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Adres: Europees Parlement – PHS P7C050 (Wiertzstraat - 1040 Brussel)
Met de medewerking van het Nederlands Parlementslid Dennis de Jong (SP) organiseren het Koerdisch Instituut
vzw en KESC (Kurdish Educational, Scientific and Cultural Centre) een internationale conferentie over de kwestie
Kirkoek en andere betwiste gebieden in Irak. Naast de actuele situatie zal ook de geschiedenis en de context
van deze heikele kwestie besproken worden.
Info en inschrijvingen voor 20 april 2010: Derwich M. Ferho: kib@skynet.be - tel. 02 230 34 02

Adres: Passa Porta (Rue A. Dansaertstraat 46, 1000 Brussel)
Sherko Fatah (Berlijn 1964), groeide op in de voormalige DDR als zoon van een Koerdische immigrant en verhuisde
in 1975 naar West-Duitsland. Die ervaring voedde hem bij het schrijven van We gaan als het donker wordt. Kerim
wil kok worden en later het eetcafé in de stille bergen aan de Irakese grens van zijn vader overnemen. Wanneer
zijn vader (een Koerd) door de geheime dienst wordt vermoord, nemen jihadstrijders ‘de zorg' voor de jongen over.
Na een paar maanden trainingskamp slaagt hij erin naar Berlijn te vluchten, en verandert de avonturenroman in
een eigentijds en grootstedelijk verhaal.
Interview: Gie Goris (MO)
Inkom: €5/4
Programma in het Engels
Organisatie: Het Beschrijf i.s.m. het Koerdisch Instituut vzw en Uitgeverij Cossee in het kader van de Literaire Lente.

Adres: Koerdisch Instituut vzw (Bonneelsstraat 16-1210 Brussel)
Waarom dit project? Voel jij je soms niet welkom in België? Heb jij wel eens vervelende ervaringen met de
politie? Word je gepest op school of op het werk omdat je thuis een andere cultuur hebt? Ben je begaan met je
gemeenschap of thema’s als discriminatie en geweld? Dan bieden wij jou de mogelijkheid om in groep te werken
aan een betere en geweldloze integratie in België.
Wie mag er mee? 15 jongeren tussen 17 en 30 jaar afkomstig uit Koerdistan en vijf volwassenen uit de
gemeenschap met interesse voor dit project.
Waar en wanneer?
Op 2 mei 2010 bespreken we in je eigen gemeenschap het thema identiteit en cultuur.
Van 16 t/e/m/ 20 augustus 2010 gaan we op kamp in Dworp voor een theaterweek rond omgaan met
conflicten.
Van 19-21 november 2010 volgt een weekend over het verdedigen van je rechten in België.
Dit project wordt georganiseerd door Pax Christi Vlaanderen, U Move 4 Peace, Koerdisch Instituut vzw, Tsjetsjeense
gemeenschap VTGA, Platform van Russisch Sprekenden ‘Solidariteit’.
Voor meer info en inschrijving: Derwich M. Ferho of Berivan Binevsa: 02 230 89 30 of berivanbinevs@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

- Derwich M. Ferho -

In 2004 werd Abdullah Demirbas (° 1966, Diyarbakir) met een immens groot aantal voorkeurstemmen
op de lijst van de ondertussen verboden Partij voor
een Democratische Samenleving (DTP) verkozen als
burgemeester van Sûr, een deelgemeente van de
officieuze hoofdstad van Turks Koerdistan, Diyarbakir.
Op 6 oktober 2006 keurde de gemeenteraad van Sûr
het voorstel goed om te voorzien in een meertalige
gemeentelijke dienstverlening. De beslissing om te
voorzien in een meertalige dienstverlening werd genomen op basis van een onderzoek dat de gemeente
Sûr had laten uitvoeren naar de noden en de levensomstandigheden van zijn inwoners. Hieruit bleek dat
slechts 24% van de inwoners in het dagelijks leven
het Turks als voertaal heeft en dat verder 72% van
de inwoners Koerdisch, 1% Arabisch en 3% Armeens
of Syriac spreekt. Dankzij dit initiatief kon voortaan
iedereen bediend worden in zijn eigen moedertaal.
Demirbas staat in de Koerdische regio bekend om zijn
gevoeligheid aangaande onderwijs- en culturele materies. Hij heeft steeds geijverd voor de bescherming en
promotie van de historische, culturele en taalrechten
van de Koerden en andere minderheden binnen zijn
eigen gemeente. Onder de titel ‘Een sprookje per
nacht’ besloot hij ook, met de financiële steun van het
Vlaams Ministerie van Cultuur, om sprookjesboeken te
publiceren in verschillende talen. Tot slot nam hij ook
het initiatief om in de verschillende regionale talen,
naast het Engels, Duits en het Frans, toeristische gidsen uit te geven.
Voor deze culturele initiatieven die rekening hielden
met de diversiteit van zijn gemeente, werd hij in 2007
uit zijn functie ontheven en werd de gemeenteraad
van Sûr ontbonden. Reden hiervoor was “het gebruik
van een vreemde taal (wordt bedoeld het Koerdisch)
in officiële instanties”.

mans, senator Geert Lambert, kamerlid Dirk Van der
Maelen, europarlementslid Anne Van Lancker en Bart
Staes zelf. Met zijn meertalige initiatieven had Demirbas zich immers actief ingezet voor verdraagzaamheid
en voor respect van de minderheden in Turkije.
Op 29 maart 2009 werd hij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Turkije opnieuw verkozen. Al snel
werden nieuwe procedures tegen hem gestart en werd
hij veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Opnieuw
voor dezelfde reden: het gebruik van het Koerdisch
tijdens zijn diensturen. Samen met honderden andere
collega-burgemeesters, parlementsleden van de DTP
en leerkrachten werd hij eind 2009 gearresteerd en
gedetineerd voor zgn. banden met de verboden Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK).
Na enkele maanden te hebben doorgebracht in de
gevangenis, is zijn gezondheidstoestand inmiddels verontrustend. Demirbas lijdt immers aan de ziekte ’diepe
veneuze trombose’ (DVT) die voortdurend behandeld
moet worden. Zijn ziekte vereist onafgebroken controle
van de dokter. Maar de toestand in de Turkse gevangenissen laat te wensen over.
Een week geleden is zijn ziekte erger geworden en
werd hij noodgedwongen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is opgenomen in een speciale afdeling die
onder politiebewaking staat.
De Turkse autoriteiten zijn al lang op de hoogte van
zijn ziekte. Ondanks het feit dat de autoriteiten maar
al te goed beseffen dat een slechte behandeling van
DVT levensbedreigend is, zal Demirbas opnieuw naar
de gevangenis worden gebracht.
Het Koerdisch Instituut te Brussel lanceert daarom
een campagne voor de vrijlating van de heer Abdullah Demirbas. Onze vraag aan alle burgemeesters,
parlementsleden en democratisch denkende mensen:
laat uw stem horen en steun Abdullah Demirbas om
vrij te komen. Hij heeft enkel op een vreedzame wijze
gevochten voor vrijheid, vrede en een tolerant Turkije.
Wij roepen de Belgische minister van Buitenlandse
Zaken, dhr. Steven Vanackere, alvast op om de situatie
van Demirbas bij de Turkse autoriteiten aan te kaarten
en te pleiten voor zijn vrijlating.

In 2007 kwam Abdullah Demirbas naar België en
bezocht hij talrijke burgemeesters en parlementsleden
om zijn zaak te bepleiten. Hij bracht ook een bezoek
aan de toenmalige Vlaamse minister van Cultuur Bert
Anciaux en bedankte hem voor zijn steun voor de
uitgave van die sprookjesboeken. Een jaar later, op 2
oktober 2008, overhandigde Europarlementslid Bart
Staes tijdens de conferentie over de Turkse EU-toetreding in het Huis der parlementsleden plechtig een
‘Vredesprijs’ aan Demirbas die was ondertekend door
europarlementslid Frieda Brepoels, senator Elke Tinde-

Voor meer info over deze campagne, gelieve contact op
te nemen met Derwich M. Ferho: +32 (0)2 230 89 30
of kib@skynet.be.
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- Frieda Brepoels Europees Parlementslid voor de N-VA

21 maart 2010. Op die dag hebben de Koerden op verschillende plaatsen en op uitbundige wijze weer hun
traditionele Newroz gevierd. In de Koerdische hoofdstad van Turkije en de grootste Koerdische stad in de
wereld nam ook ik, als Europees Parlementslid voor N-VA, aan de festiviteiten deel. Ik vecht al jarenlang
voor Koerdische zelfbeschikking en kon in Diyarbakir uit eerste hand ervaren wat het betekent om Koerd
te zijn in Turkije. Allesbehalve een pretje, zoveel is duidelijk, maar daarover verder meer.
Het was wel verheugend vast te stellen dat Newroz,
ondanks het feit dat Turkije tot voor enkele jaren het
feest nog verbood, nu is uitgegroeid tot een onstuitbare politieke beweging waarbij alle Koerden één zijn
in hun streven naar een vrij Koerdistan. Het feest,
gehouden onder een stralende hemel op een groot
plein even buiten de stad - versierd met de Koerdische kleuren geel-groen-rood -, trok naar schatting
één miljoen bezoekers. Daaronder ook vele Newrozdelegaties uit landen van de EU, en zelfs uit Michigan
(Verenigde Staten), die hun sympathie met de Koerdische vrienden kwamen betuigen. Ook BBC World
had een cameraploeg gestuurd! Tot zover het oog kon
reiken dansten Koerden, velen getooid met de vlag
van Koerdistan en in traditionele klederdracht, op de
muziek van zanggrootheden als Serhado, Ciwan Haco,
Mustafa Dadar, Ferhat Tunç, Xemgin Birhat, Koma
Nûjiyan, Zozan, Bülent Turan en natuurlijk het kinderkoor. De aanwezigen, voor het merendeel jongeren,
eisten op vreedzame wijze hun democratisch recht op
zelfbeschikking op om deel te nemen aan de Turkse
maatschappij met genot van alle rechten en vrijheden
die wij in de Europese Unie normaal vinden.

ook opmerkelijk veel vrouwen, zien 21 maart echter
bovenal als een politieke dag. Een dag waarop zij de
kans krijgen lucht te geven aan hun gevoel van onderdrukking en discriminatie. Massaal staken zij tijdens
de toespraken en optredens dan ook het V-teken in de
lucht als teken van de uiteindelijke overwinning op de
Turkse politieke onderdrukking. Massaal scandeerden
zij politieke slogans zoals het motto van de bijeenkomst "Vrijheid of Niets" of "Onderdrukking? Genoeg!".
Uitzinnig applaudisseerden de aanwezigen op de woorden van hun politieke leiders zoals Ahmet Türk, die
na het verbod op de Koerdische DTP (Partij voor een
Democratische Samenleving) op 11 december 2009
door het Turks Grondwettelijk Hof uit het Turks parlement werd gezet; Osman Baydemir, burgemeester van
Diyarbakir; Leyla Zana, winnares van de Sakharovprijs
(1995) uitgereikt door het Europees Parlement en
door de Turkse rechter voor de rest van haar leven uitgesloten van elk politiek mandaat of lidmaatschap van
een maatschappelijke beweging; Selahattin Demîrtaş,
voorzitter van de grootste Koerdische partij BDP
(Partij voor Vrede en Democratie), de opvolger van de
DTP - die waarschijnlijk eenzelfde lot als de DTP te
wachten staat.

Helaas wordt Newroz in de politieke strijd tegen
de Koerden echter nog steeds door Ankara als een
"Turks" feest gerecupereerd. Echt reden tot feesten is
er nog altijd niet. De intimidatie ging ook in Diyarbakir gewoon door als vanouds. Newrozgangers werden
met telelenscamera's door de Turkse politie- en veiligheidsdiensten gefotografeerd en gefilmd, agenten
noteerden de paspoortgegevens van (internationale)
bezoekers, legerhelikopters hielden alles stevig in de
gaten, … Ongetwijfeld mogen tientallen personen de
volgende dagen en weken weer een bezoekje van de
veiligheidsdiensten verwachten met de vraag waarom
ze zich voor de Koerdische zaak inzetten…

Het is geen wonder dat Ankara met vrees toekijkt hoe
manifestaties zoals Newroz de Koerdische jongeren
politiek bewustzijn bijbrengt en hen laat inzien hoezeer de Koerdische democratische rechten geschonden zijn en worden. Een mooi voorbeeld daarvan
was het getuigenis van een jonge Koerdische over
de noodzaak op te komen voor de Koerdische taal
en cultuur en vooral de Koerdische eigenheid niet te
verloochenen. Een 12-jarig meisje vertelde hoe ze de
Koerdische taal bijbracht aan andere kinderen uit haar
buurt. Daarvoor heeft zij, als 12-jarige(!), nu wel een
rechtszaak aan haar broek. De dappere kleine riep alle
toehoorders daarom op vooral de Koerdische taal en
cultuur te leren en te gebruiken. Want, zo betoogde
ze, als elke Koerd dat zou doen, dan had zij geen les
hoeven te geven en zou er ook geen rechtszaak tegen

Newroz in Diyarbakir heeft de allures van een Europees popfestival. Er was een opvallend grote toeloop
van jongeren. Duizenden jongelui, zowel mannen, als
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haar zijn aangespannen. Een triest voorbeeld van
hoezeer Turkije de Koerdische bewustzijnsvorming van
jongs af wil breken!

van de Koerdische partijen bij de lokale verkiezingen
van maart 2009 in Zuidoost-Turkije, Ankara er veel
aan doet het opkomende politieke bewustzijn te
fnuiken. Sindsdien voert de Turkse regering een verdeel-en-heers politiek waarbij enkel nog met "goede"
Koerden wordt onderhandeld. Van een echte dialoog is
geen sprake. De aankondiging van en de hoop op een
"democratische opening" in augustus 2009 is slechts
schijn gebleken. Volgens Osman Baydemir is zij veranderd in een "democratische sluiting". Cynisch genoeg
heet de opening nu, naar analogie van de staatsideologie, "Project voor Nationale Eenheid".

Ook viel er zware kritiek te horen op de houding van
Europese lidstaten die onder het mom van terreurbestrijding en onder druk van Turkije (en volgens sommige berichten de Verenigde Staten) het Koerdische
recht op vrije meninguiting willen snoeren. Zowel Leyla
Zana als Osman Baydemir reageerden geschokt op de
brutale inval op 4 maart, na eerder Italië en Frankrijk,
van zo'n 300 politieambtenaren met intimiderend
machtsvertoon bij Roj-TV, de Koerdische uitzendstudio in Denderleeuw. Leyla Zana sprak de hoop uit dat
de opgepakte Koerden snel zouden worden vrijgelaten
en België de schade vergoedt. Volgens Zana is het
echter verontrustend te zien dat de Europese Unie
zich aanpast aan de Turkse methodes en niet andersom. Uiteraard moeten de gerechtelijke instanties het
onderzoek voeren dat zij nodig achten, maar hiervoor
zijn ook minder opzichtige acties denkbaar. België
kan niet, onder het mom van antiterreuracties, Ankara
helpen de Koerdische stem te muilkorven.

De resultaten van de "sluiting" zijn ontluisterend.
54 DTP'ers werden op 14 april 2009 opgepakt,
ironisch genoeg één dag nadat de PKK een wapenstilstand had afgekondigd. Een drietal weken na het
DTP-verbod op 11 december 2009, werden maar
liefst 80 mensen opgepakt tijdens een grootschalige
operatie tegen de BDP. Sommige parlementsleden
werden hun politieke rechten afgenomen voor 5 jaar,
anderen werden in de gevangenis opgesloten. In
totaal werden sinds het succes in maart 2009 zo’n
500 Koerdische politici gearresteerd of gedetineerd.
Naast leden en burgemeesters van de BDP, bevinden
zich onder hen ook mensen van ngo’s, zoals voorzitter
Muharrem Erbey van de afdeling Diyarbakir van de
mensenrechtenvereniging IHD (Insan Haklari Dernegi)
die nog steeds gevangen zit en de leider van Göç-der
(Vereniging van ontheemden voor Sociale Samenwerking en Cultuur). Tijdens mijn bezoek aan Diyarbakir
werd bekend dat ook Vetha Aydin, voorzitter van de
Siirt-afdeling van IHD, werd opgepakt.

Zulke acties maken Newroz steeds weer voor een deel
een "ontgoocheldag", zoals Willy Kuijpers onlangs
treffend in een brief van 11 maart aan de Belgische
premier Leterme en zijn ministers Turtelboom (binnenlandse zaken) en De Clerck (justitie) schreef. Een
ontgoocheldag, "specifiek voor de vele Koerden in de
diaspora die zich willen integreren en meewerken aan
de toekomst van een meervoudig, geregionaliseerd
Verenigd Europa. Onze politie-instellingen speelden
eens te meer de kortzichtige handlanger van 't verouderd-centralistisch staatsnationalisme dat tijdens
de voorbije eeuw ons Europees schiereiland en van
daaruit de ganse wereld in vuur-en-vlam zette. Op
korte termijn verhoogt deze dwaze inval ongetwijfeld
de illegaliteit op vele vlakken in de diaspora…". Meer
valt daar niet aan toe te voegen.

Op dit ogenblik zitten nog meer dan 1000 kaderleden van de DTP in de gevangenis. Volgens Osman
Baydemir zitten momenteel 26 burgemeesters nog
steeds opgesloten in de gevangenis, waarvan negen
in functie. Baydemir is in het verleden eveneens
meegenomen voor verhoor en ondervraagd. Waarom
Muharrem Erbey zijn advocaat was, dat soort zaken
wil Turkije graag weten. Alsof dat niet is toegestaan…
De burgemeester van Diyarbakir beschouwt de huidige
periode voor de Koerden als de moeilijkste sinds de
Turkse grondwet van 1980 in voege trad. Nog nooit
was de Turkse intimidatie zo groot; nog nooit werden
zoveel Koerdische activisten (politici en anderen)
opgepakt en vervolgd. Ook mijn tolk bijvoorbeeld,
gemeenteambtenaar in Diyarbakir, vertelde me dat zij
eveneens uit bed gelicht was voor ondervraging, met
de revolver tegen de slaap, en 4 dagen in de gevangenis doorbracht…

Er valt duidelijk nog een lange weg af te leggen
naar het moment waarop de Koerden in Turkije, en
in Europa, als volwaardig worden beschouwd met
respect voor hun politieke, culturele en socio-economische rechten. Ik kon dit eens te meer afleiden uit
gesprekken met Koerdische leiders de dag voor het
grote Newrozfeest. Ontmoetingen met Osman Baydemir; Leyla Zana; Mehmet Emir Aktar, voorzitter van
de Orde van Advocaten van Diyarbakir; Yüksel Genç,
co-voorzitter van DTK (Demokratik Toplum Kongresi
- Congres voor een Democratische Samenleving); en
Hafize Ipek, voorzitter van de vrouwenrechtenbeweging EPIDEM, maakten duidelijk dat sinds het succes

Ook tegen Leyla Zana lopen op dit moment 3 rechtszaken waarbij Turkije in totaal meer dan 10 jaar gevangenisstraf vordert voor het "verspreiden van geweld".
Toch blijft Zana, naar eigen zeggen, "de mond, oren en
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Newrozfeest in Diyarbakir (Foto: Laurijn Van Steenbergen)

ogen van de Koerden". En Erdogan? "Hij is de laatste
soldaat die de Turkse militaire grondwet verdedigt. Hij
heeft de mogelijkheden om iets te veranderen, maar
hij wil niet".

er wel een Koerdisch probleem is, wordt als terrorist bestempeld. Dit neemt drastische vormen aan,
aldus Aktar. Hoewel Turkije het VN-Verdrag voor de
Rechten van het Kind heeft ondertekend, zitten er
vandaag minstens 3000 minderjarigen in de Turkse
gevangenissen. Het merendeel van hen zijn Koerden.
Sinds de Turkse anti-terreurwetgeving werd aangepast in juni 2006, kunnen kinderen vanaf 15 jaar
van terrorisme beschuldigd worden en door speciaal
daarvoor opgerichte rechtbanken celstraffen tot 50
jaar krijgen (onder de anti-terreurwetgeving zijn geen
jeugdrechtbanken mogelijk). Turkije’s harde aanpak
van kinderen dateert van 2006 toen er na de begrafenis van 14 PKK-leden hevige rellen uitbraken.
Momenteel worden er in het zuidoosten jongeren
gearresteerd en veroordeeld voor het maken van het
V-teken, het gooien van stenen, het zingen van Koerdische liederen of omdat ze toevallig in de buurt van
een demonstratie zijn. De bewijsvoering is navenant
flinterdun. Wie aangehouden wordt en een citroen op
zak heeft, wordt geacht te hebben deelgenomen aan
een demonstratie. Citroenen zijn immers een uitstekend middel tegen traangas! Ook de rechtsgang is
zeer twijfelachtig: hoewel ze als volwassenen terecht
staan, worden kinderen formeel wel als kind behandeld, d.w.z. dat de zaak achter gesloten deuren wordt
gehouden "ter bescherming van het kind". Ik denk
eerder dat Turkije vervelende zittingen liever voor de
buitenwereld verborgen houdt…

In theorie werkt de Turkse regering dus aan een
constitutionele hervorming die de Koerden ten goede
zou moeten komen. Helaas gaan de voorstellen niet
verder dan schone schijn. Het is niet meer dan wat
make-up. Ankara gaat er immers van uit dat de Koerden, inclusief de Koerdische Arbeiderspartij PKK, met
kleine toegevingen op vlak van taal en cultuur genoegen zullen nemen. De Koerdische zelfontplooiing is
echter veel complexer dan dat. Advocaat Mehmet
Emir Aktar vertelde me dat het principieel om een
zaak van rechtvaardigheid gaat, waarbij Koerden
gelijke democratische rechten kennen, net zoals alle
andere groepen in Turkije: zelfbestuur, respect voor
mensenrechten, het recht op vrije meningsuiting en
vereniging, het recht op onderwijs in de eigen taal,
het recht op Koerdisch in de politiek, enz. Het gaat
om volwaardige deelname aan de Turkse samenleving
en het regeringsbeleid.

En toch, de Turkse regering blijft volhouden dat er
geen Koerdisch probleem is. Iedereen die zegt dat
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vanuit DTK genoeg druk te ontwikkelen en Ankara te
overtuigen de Turkse grondwet op dezelfde leest te
schoeien. Gemakkelijk zal dat niet worden. Genç wordt
immers voortdurend geschaduwd en haar telefoon
afgetapt. Het is zelfs waarschijnlijk dat ze ooit voor
verhoor wordt binnengebracht en opgesloten, net zoals
de andere DTK co-voorzitter tijdens de razzia van eind
december 2009 werd opgepakt. Eén van de zovelen.

Ook socio-economisch hebben de Koerden het niet
onder de markt. EPIDEM-voorzitter Hafize Ipek
schetste een weinig rooskleurig beeld van de situatie
van vrouwen en kinderen in Diyarbakir. Gendergelijkheid bestaat niet, zeker niet als je Koerd bent. Turkse
taalachterstand maakt het voor Koerdische moeders
onmogelijk de schoolsituatie van hun kind op te volgen. Omdat zij hun kinderen geen deftig Turks kunnen bijbrengen, geraken die op hun beurt achterop
op school. En zo gaat het van kwaad naar erger. De
steeds groter wordende drugsproblemen van jongeren, de armoede als gevolg van de gedwongen Turkse
verhuizing van platteland naar de stad (waardoor in
sommige districten van Diyarbakir tot 65% van de
bevolking werkloos is; voor vrouwen loopt dit op tot
95%), het daaruit voortvloeiende huiselijk geweld
tegen vrouwen en de slechte gezondheidsconditie van
kinderen: tel het er maar allemaal bij. Het is duidelijk
dat de Turkse taalpolitiek en het verbod op Koerdisch
onderwijs goede schoolprestaties in de weg staan en
dus ook de weg omhoog op de sociale ladder. EPIDEM
probeert daaraan te verhelpen d.m.v. taalcursussen en
juridische en psychologische bijstand, maar dat loopt
zeker niet van een leien dakje. Activiteiten worden
constant geschaduwd en zelfs op camera opgenomen.
De Turkse taalpolitiek is zo agressief dat EPIDEM's
brochures en affiches ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag van 8 maart jongstleden, opgesteld in het Koerdisch, door het Turkse gerecht werden
verwijderd en in beslag genomen. De opstellers ervan
werden voor verhoor meegenomen… Het mag geen
wonder heten dat organisaties zoals EPIDEM van de
Turkse regering geen enkele financiële steun krijgen
en zijn aangewezen op plaatselijke subsidies en internationale giften.

De analyse is wat mij en de N-VA betreft helder. De
Turkse instelling getuigt van een absoluut gebrek aan
respect voor de Koerden. Willekeurige arrestaties,
verdwijningen, gevangenzetting van politieke mandatarissen, ontneming van politieke rechten, weigering
tot onderwijs in de Koerdische taal, opsluiting van zo'n
3000 Koerdische kinderen in de gevangenis, intimidatie van advocaten, enzovoort enzovoort: het is allemaal
courante praktijk. Telkens als Turkije een deur opent
naar democratisering, smijt het een andere deur weer
dicht. Het verbod op de DTP is slechts één voorbeeld.
Het ontnemen van het recht aan het Koerdische volk
om zich te vertegenwoordigen in het politieke leven
van Turkije en Europa staat haaks op de Europese
waarden die Turkije als kandidaat-lid moet naleven.
Ankara kan niet op een volwassen manier omgaan met
de rechten van zijn minderheden. Het wordt stilaan
tijd dat ook de Europese Unie zich dit realiseert. De
Unie gedraagt zich tweeslachtig. Het is gemakkelijk de
Sakharovprijs aan een persoon als Leyla Zana toe te
kennen, maar aan de andere kant moet het ook durven
aan Ankara te eisen met de Koerden een dialoog te
voeren. Het Turks-Koerdische probleem moet niet op
Europees grondgebied worden beslecht. Sommige lidstaten, waaronder recentelijk België, vergeten dat wel
eens. Een oplossing voor de Koerdische kwestie moet
in Turkije zelf worden gevonden door een dialoog tussen Koerdische en Turkse vertegenwoordigers.
De democratische opening stelt na het verbod van de
DTP op 11 december 2009 nog weinig voor. Op een
graf van verboden partijen kun je immers onmogelijk
een democratie bouwen. Wordt het wachten tot nu ook
de BDP wordt verboden?

Toch laten de Koerden zich door dit alles niet uit het
lood slaan en nemen ze het heft in eigen handen,
aldus Yüksel Genç van het Congres voor een Democratische Samenleving (DTK). Het DTK brengt zoveel
mogelijk Koerdische maatschappelijke organisaties
- vakbonden, politieke partijen, culturele organisaties,
vrouwenbewegingen, enz. - samen in één groot democratisch Koerdisch platform en wil zo een alternatief
bieden voor de Turkse visie van "één natie, één volk,
één religie". Het DTK neemt immers op democratische
wijze beslissingen die de Koerden ten goede komen
en die door iedere organisatie op zijn niveau wordt
uitgevoerd. Op deze manier moet de Turkse regering
duidelijk gemaakt worden dat de Koerdische attitude
er één is van democratie en dialoog, en niet van
oppressie of uitsluiting. Het komt er nu nog op aan

Wij van onze kant, als N-VA, zullen blijven ijveren
voor het afdwingen van basisrechten en het verder
ontplooien van de Koerdische identiteit zodat de waarden van pluriformiteit, verdraagzaamheid en respect
voor mensenrechten op een dag ook ten volle zullen
gelden voor de Koerden. De weigering van Ankara om
de Koerdische kwestie als een probleem te erkennen,
kan geen oplossingen bieden. Een louter "Turkse"
oplossing bestaat evenmin als een louter "Koerdische"
oplossing. De enige optie is een dialoog.

-7-

- Marlies Casier -

Honderden Koerdische intellectuelen, politici en activisten verzamelden begin februari voor de zesde keer
in het Europees Parlement om daar de toekomst van de Koerden binnen Turkije te bespreken.
De algemene teneur van de conferentie was dat de
situatie voor de Koerden in Turkije verslechterd zou
zijn, gezien de sluiting van de Koerdische Partij voor
een Democratische Samenleving (DTP) (nvdr. Op
11 december 2009), de arrestaties van Koerdische
politieke activisten en de vervolging van minderjarigen op basis van de antiterreurwetgeving. Onder de
deelnemers heerste verbittering over het gebrek aan
initiatief vanuit de Europese instellingen. De EU zou
een veel actievere rol op zich kunnen nemen in het
faciliteren van een dialoog voor vrede, zo klonk het.
Dit, in het bijzonder omdat het overheidsinitiatief dat
oorspronkelijk de ‘Koerdische Opening’ gedoopt werd,
stilaan ‘gesloten’ is. Culturele initiatieven werden
beloofd, alsook economische investeringen maar een
echte politieke dialoog met alle betrokken partijen in
het conflict blijft tot op vandaag onbespreekbaar.
De wil tot een vredevolle resolutie van de Koerdische
kwestie is nochtans groot. “Vrede”, zo stelde oudparlementslid Leyla Zana, “is een heilig concept en
iets wat we allemaal graag willen bereiken”. Tegelijk
wees ze er in haar speech op dat wat ‘vrede’ voor de
ene betekent, aangevoeld wordt als ‘verlies’ voor de
andere. “De Koerdische kwestie is heel complex en
het impliceert verschillende partijen. De uitkomst van
het proces zal daarom erg verschillend zijn van het
vertrekpunt”. Emine Ayna, ex-co-presidente van de
DTP, argumenteerde dat de bereidheid tot een vredevolle oplossing voor het conflict zowel door de DTP

als de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) getoond
werd, maar dat de regerende Gerechtigheids- en Ontwikkelingspartij (AKP) hen niet als gesprekspartners
wil en bovendien de militaire operaties laat doorgaan.
Daarom ligt volgens haar de verantwoordelijkheid van
de huidige impasse bij de Turkse regering en niet bij
de Koerdische beweging. “Mensen spelen met ons,
met onze mentaliteit, onze geest”, zo stelde ze.
Aanwezige Turkse publieke opiniemakers, zoals Milliyet’
journalist Hasan Cemal (die in de lente van 2009 een
omstreden maar veel besproken interview publiceerde
met PKK-leider Murat Karayilan in het Kandilgebergte)
en Radikal’journalist Oral Calislar lieten andere stemmen horen. Hasan Cemal wees er op dat er volgens
hem wel degelijk nog steeds een grote politieke wil
bestaat om de kwestie aan te pakken en drukte het
publiek op het hart dat het de eerste keer is dat er in
een dergelijke openheid over de Koerdische kwestie
in Turkije gedebatteerd wordt. Wel gaf Cemal toe dat
het proces momenteel ‘gestold’ is. “Er is politieke
wil maar toch is het proces stilgevallen. Het is een
aan de gang zijnd proces dat sprongen voorwaarts en
achterwaarts zal maken… De zes maanden sinds het
begin van het proces in juli vorig jaar volstaan niet.”
Cemal veroordeelde eveneens de golf van arrestaties
van Koerdische activisten in de afgelopen maanden.
Tegelijkertijd bekritiseerde hij de PKK omdat het de
regerende AKP als vijand beschouwt en van fascisme
beticht. “De PKK wil niet begrijpen dat de AKP en de
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staat, met name het leger en justitie, zich al acht jaren
in een situatie bevinden waarbij de regering botst op
het leger en gerecht, die zich als de beschermers van
de democratie beschouwen. De pogingen om de regering omver te werpen waren geen verbeelding maar
zijn echt”, zo argumenteerde hij. “De spanningen tussen de regering, het leger en justitie moeten daarom
ook aangepakt worden en niet simplistisch benaderd
worden alsof de AKP de vijand is.” Uitspraken vanuit
de panels en het publiek getuigden niet zelden van
het door Cemal beschreven vijandsbeeld tegenover de
regerende AKP, daarbij voorbijgaand aan de gelaagdheid en complexiteit van de huidige politieke ontwikkelingen in Turkije.
Primeur voor de conferentie was de aanwezigheid van
een lid van de Europese Commissie haar uitbreidingscommissariaat, bevoegd met het opvolgen van Turkije’s
hervormingen met het oog op toetreding. Lid JeanChristophe Filori argumenteerde dat de Koerdische
kwestie door de Europese Commissie van zeer nabij
gevolgd wordt omdat het aan de fundamentele vrijheden raakt, zoals het recht van vereniging en meningsuiting en de kinderrechten. Filori benadrukte echter dat
de EC zich niet bevoegd acht om de interne politieke
structuur van Turkije te bespreken. “Er zijn verschillende modellen van centrale overheden ten aanzien
van de regio’s binnen de Europese Unie en daar nemen
we geen positie over in”. “Volgens de EC”, zo ging hij
verder, “is er veel veranderd in Turkije. Tien jaar geleden sprak niemand over een opening en niemand over
radio- en tv programma’s in andere talen dan het Turks.
Zelfs de Koerdische kwestie als dusdanig benoemen
was een risico. Vandaag hoor ik de eerste minister in
die termen spreken en dus is het niet zo dat er geen
evolutie zou zijn.” Filori riep op om het initiatief van de
overheid een kans te geven. Verder liet hij wel verstaan
dat een dialoog enkel kan wanneer het geweld afgezworen wordt: “De politieke actoren moeten allen afstand
nemen van dat geweld anders zullen hun inspanningen
altijd verdacht blijven”, stelde hij scherp.
Vanuit de zaal werd door verschillende deelnemers
opgeworpen dat de terreurlijst die daartoe binnen
de EU gebruikt wordt nu net het probleem is, omdat
het een militair antwoord van Turkije op de PKK zou
blijven rechtvaardigen. Filori antwoordde daarop: “Met
betrekking tot terrorisme is onze lijn niet ambigu. De
lijst is er gekomen door een democratische beslissing
van het Europees Parlement. We hebben dus geen
contact of dialoog met de PKK. Maar we zien de Koerden zelf niet als terroristen. De kwestie moet politiek
opgelost worden.”
De terreurlijst blijkt nochtans een fundamenteel probleem voor de resolutie van het conflict, zo getuigde
BDP-parlementslid Sebahat Tüncel: “Al zes jaar
discussiëren we hier in het Europees Parlement over
de Koerdische kwestie maar helaas krijgen we weinig
gehoor. Het probleem is de terreurdefinitie. (…) ‘Ter-

reur’ legitimeert het geweld en er zijn mensenrechtenschendingen waar het Europees Parlement niets over
zegt (…) Het terreurdiscours is enorm beschadigend,
vandaar dat er bijvoorbeeld geen discussie is over het
feit dat DTP-parlementsleden veroordeeld worden tot
gevangenisstraffen. De terreurlijst is een muur waar
we al jaren op botsen (…) De opdracht voor onze
Europese vrienden is mogelijkheden scheppen voor de
dialoog en daarom is het nodig om het concept van
terreur ter discussie te stellen.”
Een interessant voorstel van één van de deelnemers in
het publiek bestond er in informele allianties te scheppen in het Turkse parlement tussen vrouwen van verschillende partijen, om op die manier de opening voor
onderhandelingen te verbreden. Een dergelijk initiatief
werd ondernomen in Baskenland en Noord-Ierland,
alsook in Sri Lanka, waar, zelfs in geval van een falen
van het staakt-het-vuren de vrouwen met elkaar bleven
spreken. Tüncel antwoordde dat dergelijke ontmoetingen tussen vrouwen reeds geprobeerd werden, maar
helaas zonder succes: “Veel parlementsleden gaan
niet verder dan te doen wat hun partijleiding van hen
vraagt.”
Professor Dogu Ergil van de Ankara Universiteit deed
een oproep aan de Koerden: “Nu zijn de Koerden van
hun identiteit ontdaan. De Turken zijn etnisch superieur in het systeem. We moeten uitleggen hoe dit ontstaan is en waarom de Koerden dus als een bedreiging
beschouwd worden. De Koerden moeten samenwerken
met anderen die zich in dezelfde positie bevinden en
tonen dat de gewapende strijd niet werkt. (…) De
Koerden moeten de geest van confrontatie achter zich
laten en uitleggen wat de problemen zijn, maar ook
vergeven en vergeten, een ‘pardon’ aanbieden aan
de meerderheid in de samenleving”. Daartoe moet
volgens Ergil niet de staat maar de publieke opinie
aangesproken worden. “De staat is het probleem en
zal dus niet de oplossing brengen. Het zijn de mensen
die de vrede moeten realiseren, niet de twee gewapende actoren”, verwijzend naar het Turkse leger en
de guerrilla van de PKK. “Noodzakelijk voor vrede”,
zo stelde hij, “zijn moedertaalrechten en het erkennen
van de multiculturaliteit van Turkije en er ook mee
leren leven, de integratie van illegale groeperingen en
het vergroten van de onafhankelijkheid van het lokale
bestuur”.
Mark Müller, mensenrechtenadvocaat en voorzitter van
de Britse ngo Kurdish Human Rights Project besloot:
“Of er echt vooruitgang zal zijn, zal nog moeten blijken. Is de AKP op meer uit dan politieke winst? (…)
Dat het Koerdisch initiatief er is, is wel omdat men in
Turkije een aantal dingen is beginnen te begrijpen. We
moeten de erkenning verwelkomen en dit gebruiken in
een democratisering die alle burgers van Turkije ten
goede kan komen. De Koerdische geest kan niet meer
terug in de fles! Overheden moeten beseffen dat oorlog voeren makkelijker is dan vrede maken.”
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- Dr. Egbert Rooze -

Hoofddoel van dit bezoek was de Internationale Conferentie bij te wonen rond de toekomst van Koerdistan.
Officieel heette die: Internationale Conferentie omtrent ervaringen met onderhandelingen en conflictoplossing, die op 27 en 28 februari 2010 te Diyarbakir gehouden werd. Van 18 februari tot 1 maart was
ik in Turkije en heb me grondig georiënteerd op de Koerdische problematiek, zowel in Istanbul als in de
omgeving van Diyarbakir.

Het eerste wat me opviel was de grootte van deze stad:
14,5 miljoen inwoners, waarvan ongeveer 3,5 miljoen
Koerden. De burgemeester van Istanbul heeft eigenlijk iets meer betekenis dan de eerste minister van
België!
Ik werd opgevangen door het advocatenkantoor van
Öcalan, de leider van de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) die al meer dan tien jaar gevangen zit op
het eiland Imrali. Daar werken een vijftal personen,
die elk op hun beurt alles rond de Koerden en Öcalan juridisch behartigen. Het kantoor in Istanbul is
het ‘hoofdkantoor’ voor de behartiging van de zaken
van Öcalan over gans Turkije. In totaal zijn ongeveer
140 ‘Ocalan-kantoren’ over het gehele land verspreid
waarvoor in totaal 40 à 50 advocaten echt actief zijn.
Elke woensdag organiseren zij een bezoektocht naar
Öcalan op het Imrali eiland (in de Zwarte Zee), begeleid op een militaire boot. Zij mogen dan één uur met
hem praten. Daarvoor zijn ze van ’s morgens 5 uur
tot ’s avonds 10 uur onderweg. Afgelopen jaar konden zij in de helft van de gevallen (26 op 52 weken)
niet uitvaren: water te hoog, golven te wild, militaire
boot stuk, kapitein ziek, straf voor Öcalan (niet netjes
geluisterd), enz. Soms komt er een advocaat van een
andere plaats mee (Diyarbakir, Izmir, Ankara, enz.).
Meestal zijn ze met drie (= maximum toegelaten). Op
zo’n dag worden ze 6x gecontroleerd. Dat uurtje is
volledig opgenomen op tape-recorder. Ze kunnen geen
‘geheimen’ uitwisselen.
Öcalan heeft 10 jaar en 10 maanden alleen, in complete afzondering en isolatie, in deze grote gevangenis
gezeten. Hij was alleen, omgeven door 1.000 bewakers! Onlangs, sinds de rapporten van de Raad van
Europa waar Turkije ook lid van is, heeft Turkije na
10 jaar toegegeven dat Öcalan 5 medegevangenen

naast hem mag krijgen, waar hij 3-5u per week mee
kan praten! Zijn interessant programma ziet er als
volgt uit:
ÿ 1 uur per week praten met advocaten
ÿ 3-5 uur per week met de vijf medegevangen
ÿ 1 uur per week sport
ÿ op 1 maand tijd twee familiebezoeken van hoogstens 30 minuten. Ook dat bezoek gaat niet altijd
door!
De omvang van zijn cel is 7 m². Daarnaast heeft hij
nog een wasgelegenheid van 6 m². Zo moet Öcalan nu
leven. Zijn gezondheid is niet goed, omdat de verluchting slecht geregeld is.
De advocaten zijn beginnen procederen om de Road
Map voor een oplossing van de Koerdische kwestie in
het openbaar te krijgen. Het gerecht weigert, omdat dit
ontwerp voor een nieuw Koerdistan in samenwerking
met Turkije ‘staatsgevaarlijk’ is. Als je deze 156 pagina’s leest…! Ook de Raad van Europa en het Hof voor
de mensenrechten in Straatsburg krijgen het niét!!

Mijn tweede ervaring was op zaterdagmorgen 12 uur.
Dan komen de ‘Zaterdagmoeders’ samen in de drukste
en mooiste winkelstraat van Istanbul, de Istiklal caddesi. Zittend op de grond met zo’n honderd voornamelijk vrouwen, getuigen ze en klagen de verdwijningen
van hun mannen en zonen aan. Ik ging er ook tussen
zitten, met een grote foto (30x60 cm) van één van de
mannen. Allemaal ‘mysterieuze’ verdwijningen, waarvan de regering zogezegd niets weet. Vele vermoeden
dat de para-militaire organisatie JITEM er ook achter
zit. Duizenden zijn zo verdwenen. Ze doen dit al 15 jaar
(begonnen in 1995), naar het voorbeeld van de Dwaze
Moeders in Argentinië, die ook de pijnlijke verdwijnin-
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gen jarenlang aanklaagden en één keer hun solidariteit
kwamen betuigen met de Zaterdagmoeders.
Naast de zitactie van de vrouwen stonden twee politiewagens opgesteld, met geweer in de aanslag. Zo
mochten de moeders gedurende een drietal jaren ook
niet meer gaan neerzitten en de verdwijningen aanklagen: de regering verbood het hen! Mensen komen
soms van Koerdistan om hier de actie mee te ondersteunen. Indrukwekkend!

Na enige tijd nog met de organisatoren gesproken te
hebben, gingen we door naar Amargi, de feministische
organisatie in Istanbul, waar veel groepen van verzet
een plek vinden. Er was juist een persconferentie bezig
rond Pinar Selek, een sterke vrouw die gevlucht is,
weg uit Turkije en nu in Berlijn verblijft. Zij is internationaal vrij bekend. Zij kwam uit de hogere kringen van
Turkije en heeft zich ‘bekeerd’ tot de strijd. Daarom
is ze nog meer een ‘gevaar’ voor Turkije, omdat haar
familie zeer hoog staat aangeschreven. Zij heeft zich
ook uitgesproken over de verplichte legerdienst: als zij
in Turkije zou wonen, zou zij gewetensbezwaarde willen zijn, géén legerdienst. Een regelrechte aantasting
van de macht van het leger is dit!
Buiten aan een tafeltje praten we met de mensen van
het Comité ter bestrijding van de kindermishandeling
en opsluiting. Zij vertellen dat nu ongeveer 4.000 kinderen of jongeren onder de 18 jaar opgesloten zijn, of
met opsluiting bedreigd worden en een klacht tegen
hen loopt. Sommigen hebben een straf tot 90 jaar:
ze hebben tegen de politie geroepen, ze hebben met
stenen gegooid, ze hebben in koor gezongen, wél een
verkeerd lied dat je niét mag zingen. Ook had een
9-jarig kind een vriendje Koerdisch geleerd, wat een
grove misdaad was. Dus, gevangengezet. Soms had
de politie op een videobeeld een kind gezien, vroeg de
hand van het kind en zag daarin nog de tekenen van
een steen die dat kind had vastgehad: veroordeeld!
Logisch dat zo’n comité zich sterk wil maken en alle
steun verdient.
Deze dag mocht ik optrekken met de assistente van
Sebahat Tunçel. Mevrouw Tunçel is verkozen als parlementslid voor de inmiddels verboden Partij voor een
Democratische Samenleving (DTP, de huidige BDP) in
Istanbul. Aangezien er ongeveer 3,5 miljoen Koerden
in deze grootstad wonen, raakte ze makkelijk verkozen.
Tijdens haar verkiezing zat ze zelf in de gevangenis.
Naast pro-Koerdische acties komt zij ook op voor
sexuele minderheden, gecoördineerd in de Lesbische,
Homo-, Bisexuele en Transsexuele Vereniging (LGBT).
Zij was ook actief aanwezig op de Internationale Conferentie in Diyarbakir.

Officieel heette de conferentie ‘International Conference on experiences with negotiation and conflict resolution’. Hoofddoelstelling was om te horen van andere,
vergelijkbare conflictgebieden in de wereld, hoe zij tot
oplossingen zijn gekomen, en daarna over te stappen
naar het conflict tussen Turkije en de Koerden.
De eerste dag passeerden dus verschillende landen de
revue (Wales in Groot-Brittannië, Baskenland, Catalonië, Galicië in Spanje, Bolivia en Zuid-Afrika). Het was
heel interessant de punten van vergelijking te horen,
hoewel het niet altijd opging. Het blijft belangrijk
om te zien dat er via wetten toch oplossingsgerichte
mogelijkheden zijn.
Het getuigenis van Zuid-Afrika (Hassen Ebrahim) was
indrukwekkend. Hij heeft zelf 11 jaar in de guerrilla
van het ANC gezeten – toen ook gebrandmerkt als een
terroristische organisatie, Nelson Mandela voorop – en
daarna heeft hij als jurist meegewerkt aan het schrijven van de nieuwe grondwet.
Op de eerste dag kwam ook nog een Britse ‘Lord’,
Raymond Hylton spreken (parlementariër van GB) en
Hans-C. von Sponeck, de vroegere, jarenlange assistent van de VN-secretaris-generaal, o.a. Kofi Annan.
Hij werkte 32 jaar bij de VN. Hun getuigenissen waren
goud waard voor de Koerdische zaak. Als deze internationale autoriteiten zich durven uitspreken bv. tégen
de terroristenlijst waarop de PKK sinds 11 september
2001 staat, samengesteld door de VSA en overgenomen door de Europese Unie, dan zegt dat heel veel:
de PKK is geen terroristische organisatie!! Turkije
moet de oplossing niet zoeken in het criminaliseren
van de PKK – met de zegen van de VS en de EU
– maar een andere weg van erkenning en respect voor
eigenheid durven inslaan.
Op de tweede dag kregen we van een twaalftal sprekers ongeveer hetzelfde te horen. Er was een indrukwekkend getuigenis van een advocaat van Öcalan uit
Diyarbakir. Daarnaast sprak onder meer Ahmet Türk,
voormalig parlementslid en voorzitter van de DTP,
evenals Kisanak, de huidige co-president van de Partij
voor Vrede en Democratie (BDP), de voortzetting van
de verboden DTP. Verwonderlijk voor mij was dat Önes
ook het woord voerde in een officiële speech. Hij was
voormalig vice-directeur van de Nationale Veiligheidsdienst (MIT). Hij is nu niet meer in actieve dienst. Zijn
pleidooi kwam er eigenlijk op neer dat je de Koerdische kwestie niet meer negatief of defensief moet
benaderen, dat is enkel contra-productief. De tijd is
gekomen om overeenkomsten te sluiten.
Dus velen pleitten ervoor de grondwet te wijzigen, de
Koerden een gelijkwaardige plaats in de Turkse maatschappij te geven – inclusief scholing, boeken uitgeven,
Öcalan vrij, de TV-stations, radio en kranten de gelegenheid geven in het Koerdisch te verschijnen, alle politieke
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gevangenen vrij, ook de 4.000 kinderen – en samen
gelijkwaardig rond de tafel gaan zitten om te praten over
het probleem. We begonnen al bijna te dromen!
Interessant was nog een toespraak van professor Baskaya van de Vrije Universiteit van Turkije (Istanbul en
Ankara). Hij betoogde dat er ook nog een economisch
en militair aspect ten grondslag ligt aan de vrijheid
voor de Koerden. Economisch en ecologisch wil de
Koerdische beweging toch een heel andere weg op:
geen Hasankeyf-dam bijvoorbeeld, veel meer groen,
zonne-energie benutten, een veel socialere aanpak
van de industrie, en misschien ook wel de NAVO-basis
weg uit Koerdistan. De Turkse regering is hand in
hand gegaan met het neo-liberale kapitalisme van de
VS en de EU. Zij waren ook pro-NAVO. De voormalige
DTP, de huidige BDP en PKK spreken zich daar veel
negatiever over uit.
Dat is misschien ook het grote verschil met de vrijheidsbeweging van Wales, of de Vlaamse, of de Catalaanse… zij waren niet tegen het neo-liberale denken,
ook niet tegen de NAVO en vormden dus geen economische bedreiging. De Koerdische beweging in Turkije
zou dat in meerderheid wél kunnen zijn. Ik heb zelf
wel eens gezegd: als Koerdistan Kosovo was geweest,
was het allang erkend!
Ik was ook uitgenodigd om in de commissie te zetelen die de slotverklaring zou opstellen. Dat was niet

zo simpel (taalproblemen). Uiteindelijk hebben de
Europese leden van de commissie enkele punten naar
voren gebracht, die de Turkse deelnemers hadden
uitgewerkt, samen met hun punten. Het was hartverwarmend wat eruit kwam. Eén van de zinnen die ik
onthouden heb was dat niét de weg van separatisme
en geweld tot een oplossing zal leiden, maar wel de
weg van gelijkwaardige onderhandelingen, waarbij
wederzijdse erkenning vooropstaat. Dit verklaarde
onlangs ook Öcalan in zijn brochure ‘Oorlog en Vrede
in Koerdistan’ (bestaat in het Turks, Duits, Engels en
nu ook in het Nederlands).
Het was heel belangrijk dat er internationale steun was
voor deze conferentie. Daarmee is het belang ervan ook
opengetrokken. Het was ook te merken in de lekkere
en gezellige maaltijden die we met elkaar nuttigden.
We werden echt op zijn Koerdisch in de watten gelegd.
Ook de actieve aanwezigheid van de burgemeester van
Diyarbakir, Osman Baydemir, was een verwezenlijking
op zich. Hij is met ruime meerderheid in Diyarbakir
gekozen en wordt op handen gedragen. Het prachtige
Sumeri-park heeft hij laten aanleggen, met ruime faciliteiten voor grote vergaderingen en conferenties. Het
is een man van het volk en te bekend om opgepakt te
worden. Bijvoorbeeld, de burgemeester van Batman,
een plaats 80 km verderop, die ook als DTP-burgemeester met ruime meerderheid is verkozen, is wel

Armoede in Diyarbakir
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gevangengezet.
Neen, er is nog een lange weg af te leggen maar we
moeten toch ook stellen dat een dergelijke conferentie
vijf jaar geleden ondenkbaar zou zijn geweest. Koerdisch in het openbaar spreken op deze conferentie,
mét een Koerdische tolk, dat is bijzonder!

Ik kwam in Diyarbakir ook nog in contact met een
sociaal werker van de stad. Zij overhandigde mij een
boekje over een onderzoek naar armoede in sommige
wijken van de stad. De armoede is er veel groter dan
in andere Turkse steden. In 15 jaar tijd is deze stad
ook vier keer zo groot geworden en uitgebreid. De stad
telt nu 1,5 miljoen inwoners en is daarmee groter dan
onze hoofdstad. Uiteraard met krotten aan de rand
van de stad.
In hun uitstekende brochure (in Turks en Engels) vond
ik een merkwaardige zin: van de 45.000 aanvragen
voor een ‘groene kaart’, nodig om gratis ziektekosten te kunnen verkrijgen als je te arm bent, werd er
tweederde geweigerd en nog eens 16.000 opnieuw
ingetrokken.
Ik dacht, hoe kan dat nou, dat in deze stad met een
DTP/BDP-burgemeester zo weinig gedaan wordt om
de armoede te bestrijden. Toen ik echter doorvroeg,
bleek het toekennen van die Groene kaart helemaal
geen bevoegdheid van de stad, maar van de Staat te
zijn (de gouverneur en de zijnen)! De administratie van
de gouverneur weigerde namelijk een Groene Kaart te
geven, als ze ‘wisten’ dat deze familie banden met de
‘terroristische’ organisatie van de PKK had. Zodoende
zijn er dus tweederde zonder ziektekostenverzekering
en daarnaast nog vele duizenden hun kaart afgepakt!
Ook deze ‘democratische’ beginselen, moeten dringend rechtgezet worden!

Op mijn vrije dag heb ik alle christelijk kerken in Diyarbakir bezocht. Uiteraard als Papaz (dominee, pastor)
moest ik toch wel weten hoe het met het christendom
aldaar gesteld was. De bakermat van het christendom,
heette het, wat zich daar enorm ontwikkeld heeft… In
Diyarbakir vond ik er vier.
Ik vond nog een heel oude Nestoriaanse kerk uit de
IIe eeuw na Christus, genaamd Mar Georgia (H. Georgius). De oude contouren van de kerk in basilica-stijl
zijn nog te zien, met altaar en acht pilaren. Het wordt
nu bijzonder mooi gerestaureerd en als ‘art gallery’
gebruikt in de toekomst.
In het centrum troffen we een Chaldeeuwse kerk aan,
Mar Petyun (H. Antonius). Deze was gebouwd in het
begin van de Ve eeuw en gerestaureerd in de XVIIe.

Hier was lange tijd het centrum van het patriarchaat
gevestigd. Nu zijn er nog enkele families over die deze
kerk trouw blijven. De rest is gevlucht. Opmerkelijk
was dat de koster een moslim was, en dat dit goed
ging, zonder problemen.
Even verder troffen we een Armeens/Assyrisch-Orthodoxe kerk aan. Deze kerk had ook een respectabele
ouderdom en had een prachtig binnenplein. De kerk
zelf was binnen erg mooi en verzorgd. De Papaz heette
Jusuf. Ik kon met zijn vrouw Assyrisch praten (geleerd
van mijn parochianen in Antwerpen). Nu waren er nog
een 10-tal gezinnen woonachtig in Diyarbakir. Ze trokken wel veel bezoekers en studenten aan. We hebben
daar op het binnenplein lekkere Assyrische kahwa
(koffie) gedronken.
Tenslotte bezocht ik nog de Turkse Evangelische Kerk
(TEC). Die is gelegen pal tegenover de Armeens-Orthodoxe kerk. Deze kerk is van het protestantse type, met
Amerikaanse inslag. De voorganger heet Ahmed (!),
maar de man achter de touwtjes is de Amerikaanse
evangelist Jerry. Zij zijn een actieve kerk, die niet
schuwt mensen te bekeren. Redelijk wat mensen
komen tegenwoordig naar deze kerk (een 80-tal). Zij
weten wat public relation (P.R.) is en werken daar ook
aan. Van hen kon ik zowel een Turks als een Koerdisch
Nieuw testament ontvangen. Je voelt aan hen wel dat
ze ‘neutraal’ politiek willen zijn (in werkelijkheid dus
de status quo steunend). Achteraf heb ik met mijn
gidse nog een stevige discussie over deze kerk gehad.
Ik ken dit type van kerk ook. Toch is het verwonderend
dat zij ook jonge mensen aanspreken, alsmede studenten om theologie te gaan studeren!
Tot slot ben ik op daguitstap naar Mardin geweest
en daar het klooster van Deyrul-Safaran bezocht. Het
was bijzonder mooi. Ik heb daar ook in het Assyrisch
kunnen spreken en zo nauwer contact gehad met de
studenten. Opvallend was daar ook een groep jonge
studenten, die voor priester wilden studeren. Dit
klooster van de Assyrisch-Orthodoxe kerk was en is
een belangrijk centrum van studie, liturgie (dagelijks)
en monastiek leven. Een leuk winkeltje en cafetaria
aan de voorkant laten zien dat ze ook oog hebben voor
de bezoekers. Er komen er veel.

Deze reis heeft me enorm geboeid en me dichter
gebracht bij de ware problematiek van de Koerden.
Hun kracht, intelligentie en goede analyse, hebben
mij gesterkt in het respect voor een volk dat temidden
van de machten een plaats probeert te krijgen op de
landkaart in het Midden-Oosten.
Moge allen die dit lezen meer bewust en mee gesterkt
worden om zich solidair in te zetten voor een oplossing van de Koerdische kwestie. Ze zijn het meer dan
waard, jong en oud!

- 13 -

- Inan Asliyüce politicoloog

Toen ik maandag 8 maart naar het programma ‘Phara’ op Canvas keek verslikte ik mij toch even in mijn
Turkse thee. Phara De Aguirre en Lieven Van Gils hadden de heer Selahattin Kocak, Sp.a-schepen uit
Beringen, te gast om duiding te geven bij de inval op vier maart bij verschillende Koerdische organisaties
en de zender ROJ TV.
Het was niet de aanwezigheid van de heer Kocak
waardoor ik me verslikte maar wel de dossierkennis
van Phara en Lieven. Beide presentatoren hadden
hun huiswerk duidelijk niet goed voorbereid. De zin
voor kritische vraagstelling was totaal afwezig (dat de
kritische opmerkingen van twee andere tafelgasten
kwam zegt genoeg). Mijnheer Kocak mocht, als Turkse
Vlaming, zijn mening geven over het onderwerp en hij
deed dat zeer overtuigend. Ruwweg kwam zijn betoog
hier op neer: “In Turkije is ongeveer alles rozengeur
en maneschijn, de Koerden maken zich druk om niets
en zouden eens moeten stoppen met klagen”. Als
Koerdische Vlaming voel ik daarom de behoefte om
toch even te reageren op een aantal uitlatingen van
mijnheer Kocak.
Kocak verklaarde dat personen die zich meer Koerd
dan Belg of Turk beschouwen in de randen van steden
en gemeenten (lees marginaliteit) leven. Ik weet niet
welke demografische studie mijnheer Kocak hiervoor
geraadpleegd heeft maar het deed me toch fronsen. Ik
moest daarbij even denken aan het in Turkije gangbare
cliché dat ‘Koerden een wild en achterlijk bergvolk
zijn’. De idee die hierachter schuilt is dat mensen die
zich met trots Turk noemen immers veel beschaafder
en stedelijker zijn. Hopelijk begreep ik dit verkeerd
of heeft hij zich versproken. Maar om de heer Kocak
gerust te stellen: Ik ben een Koerd en Vlaming en
woon in het centrum van een Limburgse stad.
Maar om tot de essentie te komen. Kocak stelde tijdens
het gesprek dat niet de Koerden maar enkel de organisaties gelinkt aan de Arbeiderspartij van Koerdistan
(PKK) geviseerd werden door de gerechtelijke acties.
Klopt dat wel? Nagenoeg geen enkele Koerdische
vereniging bleef gespaard van de politierazzia. Dit zijn

tegelijkertijd ook de enige Koerdische organisaties in
ons land. De Koerden hebben in België voor de rest
geen verenigingsstructuur waar ze hun culturele activiteiten organiseren. Voor een Koerd was het dan ook
moeilijk om zich door de razzia niet (onrechtstreeks)
geviseerd en/of geïntimideerd te voelen.
Ook werd er binnengevallen bij de zender ROJ TV.
Sinds haar oprichting (vroeger Med – en Medya –TV) is
ROJ TV een doorn in het oog van de Turkse overheid.
De zender schreef geschiedenis door als eerste in het
Koerdisch (maar ook Arabisch, Engels, …) uitzendingen te verzorgen. Eindelijk was er plaats voor informatieve programma’s en culturele uitzendingen die in de
Turkse media geen schijn van kans maakten. Van meet
af aan beschuldigde de Turkse overheid de zender van
terrorisme die haatdragende boodschappen zou verspreiden. De razzia, de manier waarop men het onderzoek voert en de insinuaties van de heer Kocak doen
een negatieve beeldvorming ontstaan bij de publieke
opinie. Ik ben benieuwd of het gerechtelijk onderzoek
even spectaculaire resultaten gaat opleveren.
De inval maakt duidelijk dat het recht op vereniging
voor Koerden jammer genoeg een hol begrip is. We
zijn ondertussen de repressie tegen het Koerdische
verenigingsleven in Turkije gewoon. Maar dat een
EU-lidstaat zich tot dezelfde praktijken laat verleiden
is betreurenswaardig. Onze politici sommen graag
allerlei mensenrechtenschendingen op als de Turkse
EU-toetreding ter sprake komt. Maar diezelfde politici
hebben er vreemd genoeg geen bezwaar tegen dat
politiediensten en justitie, met diezelfde Turkse overheid samenwerken. Een overheid die vorig jaar 11, 4%
van de klachten die terechtkwamen bij het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens voor haar rekening
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nam.
Persoonlijk ben ik tegen de onderdrukking van minderheden en voor gelijke rechten of het nu gaat om
de Palestijnen, de Roma, Turkmenen in Noord-Irak,
Turken in Bulgarije, … Mijnheer Kocak als socialist en
internationalist ook neem ik aan. Daarom vond ik zijn
gebrek aan empathie voor het leed van het Koerdische
volk in Turkije verbazingwekkend. ‘De Koerden worden hoe langer, hoe minder onderdrukt…’ Wees eens
eerlijk mijnheer Kocak. De Koerden worden nog altijd
politiek en cultureel onderdrukt. Dat is een onrecht
waartegen elk volk het recht heeft om zich tegen te
verzetten.
Ik wil daarom de andere studiogast, Piet Wittevrongel,
bijtreden: Onrecht is ook geweld. Repressie is geen
manier om problemen fundamenteel op te lossen. De
PKK is slechts het symptoom van een decennialange
ontkenning en onderdrukking van de fundamentele
rechten van het Koerdische volk. In Turkije hoeft men
zelfs de wapens niet op te nemen om als terrorist
bestempeld te worden. Termen als terrorisme en landverraad worden kwistig rondgestrooid als er kritiek
wordt geuit op de overheid, de staatsinstellingen en de
staatsideologie (één taal, één volk, één staat, …).
Volgens Selahattin Kocak moeten de Koerden niet
meer klagen dat ze onderdrukt worden. Net zoals de
allochtonen hier. Met alle respect maar ik vraag me af
in welke mate de sociaal-economische achterstelling
van de allochtone bevolking in Vlaanderen vergelijkbaar is met de onderdrukking van de Koerden in het
Midden-Oosten? Wij krijgen hier inderdaad kansen,
mogen onze talen, godsdiensten, culturen vrij beleven
en onze kinderen in hun moedertaal bijscholen. In Turkije is dit allemaal bij mijn weten nog niet het geval.
Het is zelfs nog steeds verboden om Koerdische kleuterklassen te organiseren. Het grootste onrecht dat je
iemand kan aandoen, is het verbieden van (onderwijs
in) zijn moedertaal.
Kocak stelde in het studiogesprek dat de Koerden
een verlengstuk hebben in de politiek. Hij “vergat”
er wel bij te zeggen dat het grondwettelijk hof, onder
goedkeurend oog van de regering, in december 2009
de enige legale Koerdische politieke partij - de Partij
voor een Democratische Samenleving (DTP) – heeft
verboden wegens separatisme. Vier voorgangers van
de DTP waren eenzelfde lot beschoren. Het toont de
Turkse onwil aan om Koerden deel te laten uitmaken
van het politieke proces. Indien de DTP en de PKK
communicerende vaten zijn, betekent sluiting van een
legale politieke partij aanwas voor de PKK. De DTP
werd opgevolgd door de nieuwe partij BDP (Partij voor
Vrede en Democratie). Amper twee dagen later wer-

den 1.500 partijleden aangehouden, onder wie 140
kaderleden en 16 burgemeesters… Waarop baseert
Kocak zijn bewering dat het beter gaat in Turkije?
Volgens de mensenrechtenorganisatie IHD zijn er in
2008-2009 drieduizend minderjarigen (het merendeel in de Koerdische regio) veroordeeld of vervolgd.
Omdat ze stenen, molotovcocktails gooiden naar de
politie of deelnamen aan een verboden manifestatie.
Door de antiterrorismewetgeving worden ze extra
streng aangepakt met straffen die kunnen oplopen
tot 44 jaar (!).
Kocak slaagt er ook in om te ontkennen dat er een
oorlog aan de gang is tussen het Turkse leger en de
PKK. Turkije heeft het tweede grootste leger van de
NAVO (600.000). Meer dan een derde daarvan zijn
samen met het immense politieapparaat en 80.000
‘dorpswachters’ al enkele decennia gestationeerd in
het Koerdische Zuidoosten van het land. De voorbije
jaren zijn er in de regio tientallen militaire operaties
uitgevoerd, PKK-kampen in Noord-Irak gebombardeerd, … Dit begint toch al een beetje op een oorlog
te lijken, niet? De Turkse regering startte inderdaad
vorig jaar het project “Koerdische opening”. De PKK
verwelkomde dit initiatief en stuurde daarom een
delegatie van 28 mensen naar Turkije. Na luid protest
en kritiek door de oppositie en de publieke opinie trok
de regering haar staart in. De Koerdische opening ligt
sindsdien onder het stof en heet nu naar analogie van
de staatsideologie “Project voor Nationale Eenheid”.
Mijnheer Kocak stelt ook dat de regering veel investeert in de regio. Als voorbeeld gaf hij het GAP-project,
een dammenproject, aan. Dit project dateert echter uit
de jaren ’80. Bovendien worden er veel vraagtekens
geplaatst bij de voordelen voor de regio en de bevolking. Los van de ecologische schade en de vernietiging
van cultureel en historisch erfgoed, zijn er voor de
bouw honderdduizenden mensen ontheemd en uit hun
dorpen verdreven (interne migratie (sic)). Deze ontvolking paste ook binnen de strategie in de strijd tegen
de PKK. GAP is vooral interessant om geopolitieke
redenen zodat Turkije een monopolistisch waterbeleid
kan voeren.
De PKK en het Turkse leger voeren al bijna 30 jaar
oorlog met mekaar wat al 40.000 levens heeft gekost.
Indien men niets onderneemt zal dit nog een hele tijd
doorgaan en zullen nog vele mensen het leven laten.
In plaats van lichtzinnig journalisten en politici op te
pakken en zo een verlengstuk te zijn van culturele
onderdrukking zou de Belgische regering beter stappen ondernemen om het conflict in de regio te beëindigen. Daarom kan enkel een politieke dialoog een
oplossing bieden.
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- Paul Vanden Bavière -

Op 10 juli 1996 bezoekt de bevelhebber van de Belgische gendarmerie Willy De Ridder Turkije en sluit er
een geheim samenwerkingsakkoord met zijn collega’s. Minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback
verschafte nooit helderheid over het feit of De Ridder daartoe de bevoegdheid had en of dit akkoord
geldig is. Niettemin wordt het akkoord in werking gesteld: op 16 september 1996 valt de Rijkswacht,
onder de codenaam "Operatie Spoetnik", met brutaal geweld binnen bij de Koerdische zender Med-tv in
Denderleeuw.
In december 2009 verbiedt het Turkse Hooggerechtshof voor de zoveelste keer een pro-Koerdische partij,
de Partij voor een Democratische Samenleving (DTP),
met ruim 20 vertegenwoordigers in het Turkse parlement, onder voorwendsel dat die een dekmantel zou
zijn van de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK), die
een guerrillaoorlog voert tegen de Turkse regering met
als doel autonomie voor Turks Koerdistan. Voor en na
de opheffing van de partij worden duizenden DTPleden opgepakt.
Eind december 2009 belooft eerste minister Yves
Leterme in Ankara voortgaande nauwe samenwerking
met Turkije tegen de Koerden. Op 8 januari 2010
ontvangt minister van Justitie Stefaan De Clerck de
Turkse ambassadeur Murat Edavci, waarbij deze laatste opnieuw aandringt op optreden tegen de Koerden
in België. Het resultaat: op 4 maart 2010 is er een
nieuwe grootscheepse brutale inval in de studio’s
van Roj TV, de opvolger van Med- en van Medya-TV,
in Denderleeuw. Ook op 27 andere plaatsen in België worden invallen gedaan. België mag rekenen op
felicitaties van de Turkse minister van Buitenlandse
Zaken.
Gelijkaardige anti-Koerdische acties hebben plaats in
Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland. Eerder, in
november 2009 was er in de Verenigde Staten overleg
tussen de Amerikaanse diplomate Shari Villarosa, die
adjunct-coördinator voor regionale zaken is, en de
Europese landen over de globale terrorismedreiging.
Ze verklaart op 22 maart dat de dreiging van de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK), die een guerrillaoorlog voert tegen Turkije, op de agenda stond en… dat

de Verenigde Staten een drijvende kracht waren achter
de recente acties tegen de Koerden in Europa.
Desondanks beweert het Belgische gerecht, dat wel
toegeeft dat er overleg is gepleegd met Turkije en de
andere Europese landen die actie hebben ondernomen
tegen de Koerden, dat zijn optreden geen enkel verband houdt met al die contacten en afspraken maar
louter gebaseerd is op een al drie jaren durend onderzoek, dat werd gecoördineerd door Glenn Audenaert,
de juridische directeur van de Brusselse politie.
Dat is de waarheid wel enig geweld aandoen als men
weet dat de beschuldigingen dezelfde zijn als veertien
jaar geleden. Doel is te bewijzen dat alle Koerden
die oppositie voeren tegen de Turkse regering in feite
leden zijn van de PKK, dat ze jonge mensen rekruteren en opleiden in België voor de guerrilla en dat ze
mensen afpersen om geld te geven voor de Koerdische
tv-zender en andere activiteiten. Dit keer is er één,
zij het wel enorm absurd argument bijgekomen: radio
Mesopotamia, die ook vanuit Denderleeuw uitzendt,
zou een medium zijn dat verzamelde inlichtingen via
gecodeerde berichten naar de PKK-guerrillero’s zou
doorsturen. Niemand vraagt zich daarbij af waarom de
informanten niet rechtstreeks hun informatie naar de
PKK, die over gesofisticeerd communicatiemateriaal
beschikt zoals iedereen weet die ooit in haar kampen
in Irak is geweest, zouden sturen maar dat eerst aan
Denderleeuw zouden bezorgen?
In 1996 gingen 17 Koerden de gevangenis in, sommigen maanden lang. In de pers werd gewag gemaakt
van de "schat van de PKK", een bedrag van een paar
honderd miljoen Belgische frank dat op een bankreke-
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ning in Luxemburg werd gevonden en verzameld was
onder sympathisanten om tv-kanalen te kopen. Nooit
werd bewezen dat dit geld op onrechtmatige wijze
werd verkregen, laat staan dat de tv-zender en andere
Koerdische organisaties PKK-organen zouden zijn.
Geen enkele van de gearresteerden is ooit veroordeeld.
Het gerecht kon geen enkele van zijn beweringen
waarmaken, alhoewel Koerden systematisch onder
druk werden gezet door Turkstalige politiemannen om
bezwarende verklaringen af te leggen. Als tegenprestatie zouden ze de Belgische nationaliteit of geldige
verblijfspapieren en andere voordelen kunnen krijgen.
Maar in plaats van zijn "vergissing" toe de geven en
het proces stop te zetten, liet het gerecht de zaak
aanslepen om niet het risico te lopen dat het publiek
geblameerd zou worden door een vrijspraak. In 2008
werd de zaak door de rechtbank afgesloten op grond
van verjaring van de feiten. Inmiddels werd de hele
Koerdische bevolking in België op illegale manier
gescreend en op computerfiches gezet. (Een hervatting van die praktijk kon een paar jaar geleden door
de interventie van enkele parlementsleden worden
afgeblokt). De verzamelde informatie werd naar Turkije
doorgespeeld. Van het in Denderleeuw in beslag genomen beeldmateriaal werden illegale kopieën gemaakt,
die eveneens naar Ankara werden gezonden. Een aantal Koerden zouden op grond van die beelden vervolgd
zijn geworden in Turkije.
Justitie zette zijn oorlog na 1996 tegen de Koerden
voort. Nooit werden echter Turken veroordeeld die
Koerdische huizen aanvielen. Zo werd op 17 november 1998 brand gesticht in het Koerdisch Instituut te
Brussel. Er bestaan beelden van de daders – vermoedelijk "grijze wolven", leden van een extreemrechtse
organisatie die nauw met de NAVO samenwerkt(e?)
- maar ze werden ongemoeid gelaten. Bijna elk jaar
ontdekte het gerecht een "trainingskamp van de PKK".
Zowat elke bijeenkomst van Koerden werd als dusdanig bestempeld, zonder dat er uiteindelijk ooit iemand
voor werd vervolgd. Een grootscheepser actie, met
dezelfde aantijgingen uit 1996, had in 2008 plaats
onder leiding van federaal procureur Johan Delmulle,
maar ook die liep op een sisser uit.
Dezelfde procureur Delmulle liet zich inmiddels ook
opmerken door de hardnekkige manier waarop hij
andere tegenstanders van het Turkse bewind, de
uiterst-linkse DHKP-C (Revolutionair Volksbevrijdingsleger) blijft achtervolgen, ook al heeft hij voor de
rechtbanken al een hele reeks nederlagen geleden.
Een van de beschuldigden in die processen is Bahar
Kimyongur, de persverantwoordelijke van het informatiekantoor van de DHKP-C in Brussel. Toenmalig
minister van Justitie Laurette Onkelinx kwam in 2006

in opspraak toen bleek
dat ze de Nederlandse
en Turkse autoriteiten
had laten tippen over
het feit dat Kimyongur
zich naar Nederland zou
begeven voor een evenement. Het plan bestond
erin dat de Nederlandse
autoriteiten hem zouden
Remzi Kartal
oppakken en onder een
internationaal arrestatiebevel aan Turkije zouden uitleveren. België kan dat niet omdat Kimyongur de Belgische nationaliteit heeft. Het plan mislukte.
Bij de grootscheepse acties van 4 maart werden
acht Koerden opgepakt, onder wie twee voormalige
Turkse parlementsleden, Remzi Kartal en Zubeyir
Aydar, leden van de Democratische Partij (DEP), een
voorganger van de DTP en van de inmiddels nieuw
opgerichte Partij voor Vrede en Democratie (BDP).
Beiden vluchtten naar België toen de DEP in 1994
werd verboden en genieten hier sedertdien politiek
asiel. De meeste gearresteerden zijn inmiddels weer
vrijgelaten. Het federaal parket heeft geen cassatieberoep aangetekend tegen de vrijlating alhoewel het
om "staatsgevaarlijke" mensen zou gaan tegen wie er
een "ijzersterk" dossier en "ernstige aanwijzingen van
schuld" zouden bestaan. Ze zijn vrij ook ondanks het
feit dat minister van Justitie De Clerck, die met de
Turkse ambassadeur de operatie besprak, de actie
publiekelijk verdedigde en duidelijk het adagium dat
een verdachte onschuldig is tot zijn schuld bewezen
is, negeerde.

Het ziet er eerder naar uit dat de verdediging van de
acht gelijk heeft wanneer ze zeggen dat het dossier
"flinterdun" is. Het gaat hier overduidelijk om een politiek dossier. Turkije is nu eenmaal een bondgenoot
en lid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
(NAVO), waaraan de Belgische politiek zijn onvoorwaardelijke trouw bewijst. Die trouw loopt over alle
partijgrenzen heen: de Vlaamse socialist Tobback,
de Waalse socialiste Onkelinckx, de christen-democratische ministers van Defensie Pieter De Crem en
van Justitie De Clerck, de liberale oud-minister van
Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (nu Europees
Commissaris van Handel), die er geen probleem mee
had dat in Turkije al dan niet vermeende Koerdische
tegenstanders worden vermoord. Om niet de christen-democratische eerste minister, Yves Leterme, te
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toch wat achterop lijkt te lopen. Sedert de relaties
tussen Turkije en Israël op een dieptepunt zitten, en
zijn buitenlandse politiek niet meer laat bepalen door
de NAVO, wordt Turkije niet meer gesteund door de
joodse lobby in de VS. Zo werd het mogelijk dat het
Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een resolutie
kon goedkeuren, waarin de Amerikaanse genocide
werd erkend. Het begin van vervreemding tussen het
Westen en Turkije? En het begin van goede relaties
tussen de Belgische autoriteiten en de Koerden?

Zübeyir Aydar (links) met Dogan özgüden (rechts

vergeten. Deze laatste is zelfs negationist geworden
om de Turken niet voor het hoofd te stoten: hij durft
de uitroeiing van de Armeniërs tijdens de Eerste
Wereldoorlog (1914-1918) niet als een genocide te
bestempelen.
Er is de laatste jaren in België wel meer aan de hand
dan het bondgenootschap. Turkse immigranten zijn
vooral in het Brusselse een politieke macht geworden,
waarmee ook lokaal actieve politici (zoals Laurette
Onkelinx in Schaarbeek), rekening moeten houden.
Sommigen van hen staan niet afwijzend tegen het
voorstel van de Turkse stemgerechtigden om het
monument voor de slachtoffers van de Armeense
genocide in Elsene af te breken. Het gaat zelfs zover
dat er Turkse vlaggen werden gesignaleerd in Brusselse politiekantoren met veel agenten van Turkse
afkomst.
De hele affaire wijst ook op de dubieuze wijze waarop
België (en ook de hele EU en de VS) met de met mond
beleden "westerse waarden" omgaan. Mensenrechten
en principes van de rechtsstaat heten een hoge prioriteit te zijn. Maar in de praktijk is daar weinig of niets
van te merken. Vergeten we niet dat het fascistische
Portugal in 1949 tot de stichtende leden behoorde
van de "democratische" NAVO tegen de totalitaire Sovjet-Unie. Een afschuwelijke episode was de jarenlange
(van 1977 tot 1991) algemene westerse steun, ook
van België, dat hen wapens leverde, voor de genocidaire Rode Khmers in Cambodja omdat die vijanden
van de Sovjet-Unie waren.
Onder druk van de Europese publieke opinie, zeker
niet die van de bewindslieden, is er in Turkije al enige
vooruitgang, maar het is nog altijd geen echte rechtsstaat te noemen. Er wordt nog steeds gefolterd en
opposanten lopen nog altijd de kans fysiek te worden
geëlimineerd. Andere goede bondgenoten van België
zijn Marokko, waar Al-Qaeda-verdachten naartoe worden gevlogen voor foltering, en Israël dat de mensenrechten van de Palestijnen niet erkent.
Trouw aan de bondgenoten gaat voor België voor alles,
zelfs als dat de scheiding der machten en de rechtsstaat ondermijnt. Alhoewel het wat Turkije betreft
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ROJ TV kan men niet het zwijgen opleggen!
Bij de grootscheepse actie op 4 maart tegen de Koerdische ROJ-TV en andere Koerdische verenigingen werden 8 mensen gearresteerd waarvan er nog steeds één
gevangen zit in Charleroi. De andere zeven Koerden,
waaronder Remzi Kartal en Zübeyir Aydar, worden sinds
hun vrijlating regelmatig opgeroepen voor verhoor door
de onderzoeksrechter. Ook andere Koerden worden in
het kader van dit onderzoek naar de PKK opgeroepen
voor verhoor, en niet alleen in België. Het feit dat dit
tegelijkertijd in andere Europese landen zoals Frankrijk,
Denemarken, Duitsland en Nederland gebeurt, wijst
erop dat het een grootschalige en internationale actie is
tegen de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK).
Naar aanleiding van de inval op 4 maart bij de Koerdische ROJ-TV zijn een aantal vooraanstaande Turkse
intellectuelen, zoals Eren Keskin, Ragip Zarakolu,
Ismail Besikçi, Dogan Özgüden en politici zoals Sebahat Tuncel de petitiecampagne ‘ROJ-TV cannot be
silenced’ gestart. Zij vinden dat “de sluiting van ROJTV, dat Koerden en ook andere etnische groepen die in
hetzelfde gebied wonen probeerde te helpen door uit te
zenden in hun moedertalen en door hun eigen culturen
te beschermen, een aanslag is tegen de vrijheid van
communicatie van het Koerdische volk en een schending van de mensenrechten is. (…) Met deze operaties
heeft België steun verleend aan de anti-democratische
arrestaties die gelijktijdig werden uitgevoerd in Turkije
en heeft het de weg naar vrede en een oplossing van de
Koerdische kwestie afgeblokt. (…) Wij nodigen iedereen
uit tot solidariteit met ROJ TV en wij veroordelen het
beleid van de Belgische regering en de Europese staten
ten zeerste (…) Wij nodigen de Europese landen uit om
op te houden met de productie van dergelijke scenario’s
tegen het Koerdische volk en om bij te dragen tot een
vreedzame oplossing van de kwestie”.
U kan deze petitiecampagne ondertekenen op:
http://roj-tv-susturulamaz.blogspot.com/2010/03/
roj-tv-cannot-be-silenced.html
Lieve Driesen

- Carla van Os -

Duizenden jongeren worden in Turkije vervolgd voor steun aan een terroristische organisatie. Het dragen
van een spandoek, het roepen van een slogan, of zelfs de enkele aanwezigheid op een pro-Koerdische
demonstratie kan kinderen jarenlange gevangenisstraf opleveren. De kinderrechtenschendingen stapelen
zich op in Turkije.
“Mijn zoon verkocht fruit op straat toen er ineens
veertig gewapende en gemaskerde mannen op hem
afstormden”, vertelt vader M. “Ze sloegen hem op zijn
hoofd, trapten hem tegen de grond en sleepten hem
daarna in een busje. Hij was een week eerder op een
demonstratie geweest. De politie liet hem daarvan
beelden zien. Hij was erbij. Later heeft mijn zoon
verteld dat hij al twee jaar lang werd bedreigd. Als hij
op straat liep, kwam er een politiewagen langsrijden.
Agenten waarschuwden dat hij dood gemaakt zou
worden als hij door ging met zijn activiteiten.” De zoon
van M, R is zeventien jaar. Hij zit al twee jaar vast en
heeft er nog zes te gaan. “Ze stoppen elke dag haren
in de soep”, vertelt zijn moeder, “ze doen er alles aan
om je te pesten en te vernederen.” R zit met twintig
anderen op een cel. Soms moeten ze een bed delen.
“R vertelt dat er overal kakkerlakken en andere insecten lopen”, zegt zijn vader. “Als we op bezoek gaan,
één keer per week, dan moeten we in een cabine met
een glazen ruit zitten. Je moet dan door een telefoon
met elkaar praten. Je kunt elkaar niet aanraken, dat
mag maar één keer per maand. Drie kwartier. Je mag
ook niets meenemen voor hem. Alleen kleren, maar
geen gekleurde, ze mogen alleen zwart dragen. Water
om te douchen is er maar drie uur per week. En dan
sluiten ze express de koud waterkraan zodat het water
te heet is om er onder te staan. De jongens vangen het
water op in jerrycans en laten het dan afkoelen. R gaat
niet naar school en mag ook niet sporten, de ‘terroristische’ kinderen zijn uitgesloten van alle activiteiten.
Mijn zoon is helemaal kapot gemaakt. De psychologische druk is te groot. Ik herken hem niet meer.”
In een recent rapport uit Amnesty International haar
zorgen over de duizenden kinderen in Turkije die gearresteerd zijn op beschuldiging van het deelnemen aan
terroristische activiteiten. Deze kinderen worden ver-

volgd onder de antiterrorismewet, veelal voor het maken
van propaganda voor terroristische organisaties. Amnesty stelt vast dat de veroordelingen van deze kinderen
gebaseerd zijn op mager bewijs. Gangbaar als bewijsmateriaal zijn video-opnames en foto’s van demonstraties
of de bewering van een politieagent dat een kind aanwezig was bij een demonstratie. Amnesty maakt zich ook
zorgen over de berichten dat kinderen in gevangenissen
slecht behandeld worden, dat kinderen soms samen met
volwassenen gedetineerd worden, en dat ze vervolgd
worden door rechtbanken voor volwassenen.

Bij de demonstraties die volgden op de begrafenis van
vier mensen die vermoord waren vanwege vermeend
lidmaatschap van de PKK, op 28 maart 2006, vielen
tien doden, onder wie zes kinderen. De gebeurtenissen
vormden voor de Turkse overheid de aanleiding om de
antiterrorismewet aan te passen opdat voortaan ook
kinderen, vanaf vijftien jaar, onder deze wet berecht
konden worden bij de ‘heavy penal courts’ die tot
dan toe alleen zaken van volwassenen behandelden.
Die aanpassing ging op 29 juni 2006 in werking. In
2003 was dankzij een wetswijziging de vervolging
van kinderen onder de staatsveiligheidsrechtbanken
gestopt. Voortaan zouden alle kinderen onder het
jeugdstrafrecht vallen. Dit werd nog eens bekrachtigd
met een nieuwe Kinderbeschermingswet in 2005
waarin staat dat alle kinderen, onafhankelijk van hun
leeftijd of de aard van de overtreding, worden berecht
door jeugdrechtbanken. Met de aanpassing van de
antiterrorismewetgeving in 2006 is op dit beginsel dus
een grote en ingrijpende uitzondering geformuleerd.
De wijziging houdt ook in dat uitspraken niet in het
openbaar bekend worden gemaakt en dat het omzet-
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ten van vrijheidsstraffen in alternatieve straffen niet is
toegestaan.
In 2006 werden al 304 jongeren onder de aangepaste
antiterrorismewet vervolgd, in 2006 en 2007 samen
724 jongeren. Het Kurdish Human Rights Project
noemt in een rapport van januari 2010 een cijfer van
ongeveer 3.000 voor terrorisme vervolgde minderjarigen in september 2009. Honderden kinderen hebben
gevangenissenstraffen opgelegd gekregen van zes tot
vierentwintig jaar voor het dragen van een spandoek,
het roepen van een naam. Het politiegeweld tijdens
demonstraties ging door. In april 2009 verloren daarbij
een 14-jarige jongen en een 8-jarig meisje hun leven.

De kinderen die vervolgd worden omdat ze aan een
demonstratie deelnamen waar steun voor de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) werd uitgesproken,
krijgen geen onafhankelijk onderzoek naar hun eventueel ‘terroristische’ ideeën. Dankzij een uitspraak
van de Algemene Strafkamer van het Gerechtshof
van 4 maart 2008 handelt iedereen die deelneemt
aan een demonstratie waartoe volgens de autoriteiten
de PKK heeft opgeroepen, in naam van de PKK. Het
onderzoeken van individuele motieven is daarna niet
meer nodig. Onder dit soort demonstraties vallen ook
die voor het verbod op de pro-Koerdische Partij voor
Een kind komt of depressief of enorm militant uit de gevangenis
(Foto: Guido Van Leemput)

een Democratische Samenleving (DTP), inmiddels
Partij voor Vrede en Democratie (BDP), of voor de
mensenrechtenvereniging IHD, Newroz vieringen en
politieke bijeenkomsten. UNICEF Turkije stelt dat dit
een onterechte evaluatie is van de beweegredenen van
de kinderen en heeft zelf een inventarisatie gemaakt
van de motieven die kinderen hebben om aan demonstraties deel te nemen. Naast het gehoor geven aan
de oproep van politieke partijen, bivakkeren sommige
kinderen nou eenmaal op straat en zijn dan automatisch aanwezig bij de bijeenkomsten, voor hen is een
demonstratie de enige vorm van vermaak. Anderen
weten en krijgen geen enkele andere manier om hun
mening kenbaar te maken of worden gedreven door de
moeilijke levensomstandigheden waarin ze verkeren.

De vervolging van kinderen voor ‘terroristische’ activiteiten gaat gepaard met de vervolging van hun advocaten
en de mensen die zich bij mensenrechtenorganisaties
voor hen inzetten. Sinds april 2009 zijn meer dan 5.000
mensen gearresteerd en gevangen gezet vanwege hun
politieke activiteiten, onder hen 25 gekozen burgemeesters en de meeste prominente leden van de mensenrechtenorganisatie IHD. Osman Baydemir, voormalig voorzitter van de IHD in Diyarbakir en nu burgemeester van die
stad, vraagt aandacht voor de in zijn ogen ridicule manier
waarop bewijs verzameld wordt: “Er zijn zaken bekend
waarbij de politie beweerde angstzweet te ruiken en
dat als ultiem bewijs voor de terroristische bedoelingen
van een kind geaccepteerd kreeg. Andere werden gearresteerd omdat ze citroenen – tegen traangas – bij zich
hadden.” Zelf werd Baydemir ook vaak verhoord. Belangrijkste klacht was de laatste keer dat hij een advocaat
van de IHD had. Die advocaat zit nu zelf gevangen, hem
werd onder meer verweten Baydemir te verdedigen.

Een grote coalitie van meer dan vijftig organisaties van
advocaten, mensen- en kinderrechtenactivisten, huisartsen en jongeren hebben zich verenigd in het ‘Justice for
Children Initiative’ die succesvol aan de weg timmert om
de vervolging van deze kinderen aan de kaak te stellen.
Zo dienden zij een rapport over deze kwestie in bij het
VN-Comité voor de Rechten van het Kind dat in oktober
2009 aanbevelingen voor Turkije formuleerde over de
implementatie van het ‘optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of
children in armed conflict’. Het VN-Kinderrechtencomité
is zeer bezorgd over de wetswijziging waarmee kinderen
onder de antiterrorismewet vervolgd kunnen worden en
in het bijzonder over de levenslange gevangenisstraf die
kinderen kunnen krijgen en beveelt aan om alle kinderen
onder het jeugdstrafrecht te krijgen.
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De manier waarop de kinderen in Turkije voor terroristische activiteiten worden vervolgd en de detentieomstandigheden zijn niet in lijn met het Internationaal
Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). In
artikel 37 IVRK staat dat kinderen niet onderworpen
mogen worden aan een vernederende behandeling,
dat detentie een uiterste maatregel moet zijn die zo
kort mogelijk duurt en dat kinderen niet levenslang
van hun vrijheid mogen worden beroofd. Verder moeten kinderen goed contact met hun ouders kunnen
houden. In artikel 40 IVRK staat onder meer dat
kinderen die vervolgd of veroordeeld worden voor een
strafbaar feit op een wijze behandeld moeten worden
die geen afbreuk doet aan hun gevoel van waardigheid
en eigenwaarde, rekening houdt met hun leeftijd en
dat die behandeling gericht moet zijn op herintegratie in de samenleving en dat alle kinderen onder het
jeugdstrafrecht moeten vallen. Daarbij verschil maken
naar de leeftijd van kinderen is een schending van het
verbod op discriminatie uit artikel 2 IVRK. Al deze
beginselen worden geschonden in Turkije.

Turkije vervolgt niet alleen de kinderen, hun advocaten en mensenrechtenbeschermers maar ook de
doorsnee gemeenteambtenaar die het waagt over hen
te schrijven. Dat overkwam O. vorige zomer. Zij is
beleidsmedewerker sociale projecten met een focus op
straatkinderen. “Ik lag nog te slapen, had niet zoveel
kleren aan. Het was rond vijf uur, mijn moeder was net
op voor het ochtendgebed”, vertelt O. “Er werd op de
deur gebonsd, mijn moeder deed open. Zo’n twintig
gemaskerde mannen met geweren stormden het huis
binnen. Vier uur lang doorzochten ze alles. Een man
hield zijn wapen tegen mijn hoofd. Mijn computer,
camera en mp3 werden meegenomen en ik ook. Ik
heb vier dagen in een cel gezeten en werd urenlang
ondervraagd. De agenten vroegen waarom ik dit werk
deed, dat ik toch slim genoeg was om in het westen
van Turkije te gaan werken. Dat mijn ouders niet arm
waren en dat ik gek was dat ik me twaalf uur per dag
inzet voor dit soort kinderen. Er is niet eens een proces gestart, het was pure intimidatie. Meer niet.”

Advocate Kesban Yilmaz is een van de advocaten die
zich inzet voor het ‘Justice for Children Initiative’. Ze
vindt niet alleen de vervolging en bestraffing van kinderen die van ‘terroristische’ activiteiten verdacht worden
een schending van kinderrechten maar ook de moeilijke
omstandigheden waaronder zij in de gevangenis moeten leven: “Het eten is slecht, de hygiëne gruwelijk en

Koerdische jongen op Newrozfeest in Diyarbakir
(Foto: Guido Van Leemput)

gezondheidszorg is er niet. De kinderen gaan niet naar
school.” De advocaten krijgen geen overheidssteun,
de kinderen kunnen een door de overheid toegewezen advocaat krijgen maar dat zijn niet de experts in
kinderrechten. De advocaten van het initiatief werken
gratis en betalen daar ook voor omdat ze voor elke
zaak die ze aannemen wel belasting moeten betalen.
Kesban Yilmaz vraagt aandacht voor de nazorg. Die
is er niet. Als de kinderen uit de gevangenis komen,
kunnen ze vaak niet meer op school terecht omdat de
schoolleiding geen ‘terroristische’ kinderen durft in te
schrijven. Het meeste maakt Yilmaz zich zorgen om de
identiteitsverandering die deze kinderen doormaken in
de gevangenis: “Je wordt zo ontzettend vernederd en
hard aangepakt dat het niet anders kan of je komt als
kind òf heel depressief òf – en dat zijn de meesten enorm militant uit de gevangenis. In feite veroordeelt de
overheid veel van deze kinderen tot gewapend verzet.
Velen gingen onschuldig en onwetend de gevangenis in
en komen er als ferme strijders uit.”
Carla van Os is jurist en werkt bij Defence for Children International Nederland.
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- Guido Van Leemput -

Na enkele spectaculaire arrestatiegolven tegen hoge Turkse officieren komt de vraag op of de macht van
het Turkse leger als hoeder van het kemalisme gebroken is. Tijdens de laatste operatie, Voorhamer in
februari jl., werd een zestigtal hoge officieren, waaronder twee generaals, gearresteerd. Reden voor de
arrestaties was de beschuldiging van gewelddadige destabilisering van de Turkse maatschappij met als
doel de macht van de staat terug te brengen bij de krijgsmacht. Altijd werd aangenomen dat de generale
staf van de Turkse krijgsmacht zulke arrestaties nooit zou toestaan. Daartegen zou worden opgetreden,
desnoods hardhandig. Dat is niet gebeurd. De veronderstelde lankmoedigheid van de legerleiding, met
name bij het hoofd van de generale staf, Ilker Basbug, leidt bij sommigen tot de conclusie dat het Turkse
leger niet langer het Turkse leger is. Is het einde van het kemalisme nabij?
De krijgsmacht is gepacificeerd en kwetsbaar, aldus
oud-generaal Solmazturk. “Dit is een historische
verandering”, voegde hij er aan toe en daarin lijkt hij
gelijk te hebben. (1) Maar hoe dan te verklaren dat
sinds april 2009, kort na de gemeenteraadverkiezingen, en zowat tegelijkertijd met de met de mond
beleden Koerdische opening van de regering Erdogan
een tot nu toe niet aflatende repressie de Koerdische
beweging treft? Hoe is het dan mogelijk dat half
december de in het Turkse parlement verkozen Partij
voor een Democratische Samenleving (DTP) wettelijk
is verboden en dat eind december 2009 een groot
deel van de dagelijkse leiding van deze Koerdische
partij en zijn noodgedwongen opvolger de Partij voor
Vrede en Democratie (BDP) worden gearresteerd? Tot
op de dag van vandaag zitten nog honderden gemeenteraadsleden en burgemeesters gevangen. Hoe ook
te verklaren dat begin maart 2010 een klopjacht op
Roj TV in België of de arrestatie van kaderleden van
de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) in Nederland
en Duitsland is ingezet? Hier is niets te merken van
afnemende macht van het kemalisme.

Eind maart heeft de Turkse regering een grondwetswijziging voorgesteld bestaande uit de verandering van
zesentwintig artikelen. Daarbij wordt de macht van de
commissie op de rechterlijke macht ingeperkt; wordt
het moeilijker, maar niet onmogelijk, politieke partijen
te verbieden en wordt het ook mogelijk daders van
staatsgrepen voor de rechter te brengen. Dat zou zelfs

kunnen leiden tot processen tegen de coupplegers van
1980, zoals de junta van Evren, Tumer en Sahinkaya.
Dat klinkt vergaand omdat het de krijgsmacht op een
zeer gevoelig punt kan raken. Prominente rol van de
hervorming is die van de organisatie van en statelijk
toezicht op de rechtspraak. Het is na die van november 2007 al de tweede grondwetswijziging en bewijst
dat de regering van de Partij voor Gerechtigheid en
Ontwikkeling (AKP) bereid is kleine stappen te zetten
in de hervorming van de Turkse staat. Het zijn stapjes
in een lang proces, dat tot een rechtsstaat zou kunnen
leiden. Dan moet er nog veel meer gebeuren.

De politicoloog Soli Ozel stelt dat de oude ideologie
bankroet is, maar dat er nog geen nieuwe voor in de
plaats is gekomen (1). Ozel noemt de regerende AKP
een democratiserende kracht, maar niet noodzakelijkerwijs een democratische macht. Een redacteur van
Taraf, Yildiray Ogur vindt de ontwikkeling in Turkije
een langzame versie van de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991. Turkije komt op onbekend terrein.
Ertugrul Kürkcü is nog steeds een van de vooraanstaande figuren van de linkse beweging, al sinds de
beweging van 1968. Hij is thans journalist bij het progressieve bianet.org. Hij stelt dat de krijgsmacht het
helemaal niet erg vindt dat de regering een deel van
de krijgsmacht oprolt (3). Dat deel heeft in de jaren
’90 zijn werk gedaan en moet worden opgeruimd.
Volgens Kürkcü groeit de AKP in de staatsmacht en
is de krijgsmacht niet onwelwillend om wat plaats te
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Newrozfeest Diyarbakir, 21/03/2010 (Foto: Guido Van Leemput)

maken. Ook die stelling levert vragen op omdat dat
plaats maken niet zo soepel gaat, als Kürkcü lijkt te
suggereren. De arrestaties van hoge officieren en van
staatsgrepen verdachte kemalistische burgers zijn
ongetwijfeld een uitdrukking van deze strijd om de
macht. Naar het oordeel van Kürkcü moeten we er niet
al te zwaar aan tillen. De Koerden hebben de sleutel,
naar zijn oordeel, en als de AKP regering nóg een termijn mag regeren zal de politieke speelruimte van de
Koerden groter worden.

De krijgsmacht heeft in de geschiedenis van de Turkse
republiek het kemalisme vormgegeven. In de laatst
vijftig jaar zijn er drie bloedige staatsgrepen gepleegd
door de krijgsmacht (1960, 1971 en 1980) en een
‘stille coup’ in 1997. De kemalistische staat heeft
in de vorm van de Nationale Veiligheidsraad en tal
van toezichthoudende commissies (op het openbaar
ministerie, het onderwijs, de media bijvoorbeeld) grote
invloed op stromingen die hierin verandering zouden
willen brengen. De kemalistische staat is geen liberale
staat naar Europees voorbeeld. Daarom ook dat de EU
wil dat Turkije aanpassingen verricht in de staatsinrichting. In feite wordt een radicaal andere grondwet,
een andere republiek zelfs geëist.
Daarnaast is er sprake van een “diepe staat”. Dat is
het amalgaam van geheime diensten en de maffia

dat is voortgekomen uit het geheime apparaat dat zo
nodig autonoom mocht handelen om de kemalistische staat én het Turkse lidmaatschap van de NAVO
in stand te houden. Deze organisatie bestaat in alle
NAVO-landen, waar het is georganiseerd in zogeheten
‘stay behind netwerken’. In Turkije is dit netwerk daadwerkelijk ingezet in de jaren ‘90 tegen de oprukkende
invloed van de PKK. Daarbij werden veel maatschappelijk actieve burgers ontvoerd en vermoord.
De breedte noch diepte van het fenomeen van ‘de diepe
staat’ is helemaal duidelijk, maar feit is wel dat tientallen jaren lang naast een formele burgerregering een
militaire regering met de feitelijke macht bestond die
de belangrijkste beslissingen fiatteerde of zelfs nam.
Sinds de AKP aan de macht is, wordt dit verschijnsel
openlijk tot probleem gemaakt. Dat heeft geleid tot
verminderde staatsmacht van de Nationale Veiligheidsraad van de Turkse legerleiding. De laatste jaren is het
Ergenekon schandaal de uitdrukking van de strijd van
de AKP tegen de diepe staat. De recente arrestaties
voegen daar een nieuwe episode aan toe. (2)

Turkije is al sinds begin jaren ’50 stevig verankerd
in wat de Euro-Atlantische structuur wordt genoemd.
Vanwege het belang van deze structuren voor Turkije
is het zinnig stil te staan bij de betrekkingen van Tur-
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kije met het buitenland. Turkije probeert al jaren een
versterkte rol in de buitenlandse politiek te spelen.
Dat gold vanaf de jaren ’80 toen onder leiding van
Özal een meer assertieve houding werd aangenomen.
Özal was een ondernemer die de belangen van de
krijgsmacht wist te verenigen met de belangen van
het (internationale) privékapitaal. De doelstelling was
daarbij een rol te verkrijgen van regionale grootmacht.
Daarbij schemerden herinneringen aan het Ottomaanse rijk door de aspiraties. Tot dan toe waren en zijn de
hoofddoelstellingen een versterkte band met de NAVO
en met name de Amerikanen. Een en ander kwam tot
uitdrukking in de opbouw van een eigen Turkse wapenindustrie. Daarnaast gaat het om het lidmaatschap
van de Europese Unie. Sinds 1999 heeft Turkije het
officiële kandidaat-lidmaatschap van de EU en moet
het zich kwalificeren voor de criteria van Kopenhagen
alvorens ook lid te mogen worden. In 2005 is er met
de toetredingsonderhandelingen begonnen. Met argusogen wordt dan ook toegekeken hoe de ontwikkelingen
in Turkije zich voltrekken. Vanuit de hoofdsteden in de
VS en de EU wordt van Turkije verlangd dat zij blijft
voldoen aan de verwachtingen. Kemalisme als leer
is daarbij getolereerd, maar de facto afgewezen als
onpraktisch instrument om van Turkije een democratische staat te maken.

groot belang. Op dit stuk ligt een rechtstreeks verband
met de staatkundige en maatschappelijke inrichting
van de republiek Turkije zelf. Het gaat om het respecteren van individuele en collectieve mensenrechten die
in de grondwet worden voorzien. Het gaat daarbij ook
om de democratische gezindheid in Turkije.
Over het kandidaat-lidmaatschap van Turkije wordt
per hoofdstuk druk onderhandeld. Het voldoen aan
de eisen van een democratische rechtsstaat is daarbij
een conditio sine qua non. Dat betekent in feite dat de
onderschikking van de krijgsmacht aan de burgerlijke
macht in een nieuwe grondwet moet worden geregeld.
Zo ver is het nog (lang) niet.
Tenslotte wordt op algemene wijze aandacht besteed
aan de moeizame en langzame hervormingen van de
Turkse staat in democratische richting. Maar het is aan
het onderhandelingstraject van de EU om hiermee druk
uit te oefenen. Van de 35 onderhandelingshoofdstukken
is er inmiddels één afgesloten, wetenschap. Aan een
aantal wordt gewerkt, de rest wacht op behandeling.
Het is duidelijk dat dit alles nog vele jaren gaat duren.
De EU-landen laten in dit verband ook hun eigenbelang
in de relatie tot Turkije voorop gaan. Dat is vooral de
verhouding tot Cyprus. Dit jaar moet Turkije de toepassing van het protocol van Ankara aanvaarden anders
volgen meer vertragingen en problemen.

De opstelling van de Nederlandse regering is illustratief
in het begrip van de Europese houding tegenover de
ontwikkelingen in Turkije. Op 13 maart jl. bracht de
Nederlandse regering een beleidsbrief over Turkije uit.
Nederland gaat uit van eigenbelang. Hoe kunnen we
Turkije benutten voor het Euro-Atlantisch project (NAVO)
en hoe kan Turkije de brugfunctie op het vlak van energiecorridor blijven vervullen. Dat gaat in feite voor de
democratisering van het land zelf. Daarnaast was er
aandacht voor de groeiende economische invloed van
het Nederlands bedrijfsleven in de Turkse economie.
Toch is het kandidaat-lidmaatschap van de EU van

De afnemende invloed van de Turkse krijgsmacht is
wel degelijk waar, maar de optimistische conclusies
gaan veel te ver. Osman Baydemir (burgemeester van
Diyarbakir) en vooraanstaand Koerdisch politica Leyla
Zana zijn somber over de repressie die de Koerdische
beweging treft. (4) Baydemir sprak van een Koerdische
uitsluiting in plaats van opening. Baydemir is al jaren
een populaire burgemeester en hoewel urenlang verhoord, is hij niet gearresteerd.
Het Koerdisch bestuur in Zuidoost Turkije levert resultaten op, niet alleen in mentale zin, zoals te constateren was op een magistraal Newrozfeest op 21 maart
2010. Ook in praktische zin. Burgemeester Baydemir
stelde dat de kwaliteit van het drinkwater in de laatste acht jaar op niveau van de Europese normen is
gekomen. Ik heb het maar zelf uitgeprobeerd, drinken
uit de kraan. Inderdaad, geen diarree de volgende
dag. Dat zou vroeger ondenkbaar zijn geweest. Goed
bestuur loont.
Baydemir gaf overigens ronduit toe dat de Koerdische
beweging erg veel last had van slechte beeldvorming,
die hij een gevolg achtte van fouten door de Koerdische beweging in het verleden. Baydemir komt over
als een belangrijke leider van de Koerdische bevolking,
maar ingesnoerd in de zeer beperkte politieke ruimte
die hem wordt gegund.
De indruk van het feest en de gesprekken is dat Koer-

Burgemeester Osman Baydemir op het Newrozfeest in Diyarbakir
(Foto: Guido Van Leemput)
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den een niet uit te schakelen massabeweging zijn van
sociaal-democratische snit. Dat wil zeggen emancipatoir voor alle lagen van de bevolking, dus ook en vooral
de armen. Het maakt een krachtige en vitale indruk.
Natuurlijk kunnen massa-arrestaties of fouten van de
leiding terugslagen veroorzaken, maar het gaat om
een sterk democratiserende beweging met ook –maar
niet uitsluitend- een praktische inslag die is gericht op
verbetering van het lot van miljoenen op basis van een
open en democratische houding.
Voor de langere termijn is de ontwikkeling in de Koerdische gebieden in Oost-Turkije en heel Koerdistan van
groot belang. Een sterke factor is de ontwikkeling van
Iraaks Koerdistan tot een de facto staat in Irak. Aangenomen mag worden dat de economische macht van
het gebied in de komende jaren groeit. Daarmee groeit
ook de Koerdische identiteit en de macht die er van
uitstraalt naar Turkije (en Iran en Syrië). Een en ander
betekent dat de Koerden in Turkije in toenemende
mate over strategische diepte beschikken. Dat is niet
echt nieuw, het bestaat de facto al sinds de instelling
van de no fly zone in 1991, maar de economische,
politieke en juridische positie van deze semi-staat
wordt steeds sterker. Daaruit concludeer ik zonder
meer dat de Koerden in Turkije er in kracht op vooruit
zullen gaan. De redenen daarvoor zijn dat de economie
in Noord-Irak een impuls voor die in Zuidoost Turkije
zal zijn. Het Koerdisch zelfvertrouwen zal er door versterken. Dat betekent dat de onderlinge machtsstrijd
in Turkije tussen de onderscheidbare machten zal verscherpen met verbeterde kansen voor de Koerden.

In Turkije bestaan grofweg drie machtgroepen, die in
een onderlinge machtsstrijd –op leven en dood misschien zelfs - zijn gewikkeld. Het gaat om de kemalistisch krijgsmacht en zijn seculiere bondgenoten die
hangen aan het oude Turkije. De islamitische beweging met regeringspartij AKP, thans als machtigste
uitdrukking, die in Europa een liberale kans ziet op
echte vrijheid van godsdienst en tenslotte de Koerdische beweging met één legaal politiek vehikel, thans
de BDP, en een sterke illegale partij PKK als drijvende
krachten. Zonder de Koerden worden tot nu toe geen
politieke doorbraken bereikt en de Koerden moeten
in hun democratische aspiraties worden erkend. De
komende jaren zullen op deze as nog heel wat conflicten worden uitgevochten.
Het kemalisme is nog geenszins uitgeschakeld. De
kemalisten en de islamitische regering zoeken een
nieuw machtsevenwicht dat de verhoudingen in de
NAVO niet verstoort en de toetreding tot de EU geleidelijk dichterbij brengt zonder de onderlinge verhoudingen dramatisch te verstoren. Politieke stabiliteit
gaat voor democratie. Dat is het devies, maar het blijft

Newroz in Diyarbakir, 21/03/2010 (Foto: Guido Van Leemput)

een gevecht waarbij de Koerden speelbal lijken te zijn.
De AKP is genegen de Koerden tegemoet te komen, zij
het met als voorwaarde om afstand te nemen van de
PKK. De Koerden stellen dat zelf te zullen uitmaken.
Ze zijn zeker niet genegen, zo bleek tijdens Newroz, de
PKK af te danken. De kemalistische staat, met name
het repressieve deel, is bezig arrestatiegolven tegen
Koerden uit te voeren die niet door de AKP (kunnen)
worden gestopt.
Daarbij komt dat vanuit het buitenland de Turkse regering weinig tot niets in de weg wordt gelegd met het
criminaliseren van de Koerdische beweging. Sterker
nog, daaraan wordt van tijd tot tijd meegewerkt door
de arrestatie van vooraanstaande kaderleden. Zo nu en
dan meldt de Nederlandse minister van Buitenlandse
Zaken dat hij de zaken met zorg volgt, de EU-voorzitter daarover beklag heeft gedaan en dat de onderhandelingen over toetreding zorgvuldig worden voortgezet.
Kortom, Nederland en de EU in het algemeen hebben
hun houding tot Turkije geprotocolliseerd. De eigen
belangen staan daarbij voorop. Cyprus is het eerste
probleem dat moet worden opgelost, in die optiek.
Zolang er niets nadeligs gebeurt aan de geo-strategische voordelen van Turkije of zich geen ernstig en zeer
grootschalig geweld voordoet, is het aan de inwoners
van Turkije om het onderling uit te vechten. Dan zullen
de NAVO noch de EU het actief voor de Koerden opnemen. Het is de strijd in Turkije en in zijn omliggende
landen die bepaalt of democratie en zelfbeschikkingsrecht dichterbij komen. Of niet.

1. International Herald Tribune, 3 maart 2010 “As Army fades,
Turks fret over what’s to come’, door Sabrina Tavernise.
Tavernise is hoofd bureau New York Times in Istanboel. Zie voor
digitale versie artikel, zij het onder andere titel, http://www.
nytimes.com/2010/03/02/world/europe/02turkey.html.
2. Zie voor fouten, problemen en kritiek op deze arrestatieoperatie, Garets Jenkins, “Between Fact and Fantasy: Turkey’s
Ergenekon Investigation”.
http://www.silkroadstudies.org/new/docs/silkroadpapers/
0908Ergenekon.pdf
3. Gesprek met Ertrugrul Kürkcü, 19 maart 2010, Istanboel.
4. Gesprekken met Osman Baydemir en Leyla Zana, 20 maart
2010, Diyarbakir.
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- Paul Vanden Bavière -

Wat niet gemakkelijk gebeurt in de Arabische wereld, is dan toch gebeurd. Een zetelende eerste minister
werd verslagen in verkiezingen, die volgens de speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in
Irak vrij eerlijk zijn verlopen. Wat niet betekent dat de Irakezen, na een democratische machtswisseling,
een mooie toekomst tegemoet gaan. Er staat hen gegarandeerd nog veel ellende te wachten.
Volgens de op 26 maart door de Iraakse "Hoge Onafhankelijke Verkiezingsraad" bekendgemaakte uitslag
van de parlementsverkiezingen van 7 maart, moest
eerste minister Nuri al-Maliki met zijn Rechtsstaatcoalitie met 89 van de 325 parlementszetel net de duimen leggen voor de Irak-coalitie van oud-interim-premier Ayad Allawi, die op 93 zetels kwam. De Iraakse
Nationale Alliantie, bestaande uit onder meer de Hoge
Islamitische Raad in Irak van Ammar al-Hakim en de
aanhangers van Moqtada al-Sadr, de leider van het
Leger van de Mahdi, dat tot in 2008 de plek zwaaide
in grote delen van Irak, behaalde 70 zetels. Kurdistania, de coalitie van de twee grote Koerdische partijen
– de Democratische Partij van Koerdistan en de Patriottische Unie van Koerdistan (van de Iraakse president
Talal Jalabani) – sleepte 43 zetels in de wacht.
Zoals het de overwinnaar toekomt, ondernam Allawi
pogingen om een regering te vormen. Daarvoor heeft
hij 30 dagen de tijd. Het zal alvast niet simpel zijn om
een meerderheid van ten minste 163 parlementszetels
te vinden. Op Maliki moet hij alvast niet rekenen voor
het vinden van een ruime meerderheid, want de uittredende premier slikt zijn nederlaag niet en verwerpt de
uitslag. Nochtans had de Verkiezingsraad zijn eerdere
verzoek, toen zijn nederlaag in zicht kwam, om een
hertelling afgewezen. Ook de VN vinden die niet nodig
daar alles vrij goed is verlopen.
Verwacht wordt dat Maliki, die ook soms de "sjiitische
Saddam" wordt genoemd wegens zijn autoritair optreden, juridische procedures zal opstarten om de uitslag
ongeldig te laten verklaren. In afwachting heeft hij
alvast zijn aanhangers gemobiliseerd om op straat hun
ongenoegen te laten blijken. Ook wordt gevreesd dat
Maliki eventueel zelfs zou proberen een staatsgreep

te plegen. Wat niet eenvoudig is zonder de steun van
de Koerdische milities, van de Badr-brigades van de
Hoge Islamitische Raad en van de soennieten die in
het leger werden opgenomen. Om dan nog te zwijgen
van het "Leger van de Mahdi" van Moqtada al-Sadr,
dat zeker op wraak belust is omdat Maliki het in 2008
buiten spel wist te zetten en al-Sadr dwong zijn toevlucht te zoeken in Iran.
Die actie tegen al-Sadr en andere milities leidde tot
een gevoelige vermindering van het geweld – de minimale dodentol van burgers daalde van 9.217 in 2008
tot 4.644 in 2009 (nog altijd gemiddeld 12 per dag)
– en joeg de populariteit van Maliki de hoogte in.
Daarom kwam Maliki in de provinciale verkiezingen
van 2009 als eerste uit de bus. Maar inmiddels is het
geweld sedert begin dit jaar weer ernstig toegenomen,
wat het prestige van Maliki, die zich voortdurend
beriep op zijn successen tegen het geweld, geen goed
deed.
Ook heeft Maliki er tijdens zijn vierjarige ambtstermijn bijna niets van gebakken. De nutsvoorzieningen
(elektriciteit, drinkbaar water…) zijn zeven jaar na de
Amerikaanse bezetting nog altijd niet hersteld. Met
het onderwijs en de gezondheidszorg is het eveneens
slecht gesteld. En zowat de helft van de Irakezen zit
zonder werk, terwijl de corruptie nog altijd hoge toppen
scheert en het beschikbare geld met miljoenen dollar
tegelijk verdwijnt. De belangrijke politieke problemen
zoals de afbakening van de Koerdische autonome
zone, onder meer door een grondwettelijk voorzien
referendum over de oliestad Kirkoek, en de verdeling
van de olie-inkomsten, blijven nog steeds onopgelost.
Het referendum over Kirkoek wordt telkens opnieuw
verdaagd. Het vinden van een minimumconsensus
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Agenda

tussen de drie grote groepen in Irak – de sjiitische Arabieren, de soennitische Arabieren en de Koerden – om
een leefbaar Irak te scheppen is nog geen centimeter
opgeschoten.
Ten slotte joeg Maliki de soennieten, die enkele jaren
geleden met de Amerikanen begonnen samen te
werken tegen Al-Qaida, in het harnas omdat hij ruim
500 soennitische kandidaten uitsloot van deelname
aan de verkiezingen op grond van het feit dat ze ooit
lid waren geweest van de Baath-partij van Saddam
Hoessein. Eerder al had hij geweigerd de soennitische
milities, die aanvankelijk door de Amerikanen werden
betaald voor hun strijd tegen Al-Qaida, op te nemen
in het Iraakse leger zoals was beloofd. Een poging om
de brokken te lijmen door, net voor de verkiezingen
alsnog voor te stellen 10.000 van hen tot de strijdkrachten toe te laten, kwam te laat. Met als gevolg
dat de soennieten in groten getale op de Irak-coalitie
stemden omdat die ook, in tegenstelling tot Maliki’s
Rechtsstaatcoalitie, bekend staat als niet-sektarisch
(dus niet anti-soennitisch) en nationalistisch (lees:
minder op Iran gericht).
Alhoewel Koerden, soennitische en vele sjiitische
Arabieren nogal wat grieven hebben tegen Maliki,
betekent dat nog niet dat zijn rol is uitgespeeld, ook
als hij geen gewelddadige greep naar de macht doet.
De grote coalities die het gros van de parlementszetels binnen haalden, zijn niet erg stabiel. Ze bevatten
verschillende partijen, die soms tegennatuurlijk van
aard zijn. Zo bv. bevat de Iraakse Nationale Alliantie
niet alleen Moqtada al-Sadr, die een uitgesproken
Iraaks nationalist is, maar ook het Iraaks Nationaal
Congres van Ahmed Chalabi, een dubieuze opportunist die lange tijd dé man van de Amerikanen was
– hij bezorgde hen jaren lang valse informatie over de
onbestaande massavernietigingwapens van Saddam
Hoessein - maar dan ruzie met hen kreeg toen ze hem
ervan verdachten voor Iran te werken. Met andere
woorden kan op om het even welk moment elke coalitie uiteenvallen en kunnen bepaalde partijen beslissen
om zich bij de vroegere rivalen aan te sluiten wanneer
dit macht en geld zou impliceren. Als Maliki niet in
zijn formatieopdracht slaagt kan Maliki een nieuwe
kans krijgen.
Alles samen blijven in Irak alle ingrediënten voor een
nieuwe burgeroorlog aanwezig. Welke regering er ook
uit de bus komt, ze zal er rekening mee moeten houden dat het Iraakse leger feitelijk uit rivaliserende milities bestaat. En ze zal niet meer op de bescherming
van Amerikaanse troepen kunnen rekenen want onder
het terugtrekkingsplan van president Obama moeten
alle gevechtstroepen eind augustus het land verlaten
hebben. En tegen eind 2011 de rest van de troepen.

Het is geen geheim dat vele groepen in Irak op het
verdwijnen van de gevechtstroepen zitten te wachten
om zich weer op gewelddadige wijze te affirmeren.
Kort gezegd, de directe toekomst van Irak ziet er, bij
gebrek aan echte staatsmannen die een echte consensus zouden kunnen uitwerken, somber uit.
(Uitpers nr. 119, 11de jg., april 2010)
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Lieve Driesen
De verkiezingsuitslag, met een nipte overwinning
van Allawi, zal naar alle waarschijnlijkheid een
periode van politieke onzekerheid en mogelijk
geweld betekenen, wat de voorziene terugtrekking
van de Amerikaanse troepen uit Irak in augustus
in gevaar zou kunnen brengen. Eén van de gebieden waar Allawi zijn alliantie verbazingwekkend
goed heeft gescoord is de noordelijke ‘betwiste’
en olierijke provincie Kirkoek. Het wordt opgeëist
door de Koerden die het willen integreren in hun
semi-autonome Koerdistan regio en de Arabieren
die het als deel van Irak willen behouden. Zowel
de coalitie van Allawi als de Koerdische alliantie
behaalden zes zetels in deze provincie.
Gezien de uitspraak van het Opperste Federaal
Gerechtshof dat de term ‘het parlementaire blok
met de meeste leden” in Artikel 76 van de Irakese grondwet gedefinieerd moet worden als de
leider van het blok met de meeste volgelingen op
het moment dat het parlement bijeenkomt, zullen
zowel Allawi als Maliki tot juni proberen om kandidaten van andere allianties af te snoepen. Het zal
naar alle waarschijnlijkheid immers tot juni duren
vooraleer het Irakese parlement in Bagdad bijeen
zal komen. Internationale en Irakese analisten
verwachten dat er ten vroegste in juli een nieuwe
Irakese regering gevormd zal zijn.
Om dit te bereiken zal Allawi echter een diepgewortelde vijandigheid, niet enkel vanwege Maliki,
maar ook van de twee andere grootste blokken, nl.
de Koerden met 43 zetels en de Irakese nationale
alliantie, de sji’ietische partij met 70 zetels die
geleid wordt door Moqtada al-Sadr, overwonnen
worden. Volgens Joost Hiltermann van de International Crisis Group is Allawi’s grootste probleem
het feit dat de soennitische Arabische nationalisten een belangrijk deel uitmaken van zijn kiespubliek. Zij zullen volgens Hiltermann nooit akkoord
gaan om een alliantie te vormen met de Koerden
tenzij deze onmogelijke concessies zouden doen
met betrekking tot Kirkoek en andere betwiste
gebieden. Hiltermann ziet een hergroepering van
de belangrijkste sji’ietische partijen samen mogelijk de volgende regering vormen.

