zorgen toe. Zij hoopten dat Europa
de Turkse onderdrukking van hun taal en cultuur zou
bestrijden. Zij maakten zich hierover echter niet veel
illusies. Ze wensten dan ook niet met naam vermeld
te worden. Na enkele uren in hun midden te hebben
doorgebracht had ik veel bewondering voor hun dapper timmeren aan de basis van elke volksontvoogding.
Op waardering of hulp van de overheid rekenen ze
niet, wel op vervolging en sluiting. Maar ze zullen
doorgaan…

Van Adana trok ik naar Iskenderun of Alexandretta,
een havenstad genoemd naar Alexander de Grote.
Hij versloeg hier de Perzen, veroverde in een Blitzkrieg het hele Midden-Oosten om dan door te stoten
tot de Himalaya. Hij stierf vooraleer hij zijn rijk kon
stabiliseren, maar zijn naam leeft hier voort in vele
volksverhalen.
De haven van Alexandretta speelt ook nu nog mee
in de stratego-spelen van het Westen. Daar moet de
pijpleiding eindigen die Europa met gas van de Kaspische zee moet bevoorraden zonder kans op Russische
inmenging. Een onderneming waar de Amerikaanse
oliebaronnen van Bush alles voor uit de kas hebben
gehaald.
Ik word in Iskenderun opgevangen door advocaat
Akbay Bülent, een studiegenoot van Siar Risvanoglu.
Hij is pas verkozen in de gemeenteraad en heeft dui-

- 21 -

koerd - nr 51.indd 21

27-10-2009 10:42:55

Het klooster Mor Gabriel in Tur Abdin.

delijk goede connecties met de christelijke gemeenschap. Ik vermoed dat hij mogelijk van christelijke
afkomst is maar omwille van zijn carrière gekozen
heeft voor de islam. Het is een proces van eeuwen
waardoor er in een stad als Istanbul een paar honderd
duizend zogenaamde ‘verborgen christenen’ leven.
In de havenstad zijn er nog kerken van drie verschillende christelijke religies: Armeense, Grieks-Orthodoxe
en katholieke kerken. Eén Armeens gezin verzorgt nog
hun kerk zonder priester of gemeenschap. De GrieksOrthodoxe gemeenschap verzwakt dagelijks door emigratie en wordt door de autoriteiten tegengewerkt.
Een kerstgeschenk voor kinderen of een Paasfeest
met kip en eieren voor de arme gezinnen worden door
de regeringspartij als proselitisme verboden…
De parochieleiders zijn dan ook duidelijk geïntimideerd: de priester Demitrios beperkt zijn bijdrage tot
het zingen van een Marialied tijdens de gebedsoproep
van de muezzin. Zijn secretaris spreekt liefst off
the record. Optimistisch over de toekomst van hun
gemeenschap die hier al bijna 2000 jaar leeft zijn ze
niet. Ik ontmoet ook een vooraanstaand zakenman.
Hij studeerde in Libanon en Frankrijk en bouwde hier
als ingenieur een eigen bedrijf uit. Zijn hoop is dat de
Europese Unie de discriminatie van de christenen zal
verbieden. Dat zou de culturele, religieuze en economische redding van zijn geloofsgenoten betekenen.
Met zijn achtergrond kan deze man het overal maken,
maar bijna wanhopig klampt hij zich vast aan de
grond van zijn voorvaderen. Ook hij wenst anoniem te
getuigen…
De zetel van het katholieke aartsbisdom voor Anatolië
bevindt zich ook in Alexandretta. Hij bevindt zich in
een voormalig klooster, is volledig ommuurd en voorzien van camerabewaking. Het complex bevat zowel
een kerk, woon- en kantoorruimte als sportterreinen:
duidelijk een beveiligde omgeving. De aartsbisschop
Mgr Luigi Padovesi, tevens apostolisch nuntius voor
Anatalië en voorzitter van de Turkse bisschoppenconferentie, durft echter wel vrijuit spreken, zelfs on the

record en voor de camera.
Hij beklemtoont dat het christendom in deze streek is
geboren en zich hier eerst ontwikkeld heeft. De regio
is dan ook heel belangrijk voor vele kerken die hier
hun wortels hebben. Doorheen de eeuwen heeft het
christendom ook een belangrijke rol gespeeld in de
culturele geschiedenis van deze regio. Het behoud van
deze multiculturele omgeving die ook aansluit bij het
erfgoed van de oudheid is voor alle partijen eigenlijk
van cruciaal belang.
Mgr. Padovesi beseft wel dat de Turkse overheid dat
anders ziet en streeft naar een monocultuur. Het
gevaar is heel reëel, zegt hij, dat daardoor gemeenschappen ontstaan die zich afsluiten en opsluiten in
de eigen leefwereld. ‘Gesloten zakken’ noemt hij het
die verstarren in het eigen gelijk.
“Turkije moet meerdere stemmen laten horen en
begrijpen dat pluralisme geen bedreiging maar een
verrijking is”. Een verklaring en een analyse om u
tegen te zeggen. De aartsbisschop heeft een duidelijke visie op de Turkse samenleving en durft ze ook
verwoorden!
Ik reis door naar Antakya, het vroegere Antiochië.
Hier werden de volgelingen van Jezus voor het eerst
‘christenen’ genoemd. Paulus preekte er en Petrus
verzamelde er de gemeenschap in de eerste kerk, een
grot met twee uitgangen in geval van nood. Er zijn
nog steeds kerken van verschillende christelijke godsdiensten. Een Italiaanse kapucijn, Domenico Bertogli,
tracht dit erfgoed te bewaren. Hij restaureerde met
buitenlandse hulp de katholieke kerk met faciliteiten
voor de parochie. Ze ligt verscholen in een steegje
achter een moskee. Met twintig jaar ervaring is hij
voorzichtiger dan zijn bisschop en het duurt langer
voor ik hem aan de praat krijg. Hij heeft het ook druk
met de ontvangst van buitenlandse toeristen die in de
voetsporen van Paulus reizen.
“In Turkije mag je niet raken aan het onderwijs en wat
de regering (en het leger) ziet als de nationale veiligheid,” stelt de priester. Onderwijs in het Armeens,
Grieks of Aramees is verboden zodat de christenen
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hun eigen liturgie niet meer verstaan. De katholieken
zijn dan ook gestart met eucharistievieringen in het
Turks. De islamitische regeringspartij kijkt scherp toe.
Zo werd onlangs nog een cursus Italiaans in Iskenderun door de rechtbank verboden als proselitisme!
Na een paar uur zoeken vind ik later in de buurt van
de kust Vakifli, het laatste Armeense dorp van Turkije.
Het telt nog amper 150 inwoners. Zij hebben hun
kerkje mooi gerestaureerd, maar zitten al twee jaar
zonder priester. Muhtar (dorpshoofd) Berç Kartunyan
trommelt zijn raad samen ten huize van een Duitssprekende emigrant die net op bezoek is.
Het onthaal is heel gastvrij: braadvlees aan spit en
veel raki. Het dorp boert goed met de export van
citrusvruchten en elk jaar komen er duizenden Armeniërs op bezoek. Vroeger lagen er zeven Armeense
dorpen in de buurt. In 1915 konden ze ontsnappen
aan de Armeense genocide doordat ze zich verschansten op een berg. Na een beleg van 40 dagen werden
ze geëvacueerd door Franse en Britse oorlogsschepen.
Zij brachten de rest van de oorlog aan het Suezkanaal
door, keerden terug onder het Frans protectoraat en
ontvolkten weer na de Turkse annexatie van de Hatay
in 1939.
Het effect van de Turkse monocultuur in het onderwijs is hier goed merkbaar. Niemand van de jongere
generaties kan nog Armeens lezen of schrijven. Van de
ouderen zouden nog een 30-tal het kunnen lezen en
een tiental het nog kunnen schrijven. Het dorpshoofd
scheen zich bij deze vervreemding van eigen cultuur
neergelegd te hebben. Hij beweerde betere relaties
met de Turkse overheid te hebben dan zijn Arabische
buren. In elk geval waren de straten in zijn dorp wel
geasfalteerd en was dit niet zo bij de buren. Vakifli
vormt duidelijk geen enkele bedreiging meer voor Turkije, integendeel het trekt toeristen aan.
De situatie van de Aramese christenen gelijkt op de
Armeense. De meesten leefden in de bergachtige
streek Tur Abdin, tussen Tigris en Eufraat. Ook hier is
de overgrote meerderheid gevlucht, vooral sinds 1974.
Naar aanleiding van de Turkse invasie van Cyprus
laaiden de anti-christelijke gevoelens in de media op.
Na 1990-1 kwamen de christelijke dorpen nog eens
klem te zitten tussen het Turkse leger en de Koerdische guerilla’s van de PKK. Het leger volgde daarbij
de tactiek van de verschroeide aarde en verwoestte
enkele tientallen christelijke dorpen en nog meer
Koerdische.
Ongeveer 95% van de Aramese christenen leeft nu in
de diaspora, vooral in Europa. Zij spreken nog steeds

een moderne variant van het Aramees dat ook Jezus
gebruikte.
In heel het gebied waren er sinds de vierde eeuw
tientallen kloosters vanwaar de monastieke tradities
van het christendom zich verspreiden over het hele
Westen.
De meeste kloosters volgden de Syrisch-Orthodoxe
ritus van het patriarchaat in Damascus. Tientallen kerken en kloosters zijn ondertussen verlaten en vervallen,
maar twee zijn taaie overlevers: het Safraanklooster bij
Mardin en Mor Gabriel bij Midyat. Zij zijn als bakens
in de duisternis, waaraan achterblijvers en emigranten
zich optrekken. In beide verblijven jongeren om hun
taal en godsdienst te bestuderen en de kloosters houden contact met de achtergebleven christenen.
Ook al gaat het slechts om een tienduizend christenen,
toch blijft de Turkse regering het de kloosters en zeker
Mor Gabriel, het meest actieve, het leven zuur maken.
Ze probeert de gronden van het klooster te verdelen
aan drie buurdorpen en zo sympathie te kweken voor
de regeringspartij. Ik verbleef in beide kloosters en
sprak er met Mgr. Özmen, aartsbisschop van Mardin
en zijn collega van Midyat, Mgr. Aktas.
Beiden hebben gestudeerd in het buitenland en zijn
zich erg bewust van de essentiële rol die hun klooster
vervult voor hun gemeenschap. Beiden kijken uit naar
hulp vanuit Europa om hun erfgoed te kunnen redden,
beiden hopen op beterschap en op onze solidariteit.
Het klooster van Mor Gabriel wordt ook duidelijk het
meest geviseerd. Ik verbleef er op Palmzondag en de
kloosterkerk was volgelopen met christenen uit de
omgeving.
Na de ochtendmis onderhield Mgr. Aktas zich met
hen tijdens een ongedwongen ‘audiëntie’. Plots doken
ook twee legerofficieren op en verkilde de sfeer: een
duidelijke intimidatie.
Geen wonder dat malfono (leraar) Isa Dogdu kort
daarvoor aan de NOS TV verklaarde dat zij wensen dat
Turkije eerst zijn politiek wijzigt en dan pas toegelaten
wordt tot de Europese Unie.
Overigens werd ik zelf ook herhaaldelijk geconfronteerd met de Turkse veiligheidstroepen. In Tur Abdin
waren er regelmatig wegblokkades van leger en
Jendarma. Ook in de buurt van Urfa kreeg ik er mee te
maken. Op zoek naar een archeologische site merkte
ik een groep tanks en infanteristen op. Een goede
gelegenheid om de soldaten de weg te vragen, maar
mijn camera wekte de allergie en achterdocht van de
officieren. Toen ik even later de site gevonden had
kreeg ik gezelschap van twee Landrovers van het leger
vol officieren en soldaten. Een aanbevelingsbrief van
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minister Anciaux maakte hen wat meer toeschietelijk,
maar ze wilden toch zelf de opgraving bekijken. Drie
Duitse archeologen schrikten niet weinig toen de officieren al hun apparatuur controleerden. Waarschijnlijk
was het leger zo zenuwachtig omdat er in de omgeving
een week voordien een manifestatie voor Öcalan, de
gevangen leider van de PKK, had plaatsgehad. Het
leger had de betoging beschoten met twee doden en
een 80-tal gewonden tot gevolg.

Mijn bezoek aan het Zuidoosten van Turkije heb ik
afgesloten in Diyarbakir. De stad is één van de oudste
ter wereld, minstens 5000 jaar oud en dus zag ze
zowat alle rijken opkomen en verdwijnen. Diyarbakir
ligt aan de Tigris en vormde de poort tot Perzië voor
Grieken en Romeinen. De huidige wallen werden door
deze laatsten gebouwd en door Byzantijnse en Arabische heersers hersteld. Al sinds de 19de eeuw is de
stad een centrum van de Koerden en herhaaldelijk
het toneel van Koerdische opstanden. Het Turkse
leger onderdrukte er in 1925 hardhandig een rebellie
voor meer autonomie met tienduizenden doden. Ook
tijdens de guerrilla-oorlog van de PKK was de stad een
verzetshaard. Honderdduizenden Koerden uit de verwoeste dorpen zochten er hun toevlucht. Daardoor telt
de stad nu bijna twee miljoen inwoners, overwegend
Koerden, al blijft het multiculturele verleden aanwezig
met verschillende godsdiensten en talen.
De Koerdische partij, de DTP, won de gemeenteraadsverkiezingen van eind maart ’09 met een overweldigende meerderheid. Dankzij bemiddeling van Derwich
Ferho werd ik ontvangen door enkele medewerkers
van Abdullah Demirbas, die op 29 maart opnieuw
werd verkozen tot burgemeester van de deelgemeente
Sur. Zij brieften me over de voorgeschiedenis van de
burgemeester. Hij werd enkele jaren geleden namelijk afgezet omdat hij de stadsdiensten meertalig
wou maken in plaats van ééntalig Turks. Eén van de
medewerkers, Riza X., is journalist van Azadiya Welat,
het enige Koerdische dagblad. De regering heeft de
verkoop echter net voor een maand verboden wegens
belediging van de Turkse republiek. Dit is een veel
gebruikte aanklacht om de oppositie de mond te snoeren. De aanleiding was een verslag van het bezoek van
Barack Obama. Hij had het Turkse parlement in het

Engels toegesproken terwijl volgens de Turkse wetten er alleen Turks mag gesproken worden. Meerdere
Koerdische volksvertegenwoordigers belandden in de
gevangenis omdat zij er Koerdisch spraken!
’s Anderendaags werd ik op het stadhuis ontvangen
door de burgemeester Abdullah Demirbas. Hij bleek
nog niets van zijn strijdlust ingeleverd te hebben en
beklemtoonde de multiculturele achtergrond van zijn
stad. Graag zou hij dit aspect met de hulp van de
Europese Unie verder willen uitwerken om op die
manier het toerisme te ontwikkelen. De armoede en
de werkloosheid in de stad en de regio is zeer hoog.
De hulp van het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling zou hieraan
wat kunnen verhelpen. Het is echter de vraag of de
regering in Ankara dit zal toelaten.
Enkele dagen na de verkiezingen organiseerde de
generale staf van het leger al een persconferentie. De
boodschap was zeer duidelijk: de generaals vonden
het verkiezingssucces van de DTP in het Zuidoosten
‘onaanvaardbaar’ en ze riepen de regering op om hier
iets aan te doen. Enkele dagen later schoten ze zelf al
de betoging in Sanliurfa uiteen…
Trots toonde de burgemeester ook de Vlaamse onderscheiding ‘ In Vredesnaam’ ondertekend namens alle
Vlaamse partijen. Hij had deze onderscheiding in oktober 2008 ontvangen voor zijn inzet voor meertalige
stadsdiensten. De burgemeester en zijn medewerkers
leken mij een efficiënt team, bewust van de enorme
opdracht die hen wacht. Het zal zeker niet eenvoudig
zijn om de verwachtingen van hun kiezers waar te
maken. Zij vulden alle wachtkamers in afwachting van
een onderhoud. Ik had met hen en met het stadsbestuur te doen. Zij zullen op hun eigen inventiviteit en
energie aangewezen zijn want op veel hulp van Ankara
zullen zij niet moeten rekenen!
Toch straalden de Koerden van Diyarbakir een zelfbewust optimisme en idealisme uit. Zij verdienen beter
dan de permanente miskenning van de minderheden
die al decennialang de kern is van het Turkse beleid.
Na vijf minderheidsgroepen gesproken te hebben
stond mijn besluit dan ook vast:
De openlijke miskenning van de rechten van alle
minderheden op eigen taal, cultuur, godsdienst en
organisatie is flagrant in strijd met de Europese wetgeving. Met dit beleid sluit Turkije zichzelf uit van een
democratische, multiculturele Europese Unie. Het
lidmaatschap ligt nog enkele bruggen te ver!
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- Adem Uzun -

Koerdistan ligt in een regio die steeds meer aan belang wint in de strijd om de energiereserves van het
Midden-Oosten, de Kaukasus en Centraal-Azië. Internationaal is de regio van strategisch belang omdat
het een producent en een mogelijke doorvoerweg is voor olie en aardgas. Hierdoor hebben de Koerden,
door hun centrale ligging tussen de grootste energieproducenten en de EU als grootste aardgasmarkt, een
sleutelpositie ingenomen op de energiemarkt.
De laatste jaren staan de Koerden en hun problemen,
die op een rechtvaardige oplossing wachten, hoog op
de internationale agenda. Deze keer zullen zij het echter niet toelaten dat zij, zoals in het verleden zo vaak
is gebeurd, opnieuw geofferd worden op het altaar van
de geopolitieke belangen.
Elke natie, elk land strijdt voor een zekere toekomst
en stabiliteit. Dat is ook hun goed recht. De afgelopen decennia hebben de ‘grootmachten’ het zich
veroorloofd aan andere landen deze basisrechten te
ontzeggen. Zij hebben van deze landen lageloonlanden
en testgebieden voor vernietigingswapens gemaakt.
Voorts proberen zij door allerlei provocaties en door
militaire tussenkomsten van interne onenigheden
te profiteren en de bodemschatten van het land te
bemachtigen. Zoals men in Irak kan zien, schrikken zij
zelfs niet terug voor een oorlog en een bezetting van
een soeverein land.

staten, in het bijzonder Groot-Brittannië en Frankrijk,
hebben onze geostrategische belangen echter altijd in
hun voordeel aangewend. Koerdistan vervult vandaag,
omwille van haar bodemrijkdom en ook als transitzone, een essentiële rol in de energiebevoorrading en
–zekerheid. De EU ziet ons ook, naast een grote energieleverancier, als een buffer tegen de radicale islam.
Paradoxaal genoeg wordt tegen ons volk, met de steun
van het westen, een smerige oorlog gevoerd. In het
noorden van ons land (Turks Koerdistan) wordt al dertig
jaar gevochten en probeert men ons volk in een chaos
te doen belanden en het zo te onderwerpen. Alle menselijke en ethische normen minachtend, werd Abdullah
Öcalan, de leider van de Arbeiderspartij van Koerdistan
(PKK), door een op piraterij gelijkend complot, gevangengenomen. De door de PKK en zijn leiding ontwikkelde voorstellen en de kansen op een democratische
en vreedzame oplossing van het Koerdische vraagstuk,
werden niet ter harte genomen. Men heeft nog nooit
een beleid gevoerd dat zou kunnen leiden tot een
oplossing van de Koerdische kwestie.

Ik zie hier een tegenspraak tussen al die daden die met
behulp van de moderne wetenschap en technologie
verwezenlijkt worden enerzijds en anderzijds de universele motivatie om democratie, mensenrechten, rechtvaardigheid en vrede te realiseren. Deze onmenselijke
activiteiten worden door de internationale organisaties
voor economische ontwikkeling en welvaart als legitiem
voorgesteld. Bovendien kunnen we veronderstellen dat
deze imperialistische mogendheden met de middelen
die zij inzetten om elders oorlog te voeren de halve
wereld zouden kunnen voeden en oorlogen zouden kunnen doen stoppen. Wij, Koerden, zijn zeer vertrouwd
met een dergelijke politiek omdat die in het verleden
al vaak tegen ons werd gebruikt. Gezien de geopolitieke
en geostrategische plaats van Koerdistan hadden wij al
lang vrede en welvaart moeten kennen. De westerse

De weinige verwezenlijkingen in het zuiden van het land
(Iraaks Koerdistan) probeert men nu ook te vernietigen. Ondanks de erkenning van de Koerdische rechten
in de grondwet van het post-Saddam tijdperk, worden
die rechten en het grondgebied dat aan de Koerden
was toegekend nu als een gevaar beschouwd door de
centrale Irakese regering in Bagdad en ook door buurlanden Turkije, Syrië en Iran die zelf een Koerdische
minderheid hebben. In de regio worden nu verdoken
anti-Koerdische coalities gesmeed. De VSA en de EU
zwijgen daarover, onder het voorwendsel dat er een
politiek evenwicht moet zijn in deze regio en zij eisen
daarbij zelfs dat de Koerden zich moeten terugtrekken.
De verschuiving naar een onbepaalde datum van het
in artikel 140 van de Iraakse grondwet voorziene referendum (over geografische en administratieve indeling
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Nabucco gaspijpleiding.

van de bevolking van de zgn. ‘betwiste gebieden’ in en
rondom Kirkoek, nl. bij de Iraakse centrale regering of
bij de Koerdische regionale regering) toont dit duidelijk aan. Maar ook deze regionale Koerdische regering
heeft door zware fouten en een falende visie grotendeels tot deze toestand bijgedragen. Het centrale punt
van kritiek is dat zij de grondwettelijke rechten niet
meer respecteert en geen korte, middellange en langetermijnvisie heeft ontwikkeld in het belang van haar
eigen bevolking en van de met haar samenlevende
bevolkingsgroepen. In plaats van een wilskrachtige en
nationale politiek te ontplooien, voert zij haar beleid
in functie van gewin op korte termijn. Dit verzwakt
haar kracht en invloed in het pas ingevoerde systeem
en versterkt de buren in hun plannen hun eigen Koerdisch vraagstuk bloedig op te lossen.
Er is op dit moment wel geen oorlog tussen de Koerden
onderling-- en we hopen dat zij deze historische fout nooit
meer maken --, maar een sterk bondgenootschap is er
evenmin. Er worden betrekkingen aangeknoopt in functie
van het politieke evenwicht. De vrijheid van een deel van
Koerdistan en de vrijwaring van de daar bestaande verworvenheden, zijn afhankelijk van de oplossing die men
vindt in de andere delen. Nochtans hebben de Koerden
omwille van hun geostrategische positie binnen de regio
een enorm voordeel om het probleem op te lossen.

Op 13 juli tekenden regeringsleiders van Hongarije,
Bulgarije, Roemenië, Oostenrijk en Turkije in de Turk-

se hoofdstad Ankara een akkoord over de te bouwen
Nabucco-gaspijpleiding, die zal lopen over het grondgebied van deze landen en in 2013 klaar moet zijn. De
Nabucco-aardgaspijpleiding moet vanaf 2013 aardgas
uit Turkmenistan onder de Kaspische Zee via Georgië
en Turkije naar Europa brengen, buiten Rusland om.
De Europese Commissie wil de EU al langer minder
afhankelijk maken van de wisselvallige energievoorziening vanuit Rusland en tegelijkertijd wil de EU met
Nabucco ook verhinderen dat Rusland haar energie
nog als een politiek drukkingsmiddel kan inzetten.
Turkije is dankzij dit project, waarvoor zowel de EU als
de VSA zich uiterst inspannen om het te realiseren,
uitgegroeid tot het centrum van de politieke en de economische wereld. De Turkse autoriteiten en de media
beschouwen het dan ook als een belangrijk strategisch
project: “Turkije heeft een historische brugfunctie tussen Oost en West op zich genomen, Turkije wordt in
de EU opgenomen, Een pact voor vrede en welvaart,
Turkije zal de sleutel voor de totale vernieuwing zijn”.
Met dergelijke uitspraken hebben zij hun vreugde uitgedrukt. De voorwaarde voor vrede en welvaart en voor
een toetreding tot de EU, nl. de oplossing van de Koerdische kwestie, werden nochtans niet vernoemd. Alle
ondertekenende staten weten heel goed dat zonder de
Koerden er geen gas door de pijpleiding zal vloeien.
Het plan is dat er door Nabucco elk jaar 31 m³ gas
in de EU zal toekomen. In vergelijking met de jaarlijkse behoefte van de EU van 500 miljard m³, zou
Nabucco dus slechts vijf procent vertegenwoordigen.
In de toekomst zal de EU, gezien haar economische,
technologische en bevolkingsgroei, echter wel op
zoek moeten gaan naar een extra twintig procent gas.
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Momenteel zijn de grote EU-lidstaten voor 40 procent
en sommige lidstaten voor 100% afhankelijk van Russisch aardgas.
Toch zijn er aan het Nabucco-project, waardoor aardgas
van Kaukasus over Turkije naar de EU getransporteerd
zal worden, nog enkele ernstige problemen verbonden.
De situatie van de regio rond de Kaspische zee en de
Kaukasus is immers nog zeer onstabiel en onveilig.
Turkmenistan heeft intussen al wel toegezegd maar
het probleem van de Kaspische Zee is nog niet van de
baan. De houding van Azerbeidjan, één van de gasleveranciers, ten aanzien van Turkije is sinds de normalisering van de betrekkingen tussen Armenië en Turkije
immers erg veranderd. Ze voelen zich door de Turken in
de steek gelaten in de kwestie van Nagorno-Karabakh.
Iran is al van in ‘t begin onderhevig aan het veto van de
VSA en het Egyptisch aardgas volstaat niet.
Hierdoor wordt het Koerdische aardgas heel noodzakelijk en dat is ook de reden waarom de Verenigde
Staten de rijke Koerdische aardgasbronnen in Irak aan
de Nabucco-pijpleiding willen koppelen. De Koerdische autoriteiten en Bagdad staan onder grote druk
van Washington om mee te stappen in dit project. Zo
willen de VS druk uitoefenen op de Russen. Intussen
blijft Rusland echter niet bij de pakken zitten. Moskou
heeft reeds eigen initiatieven ondernomen; zoals het
zgn. South Stream project dat gas vanuit Rusland
onder de Zwarte Zee via Griekenland en de rest
van de Balkan naar Italië, Oostenrijk en de rest van
Europa zou brengen. Rusland stelt dit project als een
alternatieve verbinding of als concurrent voor. Daarom
ondertekent het met bijna alle leverancierslanden, met
op kop Azerbeidjan, Iran en Turkmenistan, contracten
voor kleine gasleveringen. Zo heeft het Nabucco-project de strijd om de heerschappij in de Kaukasus en
Centraal-Azië verder op de spits gedreven.

Werden vroeger oorlogen gevoerd voor olie dan gaat
het nu om aardgas en water. Deze strijd is een strijd
van verdeel en heers geworden. En Nabucco maakt
een wezenlijk onderdeel uit van deze strijd. De economische belangen staan nu centraal in de wereldpolitiek. Een groot deel van de in het kader van dit
strategisch project geproduceerd aardgas en ongeveer
alle pijpleidingen zullen Koerdistan passeren. De
verwezenlijking zal voor de Koerden grote politieke
gevolgen met zich meebrengen. In deze zin speelt de
Koerdische kwestie in de strijd om de energiebronnen
in het Midden-Oosten, de Kaukasus en Centraal-Azië,
een essentiële rol. Het is immers van vitaal belang
dat de veiligheid van de regio gegarandeerd kan worden. In een paragraaf van het Nabucco-akkoord staat
immers dat de pijpleidingen beschermd worden door
de deelnemende staten. In die zin zijn de Koerden

actoren waarmee men terdege rekening dient te houden in deze regio. De Koerden zullen nu bovendien
geen enkele deal meer aanvaarden indien deze hun
eigen belangen niet dienen. Zolang de repressie blijft
aanhouden en zolang er geen oplossing wordt gezocht
voor de Koerdische kwestie, zullen zij zich dan ook
tegen elk energieproject kanten.
De Koerdische partijen in Irak hebben in het postSaddam tijdperk een aantal zaken verwezenlijkt en
hebben zo de weg naar een oplossing van de Koerdische kwestie getoond. Nochtans zou de centrale
Irakese regering in Bagdad, Turkije en Syrië niet in
acht genomen, zelfs deze verwezenlijkingen met veel
plezier willen teniet doen. Uit scenario’s die de laatste
tijd in de media bediscussieerd worden, onder andere
door de International Crisis Group, de New York Times
en de Washington Post, blijkt dat de Koerdische
verwezenlijkingen in Noord-Irak onder druk staan en
bedreigd worden.
In Zuidoost-Turkije wordt een serieuze oorlog gevoerd
en een oplossing is nog altijd niet in zicht. De Koerden
hebben al meerdere malen opgeroepen tot een vreedzame en democratische oplossing en al herhaaldelijk
een wapenstilstand afgekondigd. Desondanks blijft de
Turkse regering kiezen voor een militaire oplossing van
de Koerdische kwestie. En toch heeft Abdullah Öcalan verklaard dat men de vrede een kans moet geven
en midden augustus een stappenplan voor de vrede
voorgesteld. Indien de Turkse autoriteiten deze kans
niet grijpen om tot een duurzame oplossing te komen
van de Koerdische kwestie, dan zal een nog grotere
oorlog onvermijdelijk worden. En in dat geval zal men
deze grote energieplannen opnieuw moeten opbergen.
Turkije heeft kunnen profiteren van de rust die is
gevolgd op de verklaring van het staakt-het-vuren van
het Congres van Gemeenschappen van Koerdistan
(KCK) in april 2009. Ankara gebruikt deze situatie
om nieuwe plannen te smeden en niet om een duurzame vrede te realiseren. Intussen realiseert zij een
stuwdamproject in Turks Koerdistan waardoor zij een
deel van het historisch erfgoed onder water zal zetten.
Met dergelijke projecten hypotikeert zij bovendien de
watervoorziening van Irak en Syrië. Toch durven zij
dan te beweren dat het dankzij hen is dat er energieprojecten als Nabucco kunnen komen in deze volatiele
regio. Zo becommentarieerde de vice-premier Cemil
Çiçek het Nabucco-project als volgt: “Wanneer Turkije
niet stabiel en veilig was geweest, was er dit project
niet gekomen.” Zo probeert Turkije van de wapenstilstand te profiteren. Nochtans weet iedereen dat er in
Turkije geen stabiliteit en veiligheid gegarandeerd kan
worden zonder de beëindiging van de 25-jarige oorlog
en zonder een vreedzame en rechtvaardige oplossing
van het Koerdische vraagstuk. Om dit te bereiken zal
men de weg van een democratische oplossing moeten
nemen en moeten praten met de officiële en legitieme
Koerdische gesprekspartners.
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- Lieve Driesen -

Na maanden van stille onderhandelingen onder bemiddeling van Zwitserland, hebben Turkije en Armenië
op 10 oktober in het Zwitserse Zürich twee protocollen ondertekend die moeten leiden tot herstel van
de diplomatieke betrekkingen en de heropening van de grens die sinds 1993 gesloten is. De protocollen
dienen als een verdrag dat nog door de afzonderlijke parlementen geratificeerd dient te worden alvorens
het van kracht wordt.
Een jaar na de voetbalmatch Armenië-Turkije in het
kader van de Wereldbeker en het bezoek van de Turkse president Abdullah Gül aan de Armeense hoofdstad
Jerevan, lijkt de ‘voetbaldiplomatie’ zijn vruchten af te
werpen. De Turkse minister van buitenlandse zaken
Ahmet Davutoglu en zijn Armeense collega Edward
Nalbandian hebben op 10 oktober de twee protocollen ondertekend die op 1 september bekend werden
gemaakt. In het eerste protocol staat dat de diplomatieke betrekkingen na ratificatie op de eerste dag van
de eerste maand zullen worden hersteld. Het andere
protocol moet leiden tot samenwerking in bilaterale
commissies op onder andere het gebied van energie,
transport en toerisme. Het protocol stipuleert tevens
het opzetten van een intergouvernementele bilaterale
commissie met een subcommissie waarin de ‘historische dimensie’ of de Armeense genocide besproken
zal worden.
Toch blijven de politieke verantwoordelijken erg voorzichtig gezien de hevige oppositie tegen het historische akkoord. Dit bleek nogmaals op 14 oktober, vier
dagen na de ondertekening van het akkoord, toen de
Armeense president Serge Sarkisian de terugmatch
van de Wereldbeker Voetbal in Bursa (Turkije) bijwoonde. In en rond het stadion was echter nog maar weinig
van verzoening te merken. De Turkse fans verwelkomden de Armeense spelers met een fluitconcert en het
Armeense volkslied verdronk in hun gejoel. Buiten het
stadion waren de Turkse vlaggen alomtegenwoordig
en werden ook vlaggen van Azerbeidjan verkocht, als
sympathiebetuiging aan de Turkssprekende Azeri’s
die al 15 jaar in oorlog zijn met de Armeniërs over

Nagorno-Karabach.
Vooral in de diaspora ondervond Sarkisian de afgelopen weken veel tegenstand tegen de toenadering. De
diasporaverenigingen die gelinkt zijn aan de Armeense
nationalistische partij Dachnak willen dat Turkije eerst
erkent dat er begin vorige eeuw een genocide is uitgevoerd. Zaterdagavond verzekerde de Armeense president dan ook dat “relaties hebben met Turkije op geen
enkele manier twijfel moet scheppen over de realiteit
van de genocide (…) Het is een goedgekend feit dat
erkend moet worden.”1
Ook liet de Turkse premier Erdogan de dag na de
ondertekening van het akkoord al verstaan dat de
opening van de grens zou afhangen van de kwestie
Nagorno-Karabakh: “Wij zullen de ondertekende protocollen voorleggen aan onze parlementsleden om ze
te ratificieren maar zij zullen ongetwijfeld vragen hoe
het nu staat met de Armeens-Azerbeidjaanse kwestie
(…) Indien Azerbeidjan en Armenië een oplossing voor
hun problemen beginnen te zoeken, zal onze publieke
opinie de normalisering van de relaties Turkije-Armenië meer appreciëren. En dat zal de ratificatie van de
protocollen door het parlement vergemakkelijken”.2

In het protocol over het ‘Aanknopen van diplomatieke
betrekkingen tussen de Republiek Turkije en de Republiek Armenië’ erkennen beide landen de bestaande
grens tussen de twee landen en stemmen ze ermee
in om diplomatieke betrekkingen aan te gaan conform
de Conventie van Wenen over Diplomatieke betrek-

—————
1
Le Figaro, 10/10/09.
2
Le Monde, 11/10/09.

- 28 -

koerd - nr 51.indd 28

27-10-2009 10:43:02

kingen van 1961 en om diplomatieke missies uit te
wisselen.
Het tweede protocol over de ontwikkeling van betrekkingen tussen Armenië en Turkije stipuleert onder
andere dat:
– beide landen de gemeenschappelijke grens zullen
openen,
– men een intergouvernementele bilaterale commissie
zal oprichten die bestaat uit verschillende subcommissies. Eén subcommissie zal de ‘historische dimensie’ behandelen en een onpartijdig wetenschappelijk
onderzoek uitvoeren van de historische gegevens en
archieven om bestaande problemen te definiëren en
aanbevelingen te formuleren. Deze subcommissie,
samengesteld uit Turkse, Armeense en ook internationale experts, zal zich buigen over de ‘gebeurtenissen van 1915’ of de Armeense genocide.
– men zal samenwerken op het vlak van wetenschappen en onderwijs met als doel om het cultureel
erfgoed van beide landen te bewaren.

Alhoewel Turkse en Armeense intellectuelen het grotendeels eens zijn dat er in 1915 onder het Ottomaanse
Rijk zeker één miljoen Armeense doden zijn gevallen ten
gevolge van een combinatie van massamoorden, uitputting en ziektes, blijven er nog een aantal twistpunten
bestaan. Het belangrijkste discussiepunt blijft de vraag
of het Ottomaanse Rijk de Armeniërs wilde doden omdát
het Armeniërs waren. Dit is ook één van de belangrijkste
criteria of een massamoord als een genocide beschouwd
kan worden volgens de VN-conventie van 1948 over de
Preventie en Bestraffing van Genocide.
Een onafhankelijk onderzoek, opgedragen aan het
gerespecteerde International Center for Transitional
Justice (ICTJ), concludeerde dat de gebeurtenissen
van 1915 alle elementen bevatte van een genocide
zoals die gedefinieerd werd in de conventie. Voorts
stelde het ICTJ aangaande de intentie dat minstens
bepaalde daders van de Gebeurtenissen wisten dat
de gevolgen van hun acties de vernietiging van de
Armeniërs in Oost-Anatolië zou zijn en daarom de
noodzakelijk genocidale intentie bevatte.

In de periode dat Armenië deel uitmaakte van de Sovjetunie, zijn de grenzen met Turkije bijna altijd gesloten geweest. Alhoewel Turkije op 16 december 1991
het eerste land na de VS was om de onafhankelijkheid
van Armenië te erkennen en de eerste president van

De Armeense president Serzh Sarkisian met zijn Turkse collega
Abdullah Gül tijdens de voetbalmatch op 14/10/2009.

Armenië, Levon Ter-Petrosian, overtuigd was van de
noodzaak om de bilaterale betrekkingen met Turkije
te normaliseren, slaagde deze laatste er niet in om
het Turkse ministerie van buitenlandse zaken ervan
te overtuigen om diplomatieke betrekkingen aan te
knopen. In 1993 brak de oorlog over Nagorno-Karabach uit waarop Ankara haar grenzen met Armenië zou
sluiten. Vijf jaar later, in 1998, werd Robert Kocharian
verkozen tot president van Armenië, een havik die er
een erezaak van maakte om de genocide internationaal erkend te krijgen.
In 2002 kwam er een keerpunt in de Turks-Armeense
relaties toen de AK-partij Ankara veroverde en van de
samenwerking met haar buurlanden een topprioriteit
maakte. De verkiezing van Sarkisian tot president van
Armenië heeft de aard van de gesprekken echter fundamenteel veranderd. De toenadering tussen Armenië
en Turkije begon reeds in februari 2008 toen Gül de
nieuwe president Serzh Sarkisian feliciteerde met zijn
verkiezing. Op 6 september 2008 begon de ‘voetbaldiplomatie’: op uitnodiging van de Armeense president
bracht Gül een bezoek aan Jerevan om de kwalificatiematch voor de wereldbeker voetbal tussen Armenië
en Turkije bij te wonen. Het bezoek duurde maar 6 uur
maar het persoonlijk gesprek zou gevolgd worden door
regelmatige ministeriële ontmoetingen op topniveau.
Op 23 april, aan de vooravond van de jaarlijkse herdenking van de Armeense genocide (24 april), maakten
Ankara en Jerevan bekend overeenstemming te hebben
bereikt over een road map voor het herstellen van diplomatieke betrekkingen. Al snel werd het optimisme in de
kiem gesmoord toen premier Erdogan op 13 mei tijdens
een bezoek aan Baku verklaarde dat het Turks-Armeense verzoeningsproces onlosmakelijk verbonden was met
het conflict over Nagorno-Karabakh: totdat Armenië zijn
troepen terugtrekt, blijft de grens gesloten.
Op 1 september 2009 maakten beide landen dan toch
bekend diplomatieke banden aan te zullen gaan. Idealiter zou dit pakket nog gevolgd moeten worden door
een akkoord tussen de Armeniërs en de Azeri’s voor een
oplossing3 van het Nagorno-Karabakh conflict op basis

—————
3
Een oplossing van het conflict over Nagorno-Karabakh zou enkel mogelijk zijn indien de betrokken partijen een akkoord zouden bereiken om geen geweld meer te gebruiken en om internationale waarnemers toe te laten. Daarnaast zouden de gewapende troepen van
Nagorno-Karabakh, gesteund door Armenië, zich volledig moeten terugtrekken, zou de ‘Lachin corridor’ tussen Armenië en NagornoKarabakh een speciale status moeten krijgen, Nagorno-Karabakh een interim-status moeten toegekend worden en zouden de Armeniërs
en de Azeri’s van Karabakh via een stembusgang moeten kunnen beslissen over de toekomstige status van Nagorno-Karabakh.
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van de basisprincipes van de Minsk groep van de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa (OVSE).

Zowel in Turkije als in Armenië komt er vanuit nationalistische hoek kritiek op het historische akkoord.
Onder invloed van het machtige Turkse leger hebben
opeenvolgende Turkse regeringen er een punt van
nationale trots van gemaakt om de genocide niet te
erkennen en er zelfs een misdaad van te maken indien
men nog maar sprak over de Armeense massamoord.
Erdogan zette dus reeds een grote stap door zich
bereid te verklaren een speciale historische commissie op te richten zodat deze kwestie de diplomatieke
inspanningen niet in de weg zou staan.
Daarnaast beweert de Turkse oppositie ook dat Armenië geen afstand zou willen doen van de territoriale
claims op Oost-Turkije. De Armeense regering zegt
echter dat zij de grens zoals die werd bepaald door
het Verdrag van Kars van 1921 niet in vraag stelt. In
het protocol op het aangaan van diplomatieke betrekkingen staat bovendien duidelijk dat beide landen
bevestigen de bestaande grens tussen de twee landen,
zoals die werd bepaald door relevante verdragen, te
erkennen.
“Dat protocol is als een rode loper die wordt uitgerold
voor Sarkisian,”4 zei Deniz Bölükbasi, parlementslid
van de Turkse nationalistische Actiepartij (MHP). De
oppositie verwijt de regering Erdogan dan ook vooral
toe te geven op de kwestie van Nagorno-Karabakh, de
Azerbeidjaanse provincie met een Armeense meerderheid die onder controle staat van Jerevan en sinds
1994 voorwerp van een bevroren conflict is tussen
Armenië en Azerbeidjan. Zo vroeg een parlementslid
van de kemalistische CHP, Onur Öymen, zich af of
Armenië nu officieel bevestigde zich terug te trekken uit Nagorno-Karabakh. De Turkse minister van
buitenlandse zaken Ahmet Davutoglu verzekerde dat
men rekening zal houden met de belangen van ‘onze
vrienden’ van Azerbeidjan.
De elite van Armenië is al lange tijd bereid om de grenzen onvoorwaardelijk te openen. Armeense nationalisten
verzetten zich echter tegen de clausule in de akkoorden
die de bestaande grenzen erkent. Ze vinden dat delen
van oostelijk Turkije eigenlijk bij Armenië horen. Uit
protest tegen het akkoord stapte de belangrijkste nationalistische partij, Dashnaktsutiun, al uit de regering.
Nationalisten hebben tevens anti-Turkse affiches gehangen in het centrum van Jerevan en zeker bij de oudere
generaties slaan ze aan. Volgens bepaalde analisten,
zoals de directeur van het Armeense Centrum voor
Nationale en Internationale Studies, Richard Giragosian,
heeft de Armeense regering te weinig gedaan om die

negatieve boodschappen tegen te gaan. “Armenië heeft
het akkoord op een pijnlijk slechte manier uitgelegd”,
zegt hij. “Er is niet echt een voorbereiding op het terrein geweest, en het gebrek aan informatie heeft tot
desinformatie geleid. Het toont ook de ruimere politieke
realiteit hier – het is de arrogantie van de macht.”5

Het onopgeloste conflict tussen Armenië en Azerbeidjan over Nagorno-Karakbakh zou de verzoening
tussen Armenië en Turkije wel eens in de weg kunnen
staan. In april zei premier Erdogan in deze zin nog
het volgende: “Zolang dit probleem niet is opgelost, is
het voor ons onmogelijk om een gezonde beslissing te
nemen maar we hebben al bepaalde stappen gezet om
de weg voor te bereiden en we proberen de regio klaar
te maken voor deze ontwikkeling”.
De Turks-Armeens-Azerbeidjaanse driehoeksverhouding markeert de complexiteit van het proces waarin
niet alleen historische maar ook geopolitieke en economische overwegingen een rol spelen.
De ‘bezetting’ door Armeense troepen van Nagorno-Karabakh, een enclave in Azerbeidjan met een
Armeense meerderheid, in 1993 was de oorzaak van
de Turkse beslissing om haar grenzen met Armenië te
sluiten. Zestien jaar later is de kwestie, ondanks enige
vooruitgang, nog verre van opgelost. Armenië vindt
intussen dat de normalisering met Turkije niet mag
afhangen van de kwestie Nagorno-Karabakh. Voor Turkije zou het echter gemakkelijker zijn om haar relaties
met Armenië te normaliseren indien er vooruitgang
wordt geboekt in de kwestie Nagorno-Karabakh. Serzh
Sarkisian en de Azerbeidjaanse president Ilham Aliev
hebben elkaar op 8 oktober in Moldavië gesproken
over het vredesproces. Aliev zei voor het gesprek dat
hij ‘een positieve dynamiek’ voelde en dat de onderhandelingen in de laatste fase waren beland.
In het conflict zijn er echter nog een aantal heikele
kwesties waarover nog veel onenigheid bestaat. Het
meest gevoelige twistpunt is de uiteindelijke status
van de regio. Er is sprake van een interimstatus voor
Nagorno-Karabakh maar Azerbaidjan staat er op dat
de regio altijd wettelijk deel zal blijven uitmaken van
haar territorium. Armenië en de feitelijke autoriteiten
van Nagorno-Karabakh vinden dan weer dat de bewoners van de regio zelf het recht hebben om te beslissen over hun toekomstige status, als deel van Armenië
of als een onafhankelijke staat.
Azerbeidjan vreest dat de opening van de grens tussen
Armenië en Turkije de geïsoleerde positie van Armenië
zou beëindigen waardoor het haar grote hefboom zou
verliezen in de Nagorno-Karabach onderhandelingen.

—————
4
Turquie et Arménie vont normaliser leurs relations, Le Monde, 02/09/2009.
5
Armenië en Turkije staan dichtbij akkoord, IPS, 18/09/2009.
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Ankara probeert Baku te kalmeren, onder andere door
te stellen dat de normalisering van haar relaties met
Armenië zou kunnen leiden tot een versnelling van het
vredesproces van het Nagorno-Karabakh conflict.
De Armeense en Azerbeidjaanse regeringen zouden
volgens de International Crisis Group6 veel meer moeite moeten doen om hun publieke opinie te overtuigen
van de noodzaak van een regionale vrede. Vooral in
Armenië vreest men dat een verandering in de status
van Nagorno-Karabakh nieuwe veiligheidsrisico’s met
zich mee zou brengen.
Turkije heeft een speciale relatie met Azerbeidjan
die gebaseerd is op nauwe handelsrelaties, gedeelde
olie- en gaspijpleidingen en een gevoel van een
gemeenschappelijk lot in een etnische, culturele en
linguïstische Turkse wereld. Ankara streeft ernaar zich
te ontwikkelen als energiecorridor tussen Europa en de
gas- en olierijke gebieden in het Midden-Oosten, Centraal-Azië en de Kaukasus. Baku zet het Turkse belang
bij Azerisch gas in om haar positie inzake het TurksArmeense verzoeningsproces kracht bij te zetten. De
Azerbeidjaanse president Ilham Aliev dreigde er al mee
om de gaslevering aan Turkije te blokkeren. Baku heeft
Ankara echter meer nodig dan omgekeerd, zeker nadat
Rusland haar macht en invloed na de oorlog in Georgië
in de regio heeft geconsolideerd. Hoe ongelukkig de
Azerbeidjaanse leiders zich ook moge voelen over de
Turkse zet om Armenië in haar armen te sluiten, ze
zijn er zich maar al te goed van bewust dat Turkse leiders steeds meer gefrustreerd zijn geworden over hun
beperkte opties in de regio. Jarenlang werd het Turkse
buitenlandse beleid virtueel immers gegijzeld door
Azerbeidjan daar haar beleid ten aanzien van Armenië
was gekoppeld aan de kwestie Nagorno-Karabakh.
Nu zelfs Rusland een normalisering van de TurksArmeense relaties steunt, kan Azerbeidjan een TurksArmeense normalisering nog moeilijk verhinderen.

Het bezoek van de Russische premier Vladimir Poetin op 6 augustus gaf de ontwikkelingen in de regio
een nieuwe wending. Poetin’s bezoek resulteerde in
afspraken over mogelijke samenwerking bij de aanleg van een olie- en gaspijplijn en de bouw van een
kerncentrale in Turkije. Eind juni sloot Rusland ook al
een gasdeal met Azerbeidjan. Bovendien is Rusland
nog steeds de belangrijkste strategische bondgenoot
van Armenië. Tot slot is Rusland ook de medevoorzitter van de zogeheten Minsk Groep belast met de
onderhandelingen tussen Armenië en Azerbeidjan.
Armeense waarnemers vrezen dan ook dat Armenië
steeds meer geïsoleerd zal geraken nu de dynamiek
in de regio steeds meer bepaald wordt door energie-

belangen en de relatieve waarde van Armenië voor
Rusland afneemt.
Rusland heeft zich lange tijd verzet tegen enige vorm
van verbetering in de relaties tussen Armenië en Turkije. De gesloten grens was voor Moskou een handig
middel om haar dominantie over Armenië te behouden. Sinds de oorlog in Georgië in augustus 2008 is
de Russische houding danig veranderd; een mogelijke
Armeense-Turkse toenadering paste perfect in haar
strategie om Georgië nog meer te isoleren en te marginaliseren. Daarnaast zou Rusland ook op economisch
vlak voordeel doen bij een opening van de grens, zoals
de verkoop van elektriciteit aan Oost-Turkije van Russische energienetwerken in Armenië.
Rusland heeft het geweer van schouder veranderd
en probeert nu door betere relaties met Turkije aan
te knopen de VS, EU en andere ‘extra-regionale
machten’ buiten de Zuidelijke Kaukasus te houden.
Daarnaast wil Moskou Georgië ook verder isoleren en
marginaliseren.

Het akkoord zal van groot belang zijn voor de regio.
De zuidelijke Kaukasus zou eindelijk een stabiele en
aantrekkelijke regio kunnen worden voor investeerders.
Bovendien zullen het niet de Verenigde Staten en de
Europese Unie zijn die deze regio zullen domineren
maar wel Turkije en Rusland.
De grootste winnaar zou wel eens de Turkse AKPregering kunnen zijn die onder impuls van de nieuwe
minister van buitenlandse zaken, Ahmet Davutoglu,
haar buitenlandbeleid fundamenteel veranderde. De
Turkse generaals hebben altijd een krachtig pro-Amerikaans buitenlands beleid ten koste van goede relaties
met hun buren gesteund. Bovendien hield het leger
de angst onder de bevolking levendig onder het motto
dat de enige vriend van Turkije de Turken zelf zijn. Dit
onderwaardeerde echter Turkije’s strategische rol tussen Europa en Centraal-Azië. Sinds augustus 2008, na
de oorlog in Georgië, probeert Turkije de banden met
haar buren te verbeteren en lanceerde Davutoglu het
‘zero problemen beleid’. Hij ontwikkelde een buitenlandbeleid waarin Turkije’s nationale belangen steeds
meer zouden worden bepaald door de betrekkingen
met haar buren – Bulgarije en Syrië, Azerbeidjan en
Georgië, Irak en Iran. En Armenië, de lastigste buur
van allemaal. Volgens Richard Giragosian is de beslissing om te komen tot een normalisering van de relaties
met Armenië dan ook een Turks initiatief. Volgens hem
draait het allemaal rond Turkije’s nationale belangen.

—————
6
Nagorno-Karabakh: Getting to a Breakthrough, International Crisis Group Policy Briefing, 07/09/2009.
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