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Een stem uit de Turkse vredesbeweging: 
Kerem Kabadayi  p. 7-11

Politieke problemen  
in Zuid-Koerdistan  p. 12-13

Recensie ‘In de Bres voor de Koerden’  p. 22

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

Agenda
6 november 2010 (20u00): Gulistan Perwer Quartet 
Molière, Naamsepoortgalerij, Bolwerksquare 3, 1050 Brussel

Gülistan Perwer begon al op heel jonge leeftijd muziek te maken, maar professioneel werd ze toen ze met de 
beroemdste en populairste Koerdische zanger Sivan Perwer trouwde. Al snel trad Gülistan Perwer zelf op en 
verscheen haar eerste album, ‘Kurdistane, Kurdistan’. Het was het begin van een carrière die haar grote roem zou 
brengen. In hun concerten brengen Sivan en Gülistan nadrukkelijk de Koerdische identiteit tot uitdrukking, reden 
dat hun muziek in Turkije en veel andere landen verboden is. Vanavond treedt Gülistan Perwer op met een volledig 
vrouwelijke bezetting. Een vrouwenkwartet met power!
Gulistan Perwer: zang - Sevcan Ezgi: saz, tanbur - Burcu Yankin: percussie -Nure Dilovan: viool, kanun 

Toegang: Leden: 7 €, Voorverkoop niet-leden: 10 €, Kassa niet-leden: 12 €. – Info: +32 (0)2 217 26 00
Org. Muziekpublique i.s.m. het Koerdisch Instituut vzw

16 november 2010 (19u30): Boekpresentatie  
‘In de Bres voor de Koerden’
Groen-secretariaat Antwerpen (CHAPO-Statiestraat 146 - 2600 Berchem)

Derwich M. Ferho, voorzitter Koerdisch Instituut vzw geeft een inleiding op het boek ‘In de Bres voor de Koerden’ 
van auteur Marlies Casier. Aansluitend zal Tine Danckaers (MO*-magazine) Bart Staes (Europarlementslid Groen!) 
en Hugo Van Dienderen (voormalig kamerlid Groen! & voorzitter Groen!Plus) interviewen over hun engagement 
voor de Koerden en over hun visie op de toekomst van de Koerden in Turkije. De avond wordt feestelijk afgesloten 
met een Koerdische receptie.

20 november 2010 (13u-20u):  
Smaakevenement Fourchet Vedet
Gemeenschapscentrum De Kriekelaar (Gallaitstraat 86 - 1030 Brussel)

Zeg me wat uw kookpot schaft en ik zeg wie u bent. Over eten en eetculturen. Met Fourchet Vedet toveren 
een hele schare organisaties De Kriekelaar voor één dag om tot het walhalla van de kookliefhebbers en de 
“gourmands” onder ons. Fourchet Vedet past in de Week van de Smaak, die Brussel en Vlaanderen overspoelt 
met culinaire evenementen. Gène Bervoets, welbekend van TV, is uw gastheer. Op het menu: een spannende 
kookwedstrijd, kookdemonstraties uit verschillende landen, een culinaire babbel over de Spaanse keuken en hun 
liefde voor het conservenblik. Livemuziek, tapas en kinderanimatie maken de dag compleet. 

Info: De Kriekelaar: +32 (0)2 245 75 22 of http://dekriekelaar.vgc.be

28 november 2010 (vanaf 11u -20u): Interlitratour 2010
Intercultureel Literair Parcours met als thema ‘Helden’ binnen de Brusselse Vijfhoek

Een brede samenwerking van Vlaamse cultuurfondsen, literaire organisaties, zelforganisaties en cultuurhuizen 
biedt u dit jaar alweer een smaakvol parcours van literaire ontdekking en muzikale pareltjes. Stel vast dat helden 
in één land, monsters zijn in een ander, vergelijk de waardering en eer die helden toekomt in de vele literaire 
tradities uit de wereld, en toch allemaal vertegenwoordigd in dit kleine Brussel.
Interlitratour is een smaakvolle cocktail van voordrachten, gesprekken, bloemlezingen, presentaties, wandelingen, 
theater en concerten. En met uiteraard ook een aanbod voor de kinderen.
De vele literaturen in deze wereld zijn op zich al een culturele schatkist van onschatbare waarde. De literaire 
kruisbestuiving in smeltkroes Brussel verrijkt deze schatkist met schitterende edelsteentjes.

Voor meer informatie zie: www.interlitratour.be
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- Dirk Rochtus -

Grondwetsperikelen in Turkije
We weten hoe moeilijk het is geworden om in dit land 
een tweederde meerderheid te vinden om een staats-
hervorming door te kunnen voeren. Maar je kan ook 
het Turkse voorbeeld volgen. 
De regerende Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling 
(AKP) beschikte in het parlement niet over een twee-
derde meerderheid om een aantal door haar gewenste 
grondwetswijzigingen erdoor te krijgen, en legde deze 
daarom als pakketje in een referendum voor aan de 
Turkse bevolking. 58 procent van de kiezers die kwa-
men opdagen op 10 september 2010 stemden met ja. 
De datum van het referendum viel toevallig of niet 
samen met de dertigste verjaardag van de militaire 
putsch die de huidige, nu dus geamendeerde grondwet 
had opgeleverd. De putschisten regeerden  niet alleen 
met ijzeren hand, maar ook de grondwet van 1982 was 
ongemeen rigide, maakte de burger ondergeschikt aan 
de staat en beperkte heel wat rechten en vrijheden. 
Ondertussen zijn de tijden veranderd. Turkije is in 1999 
kandidaat-lid van de Europese Unie (EU) geworden.  In 
2005 zijn de onderhandelingen geopend over het ac-
quis communautaire, de EU-wetgeving die elke kandi-
daat-lidstaat moet overnemen. In 2002 is de AKP, een 
partij met religieuze inslag, aan de macht gekomen in 
Turkije en die partij regeert sindsdien met net geen 
tweederde meerderheid. In 2007 kreeg ze opnieuw 
het fiat van de kiezer. De oude demonen, waarmee 
de Turkse republiek ook al bij haar stichting in 1923 
te maken had, hebben weer de kop opgestoken. Er 
woedt een Kulturkampf tussen het oude seculiere es-
tablishment, de Kemalisten (die zich zo noemen naar 
Mustafa Kemal Atatürk, de stichter van de republiek), 
en de religieus gezinde AKP van premier Erdogan. De 
kemalisten vrezen dat de AKP een verborgen agenda 
heeft en aanstuurt op de islamisering van de republiek. 
De Koerdische nationalisten eisen ondertussen meer 
institutioneel gewaarborgde rechten op voor de Koer-
dische taal en cultuur, waaraan op het ogenblik in die 
vorm geen denken is in het unitaire Turkije.
Het was voor de Turken duidelijk geworden: met de 
grondwet van de militairen kan Turkije de hervormin-
gen niet aan die het kandidaat-lidmaatschap (van de 
EU) vergt noch de uitdagingen die draaien rond het 
seculiere en unitaire karakter van de staat. Vandaar 
de worp van 26 amendementen die de AKP eerder dit 
jaar deed. Daartegen rees verzet van de oppositie die 
bestaat uit de ‘sociaaldemocratische’ Republikeinse 
Volkspartij (de CHP die door Atatürk gesticht werd), de 
Turks-nationalistische Nationale Actiepartij (MHP) en 

de Partij voor Vrede en Democratie (BDP) die opkomt 
voor de Koerdische zaak (maar zich niet Koerdisch-
nationalistisch mag noemen, verboden als verwijzin-
gen naar etnische verschillen zijn in Turkije). De BDP 
boycotte het referendum omdat ze voor een volledig 
nieuwe grondwet is in plaats van wat gesleutel aan de 
bestaande en ook omdat ze er zich aan ergerde dat 
de AKP geen rekening had gehouden met haar eigen 
voorstellen rond de Koerdische identiteit. Indien de 
AKP oren had gehad naar die verzuchtingen, had ze in 
het parlement wel een tweederde meerderheid kunnen 
halen (met de BDP erbij) en was een referendum niet 
nodig geweest. Machtsoverwegingen verhinderden die 
denkpiste. De kemalistische en Turks-nationalistische 
CHP en MHP riepen op tot een neen-stem omdat ze 
bang waren dat een goedkeuring van de amendemen-
ten de machtspositie van de religieus gezinde AKP nog 
zou versterken. De AKP heeft al een aantal bastions 
van de kemalisten ingenomen of verzwakt: de gene-
raals hebben minder te zeggen in de Nationale Veilig-
heidsraad, die nu in een louter adviserend orgaan van 
de regering is veranderd, en de functies van president, 
premier en parlementsvoorzitter worden bekleed door  
politici van AKP-signatuur. Wat tot nu toe nog niet in 
handen van de AKP was, is de rechterlijke macht. Ke-
malisten vrezen dat met het pakketje van 26 amen-
dementen daar wel eens verandering in zou kunnen 
komen. De belangrijkste amendementen gingen over 
de samenstelling van het Grondwettelijk Hof waarover 
de president van de republiek een grotere zeg krijgt, en 
de Hoge Raad van Rechters en Procureurs waarvan de 
werking meer door regelwerk vanuit regeringshoek zal 
bepaald worden. Voorstanders van een ‘Ja’ verwijzen 
dan weer naar een hele reeks andere amendementen 
zoals de instelling van het ambt van Ombudsman, of 
die bijvoorbeeld meer rechten voor vrouwen en kinde-
ren mogelijk maken. Dat moet de bittere pil verzach-
ten en was voor de EU ook de aanleiding om de Ja-
campagne moreel te ondersteunen. De kritiek blijft 
echter overeind: als de regering nu ook de rechterlijke 
macht kan beïnvloeden, zal ze dan niet ook in een het 
louter regeringswerk overstijgend ‘regime’ veranderen? 
42 % neen-stemmen spreken voor een nog groot ge-
noeg wantrouwen bij de bevolking. De vraag is ook of 
de goedgekeurde amendementen echt een stap zullen 
vormen in de richting van een volledig nieuwe  grond-
wet.

Bron: www.doorbraak.org 
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Turkije stap dichter bij 
democratie, nog ver van 

oplossing Koerdische kwestie
- Paul Vanden Bavière -

Premier Recep Tayyip Erdogan van Turkije heeft zijn slag thuisgehaald. In het referendum van 12 septem-
ber 2010 werden 26 amendementen op de grondwet van 1982 van de militaire putschisten goedgekeurd, 
waardoor de macht en privileges van de militairen en de magistratuur, worden ingeperkt. Turkije zet een 
stap verder in de richting van de democratie. Even cruciaal voor Turkije is de oplossing van de Koerdische 
kwestie. Maar totnogtoe is die nog altijd niet in zicht.

Sedert de islamist Erdogan in 2003 eerste minister 
werd, heeft hij onder druk van Europa al een reeks 
halfslachtige hervormingen doorgevoerd in de hoop 
daarmee te voldoen aan de eisen voor toetreding tot 
de Europese Unie. Ook persoonlijk hebben hij en zijn 
Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) daar 
belang bij: democratie en volledige vrijheid van me-
ningsuiting gaan tegen de autoritaire staatsideologie 
in, die niets moet hebben van islamisten en ze liefst 
van al volledig het zwijgen zou willen opleggen.

Dat de hervormingen maar halve maatregelen waren, die 
als onvoldoende werden beschouwd door de EU, was het 
gevolg van het verzet van het militaire en niet-militaire 
establishment dat zich nog steeds opwerpt als verdedi-
ger van de unitaire (dus anti-Koerdische) lekenstaat (dus 
met scheiding van staat en moskee – die er feitelijk niet 
is: het establishment propageert de soennitische islam 
en discrimineert de alevieten en de christenen).

Naast de officiële regering bestond en bestaat er 
nog altijd een "diepe staat" van militairen, politieof-
ficieren, rechters, hoge ambtenaren, journalisten en 
hoogleraren, die officieel de erfenis van Kemal Pasha 
Atatürk, de stichter van het moderne Turkije, wil vrij-
waren. Op 27 april 2007 lieten de militairen weten 
dat ze nog altijd bereid waren tot een nieuwe staats-
greep indien ze dat nodig achten.

Afbraak oude orde
Dit establishment werd al getroffen door een her-
schikking binnen de oppermachtige Nationale Vei-
ligheidsraad, waarin de militairen hun meerderheid 

verloren. Een nog zwaardere klap kreeg het door de 
arrestatie van tientallen officieren en oud-officieren, 
journalisten en ambtenaren wegens samenzweringen 
tot staatsgreep. Dit zgn. Ergenekon-schandaal is nog 
altijd hangende bij de rechtbanken.

Dit jaar achtte Erdogan het moment gekomen om de 
grondwet van de militairen, die in 1980 voor het laatst 
officieel de macht grepen, te herzien. Daar de opposi-
tie in het parlement tegenstemde kreeg Erdogan, die 
kan rekenen op 337 van de 550 zetels, in mei niet de 
vereiste tweederde meerderheid, maar wel voldoende 
stemmen om de kwestie in een referendum te mogen 
voorleggen aan de bevolking. Ondanks verzet van het 
kemalistische establishment én ook van de Koerden, 
die in de voorstellen niets vonden dat hen ten goede 
zou komen, haalde Erdogan het gemakkelijk met 58 
% van de stemmen. Het is, wat hem betreft, een goed 
teken voor de parlementsverkiezingen van volgend 
voorjaar. Een derde ambtstermijn voor hem zit er in.

Door de wijzigingen worden de bevoegdheden van de 
militaire rechtbanken aan banden gelegd en mogen 
burgerrechtbanken voortaan militairen berechten in 
zaken betreffende de staatsveiligheid en de grondwet-
telijke orde. Ook de bescherming die de putschisten 
van 1980 zichzelf hadden gegeven tegen hun mis-
daden zoals massale arrestaties, executies en "ver-
dwijningen" is opgeheven. De man die de staatsgreep 
pleegde, en in 1982 president werd, de nu 93-jarige 
oud-generaal Kenan Evren, dreigt als eerste voor de 
rechtbank te moeten verschijnen. Direct na het re-
ferendum werden al klachten ingediend tegen hem 
door slachtoffers. Evren dreigde er al mee zelfmoord 
te zullen plegen als hij wordt gedaagd.
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Justitie aan banden
Wat justitie betreft, waar coöptatie onder kemalis-
ten gebruikelijk was, zal het aantal rechters van het 
Grondwettelijk Hof van 11 tot 17 worden uitgebreid. 
Het parlement krijgt zijn zeg in de benoeming van op-
perrechters. Ook het orgaan dat rechters en openbare 
aanklagers benoemt zal meer leden gaan tellen. Het 
aantal leden wordt van 7 tot 22 opgetrokken, waar-
door de regering meer controle zal krijgen over de be-
noemingen.

Ook voor de gewone burger hebben de grondwets-
wijzingen wat te bieden. Ze kunnen voortaan op in-
dividuele basis een zaak aanspannen bij het Grond-
wettelijk Hof, de gelijkheid van man en vrouw wordt 
onderstreept en discriminatie van kinderen, ouderen, 
gehandicapten en veteranen wordt verboden. Reisbe-
perkingen, die op grote schaal worden opgelegd aan 
opposanten zoals Koerdische verkozen parlements-
leden en burgemeesters, worden grotendeels opge-
doekt. Ten slotte krijgen ook ambtenaren en ander 
overheidspersoneel het recht om collectieve arbeids-
overeenkomsten af te sluiten en wordt het verbod voor 
hen op "politiek gemotiveerde" stakingen opgeheven.

Ten slotte blijven parlementsleden in het parlement 
zitten als hun partij door justitie buiten de wet wordt 
gesteld. Een voorstel van Erdogan om het verbieden 
van partijen door justitie te bemoeilijken – zijn ei-
gen AKP ontsnapte daar in 2008 ternauwernood aan 
– stuitte ook op verzet in zijn eigen partij, waarmee 
bleek dat er ook in de AKP een unitaire, anti-Koerdi-
sche fractie aanwezig is, en haalde dus het referen-
dum niet. De vorige pro-Koerdische partij, de Partij 
voor een Democratische Samenleving (DTP), werd in 
2009 opgedoekt door het gerecht en ook velen binnen 
de AKP willen de mogelijkheid open houden dat het-
zelfde gebeurt met haar opvolger, de Partij voor Vrede 
en Democratie (BDP).

Koerdische kwestie: zalven,  
maar vooral slaan
De anti-Koerdische fractie binnen de AKP maakt in 
deze dus gemene zaak met de seculiere en nationa-
listische oppositiepartijen. Het vereenvoudigt de op-
lossing van de Koerdische kwestie niet, die stilaan 
mogelijk moet worden nu de macht van het leger, dat 
nooit enige toegeving wou doen, aan het tanen is. 
Erdogan kan het zich echter ook niet permitteren de 
zaak blauw-blauw te laten omdat de economie achter-
uit begint te boeren na enkele jaren van groei en een 
oorlog die neergang nog zal vergroten. Nu al knaagt 
de economische achteruitgang aan de populariteit 
van Erdogan.

De Turken herinneren zich nog de jaren dat Turkije 
economisch en financieel ziek was ten gevolge van de 
massale wapenaankopen door het leger, dat daar des-
tijds de regering niet eens in kende, en door de miljar-
den dollars die jaarlijks in rook opgingen door de oorlog 
met de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) in de ja-
ren 1984-1999. Reken daar nog de corruptie van het 
establishment bij en men zal begrijpen dat Turkije van 
de ene economische en financiële crisis in de andere 
viel en dat zijn munt voortdurend devalueerde. Nu het 
risico op een hervatting van grootschalige gevechten, 
zoals in de periode 1985-1990, een reële mogelijkheid 
is, zou de geschiedenis zich kunnen herhalen.

Al in 2005 beloofde Erdogan in Diyarbakir, de "Koer-
dische hoofdstad" van Turkije, aan een oplossing te 
zullen werken. Hier en daar werden kleinere toegevin-
gen gedaan. Zo werd het verbod op het spreken van 
Koerdisch grotendeels ingetrokken. Koerdische publi-
caties en cd’s werden toegelaten. Er kwam zelfs een 
tv-zender in het Koerdisch en avondklassen Koerdisch 
werden toegelaten. Maar Koerdische politici komen 
nog steeds in moeilijkheden als ze in het openbaar 
enkele woorden Koerdisch spreken, de Koerdische 
zender bleek gewoon een Turkse propagandazender te 
zijn en de avondscholen Koerdisch werd zo de dui-
vel aangedaan dat ze allemaal tot sluiting werden 
gedwongen. Tegelijkertijd is er een zeer actief vervol-
gingsbeleid tegen politici en anderen die opkwamen 
voor de rechten van de Koerden.

De PKK had in 1999 op bevel van haar begin dat 
jaar gevangen genomen leider Abdullah Öcalan de wa-
pens neergelegd. Er waren eerder al tijdelijke eenzij-
dige wapenbestanden afgekondigd in 1993, 1995 en 
1998. De eisen van onafhankelijkheid waren al lang 
teruggeschroefd tot culturele autonomie, met inbe-
grip van onderwijs in het Koerdisch. Maar dat alles 
leverde zelfs geen begin van dialoog op. Vandaar de 
grote frustraties van de PKK-guerrillero’s in het Qan-
dil-gebergte op de grenzen van Turkije, Irak en Iran. 
In 2005 maakte de PKK een einde aan het bestand, 
maar dit jaar, ter gelegenheid van de ramadan, volgde 
een nieuw, tijdelijk bestand tot 20 september. De ge-
vechten zijn sedert 2005 geleidelijk geëscaleerd, met 
ook vele Turkse aanvallen op Koerdische kampen in 
Irak. In 2007 werd bekend dat Turkije en Iran een 
akkoord sloten voor de strijd tegen de Koerden, want 
vanuit dezelfde kampen voerde de PJAK (Partij voor 
een Vrij Leven), de Iraanse zusterpartij van de PKK, 
ook acties uit in Iran, aanvankelijk met steun van de 
Verenigde Staten en van Israël.

In 2009 waren er in Turkije gemeenteraadsverkiezin-
gen en premier Erdogan hoopte met zijn AKP Koer-
distan te veroveren. De premier lanceerde daarom 
een "Koerdische opening" en stopte veel geld in 
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zijn verkiezingscampagne – zo werden onder andere 
koelkasten uitgedeeld. Het verhoopte resultaat bleef 
echter uit, meer zelfs de pro-Koerdische Partij voor 
een Democratische Samenleving (DTP) boekte een 
groot succes. Is het wraak of niet? Hoe het ook zij, 
er volgde een zware repressietsunami die nog altijd 
niet is uitgewoed. Politici werden bij dozijnen in staat 
van beschuldiging gezet. Betogende kinderen wer-
den zonder pardon in de gevangenis gegooid en wor-
den als volwassenen berecht, dit wil zeggen dat ze 
lange gevangenisstraffen krijgen. De ontbinding van 
de DTP was een verdere stap in de repressie. Van de 
"Koerdische opening" werd niets meer gehoord. Ze 
verwaterde tot "democratische opening" en later nog 
tot "initiatief voor Nationale Eenheid". Op die manier 
steeg de spanning zo hoog dat waarnemers vrezen dat 
er een nieuwe periode van smerige oorlog, zoals in de 
periode 1984-1999, zal volgen.

Als er niets gebeurt dreigt dat ook zo. Zelfs Abdullah 
Öcalan, die sinds zijn arrestatie alles doet om een dia-
loog op gang te brengen, geraakte ontmoedigd in zijn 
cel op het gevangeniseiland Imrali. Eind mei 2010 
deelde hij mee dat hij zijn inspanningen om tot on-
derhandelingen te komen met de regering opgaf. Hij 
liet het initiatief over aan de PKK-leiders te velde, 
dat wil zeggen vooral aan PKK-leider Murat Karayilan. 
Die heeft sedertdien de strijd opgedreven, waarbij al 
tientallen doden vielen.

Een andere mogelijke gesprekspartners is de pro-
Koerdische Partij voor Vrede en Democratie (BDP), 
ondanks de felle repressie waaraan ze onderhevig is. 
Er zijn gesprekken gepland met de regerende Partij 
voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP), zo maakte 
de vice-voorzitter van de AKP, Hüseyin Celik, bekend. 
Iets wat werd bevestigd door BDP-co-voorzitter Sela-
hattin Demirtas. Het is echter de vraag of dat overleg 
voldoende zal opleveren om een verdere escalatie van 
het geweld tegen te gaan.

(Uitpers nr. 124, 12de jg., oktober 2010)

PKK-leider Murat Karayilan in het Qandil-gebergte in Irak  
(foto: Paul Vanden Bavière)

Dialoog tussen Koerdische partijen en 
Turkse regering?
Op 30 september 2010 heeft de PKK bij monde 
van haar militaire leider Murat Karayilan haar 
staakt-het-vuren tegen de Turkse strijdkrachten 
met een maand verlengd. 

Een dag eerder had Abdullah Öcalan, de gevan-
gen PKK-leider, gesuggereerd dat kwesties zoals 
een nieuwe grondwet, democratisering en het on-
der ogen zien van het verleden besproken moet 
worden en dat de oplossingen aan het parlement 
voorgelegd moeten worden binnen de acht maan-
den, voor de verkiezingen in juli 2011. 

De afgelopen weken heeft de Turkse regering ver-
schillende stappen ondernomen, in Turkije zelf 
maar ook in Washington en Erbil, om te komen tot 
een vreedzame regeling van de Koerdische kwes-
tie die sinds 1984 al aan 45.000 mensen het le-
ven heeft gekost. 
Zo zijn de autoriteiten in dialoog gegaan met de 
Koerdische politici maar ook met de Koerdische 
PKK-leider Abdullah Öcalan die sinds 1999 in 
Turkije gevangen zit. Tot dusver ontkende premier 
Erdogan elke ‘onderhandeling’ maar volgens de 
Turkse pers zouden vertegenwoordigers van het 
Ministerie van Justitie, het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken, van de Nationale Inlichtingen-
dienst (MIT), de gendarmerie en van de Legerstaf 
al meerdere malen de Koerdische leider hebben 
ontmoet. De gesprekken zouden niet enkel ge-
richt geweest zijn op het staakt-het-vuren van de 
PKK maar ook over kwesties zoals onderwijs in het 
Koerdisch, het neerleggen van de wapens door de 
PKK en de voorwaarden voor een amnestie. 
Een groep ministers van de regeringspartij AKP 
had op 23 september in het parlement mogelijke 
oplossingen voor de decenniaoude Koerdische 
kwestie besproken met de co-voorzitters van de 
BDP Selahattin Demirtaş en Gülten Kışanak en 
ook met BDP-parlementslid Hasip Kaplan. Na af-
loop van het gesprek bleef Demirtaş bij het partij-
standpunt van de nood voor een nieuwe grondwet 
en hij herhaalde nogmaals de eisen voor autono-
mie en onderwijs in het Koerdisch. De regering 
verzet zich echter resoluut tegen het idee van de-
mocratische autonomie voor de Koerdische regio 
en stelt een grotere democratisering voor het hele 
land voor. Ook liet premier Erdogan weten dat 
onderwijs in het Koerdisch onmogelijk is. Daar-
naast eiste de BDP de vrijlating van degenen die 
ervan verdacht worden banden te hebben met de 
KCK, die gekend staat als de stedelijke arm van 
de PKK. Tot slot vroeg de BDP van de regering om 
Öcalan als gesprekspartner in het vredesproces te 
erkennen, iets wat voor de regering heel moeilijk 
aanvaardbaar is gezien de huidige politieke sfeer 
in Turkije.

Lieve Driesen
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Een stem uit de Turkse vre-
desbeweging:  

Kerem Kabadayi
- Soetkin Van Muylem en Ludo De Brabander -

Op het Europees Sociaal Forum, dat dit jaar doorging van 1 tot 4 juli in Istanbul, ontmoetten we Kerem 
Kabadayi van de Turkse 'Global Peace and Justice Coalition'. Dankzij de inspanningen van dit nationaal 
anti-oorlogsplatform stemde het Turks parlement op 1 maart 2003 tegen de pogingen van de regering om 
Amerikaanse troepen de toestemming te geven Irak aan te vallen vanuit Turkije.

Aan deze stemming ging een half jaar actie en cam-
pagne vooraf. Er werden persconferenties en delegaties 
naar het parlement georganiseerd, er werden adverten-
ties geplaatst en filmpjes uitgezonden op de televisie, 
er werden vele lokale betogingen georganiseerd en de 
campagne culmineerde in een massademonstratie in 
Ankara op de dag van de parlementaire stemming. We 
hadden het met Kerem vooral over het beleid van de 
huidige Turkse regering.

Sinds de Gerechtigheids- en Ontwikkelingspartij (AKP) 
aan de macht kwam, lijkt het erop dat het buitenlands 
beleid een nieuwe richting ingeslagen is. Kan je wat 
meer uitleg geven over de evolutie van het buitenlands 
beleid van Turkije?

“Ik zal moeten beginnen met het aan de macht komen 
van de AKP acht jaar geleden. De AKP was toen wel 
een nieuwe partij, maar de leden van de partij maak-
ten voordien deel uit van bestaande rechtse politieke 
groepen en partijen, die allemaal al aanwezig waren in 
het Turkse parlement. De AKP was dus voorbestemd 
om een grote basis te hebben in de maatschappij want 
historisch gezien zijn rechtse partijen altijd zeer mach-
tig geweest. Rechts in Turkije wil trouwens zeggen 
economisch liberaal, maar moreel en cultureel conser-
vatief, met de nadruk op de islamitische identiteit. Er 
was maar één periode in de geschiedenis van de repu-
bliek waarin links op de voorgrond trad in de populaire 
politieke arena en dat was op het einde van de jaren 
1960 en bijna de hele jaren 1970. Over heel Turkije 
waren er in die tijd tenminste drie radicaal linkse or- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ganisaties die betrokken waren bij de gewapende strijd 
tegen fascistische elementen, maar ook tegen elkaar. 
Deze onderlinge strijd luidde hun einde in. De stijging 
van de gewapende strijd tegen het einde van de jaren 
zeventig leverde de context voor een legerinterventie 
in 1980.

Dat jaar was ook een breekpunt voor Turkije wat het 
sociaal en economisch beleid betreft. Een paar maan-
den voor de militaire interventie moest Turkije immers 
een nieuw beleidspakket aanvaarden van het Internati-
onaal Muntfonds omwille van een gigantisch deficit in 
het budget. De militaire interventie werd gezien als de 
enige doeltreffende manier om het economisch pakket 
op te leggen aan de bevolking. Na de interventie was 
er een heksenjacht tegen de linkse organisaties. Vak-
bonden werden gesloten en hun eigendommen werden 
overgenomen door de staat. Voor een tijdje werden alle 
ambtenaren zelfs vervangen door soldaten. Daarna 
werd het Turks buitenlands beleid en het economisch 
beleid op liberale of neoliberale leest geschoeid. In de 
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jaren tachtig startte Turkije met het hardhandig inte-
greren van al haar sociale en economische domeinen 
in het vrije markt kapitalisme”.

Ook het leger?

“Ja hoor, want het leger krijgt heel veel fondsen van 
zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie. Dit is 
een van de misverstanden over het Turks leger, want zij 
construeren hun eigen propaganda. Ze doen alsof ie-
mand die steun of fondsen krijgt van de Europese Unie 
een verrader van het land is, maar zij genieten zelf, net 
zoals de Turkse politie, van fiscale subsidiëring van de 
EU. Eenmaal de steun of het geld gearriveerd is bij 
het leger, zijn er geen democratische manieren om te 
controleren hoe het gebruikt wordt. Het is ook zo met 
de wapenhandel. Als het Turks leger wapens aankoopt, 
of als het vindt dat het bepaalde wapens of gevechts-
vliegtuigen moet moderniseren, hebben het parlement 
en de politici niet de macht om te onderzoeken wat die 
programma's precies inhouden of wie hoeveel betaalt 
voor wat voor project. Op die manier worden de Turkse 
militaire relaties in stand gehouden met Israël en de 
NAVO-machten.

Maar om terug te komen op de AKP en het buitenlands 
beleid. In de zogenaamde domeinen van 'nationale vei-
ligheid', zijn er geen drastische veranderingen doorge-
voerd tijdens de laatste acht jaren AKP-bestuur. Hoewel 
de AKP de democratische steun geniet van grote delen 
van de maatschappij, is ze niet in staat geweest om 
te handelen als een partij die werkelijk aan de macht 
is. Dat komt omdat er in de Turkse staatsconfiguratie 
een enorm aantal bureaucraten zetelen die heel veel 
macht hebben, specifiek wetgevende macht: de ‘diepe 
staat'. Maar ze hoeven zichzelf niet eens zo diep in te 
graven, want alles wordt gelegitimeerd in de grondwet 
die neergeschreven werd na de militaire interventie. Er 
is natuurlijk ook nog de macht van het Turkse leger zelf, 
dat haar zegje heeft over alles: politiek of sociaal. Het 
leger kan zelfs ministers op het matje roepen”.

Je zegt dat er geen grote veranderingen zijn sinds de 
AKP, maar je hoort vaak dat er toch verschuivingen zijn. 
Zo zou de AKP als een islamitische beweging bv. meer 

gericht zijn op landen zoals Iran en Syrië, wat zou wij-
zen op een grotere onafhankelijkheid ten opzichte van 
de NAVO, de Verenigde Staten en Israël.

“Er zijn verschillende kwesties waarin het buitenlands 
beleid veranderd zou moeten zijn. Maar ik geef je drie 
duidelijke voorbeelden om aan te tonen dat dit eigen-
lijk niet zo is. Een ervan is het beleid ten opzichte van 
Cyprus (Turkije viel het eiland binnen in 1974. Sinds-
dien is het verdeeld in een Turks-Cypriotisch Noorden 
en een Grieks-Cypriotisch Zuiden, nvdr.). De AKP-re-
gering verleende bijna openlijk haar steun aan Mehmet 
Ali Talat voor de presidentverkiezingen van 2009 in 
Noord-Cyprus. Talat voerde campagne voor een oplos-
sing van de Cypriotische kwestie die het samenleven 
van de Griekse en Turkse gemeenschappen op het ei-
land omvatte. Toch kon de Turkse regering met haar 
steun niet genoeg druk uitoefenen om tot een oplos-
sing te komen (de verkiezingen werden gewonnen door 
Derviş Eroǧlu, die tegen de hereniging van Cyprus is, 
nvdr.). Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is 
het feit dat de problemen tussen Turkije en Armenië 
ook niet opgelost zijn door de AKP-regering en tenslot-
te is er de Koerdische kwestie, waar ook buitenlands 
beleid mee gemoeid is.

In deze drie kritieke kwesties heeft de AKP niet echt 
kunnen handelen volgens haar eigen projecties, of zo 
radicaal als ze zelf had gewild. Want de AKP is eigen-
lijk de meest radicale partij die er momenteel is in Tur-
kije. En ik gebruik deze term niet in haar betekenis van 
'islamitisch'. De AKP is alleen radicaal omdat haar po-
litiek discours totaal anders is dan dat van de meeste 
andere partijen. Het grootste deel van de maatschap-
pij let er niet op of wat ze zeggen overeenstemt met 
wat ze uiteindelijk doen. Er zit een pleidooi voor meer 
democratie in het politiek discours van de AKP en een 
oproep voor vrede in de Midden-Oosten regio, waar-
bij ze Turkije een actievere rol proberen toe te wijzen. 
Wat beschouwd wordt als een verschuiving in het bui-
tenlands beleid, wordt alleen mogelijk gemaakt door 
de beleidsverschuivingen van de globale machten ten 
opzichte van de Midden-Oosten regio. Zoals we echter 
gezien hebben na de aanval op de Gaza vredesvloot 
door Israël, wordt het politieke discours van de AKP 
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niet vertaald in concrete politieke actie. De militaire 
overeenkomsten tussen Turkije en Israël blijven van 
kracht. 

De AKP is opgericht net voor de bezetting van Irak. 
Van een aantal van de partijen die toen in het parle-
ment zaten, in het bijzonder de Democratische Linkse 
Partij (DSP), wiens leider Ecevit ook premier was, was 
bekend dat ze niet zouden gehoorzaamd hebben aan 
de Amerikaanse vraag om de grenzen open te stellen 
voor de doorgang van VS-soldaten. Er kwam een bizar-
re periode van een paar maanden, waarin Ecevit ziek 
werd en de regering aan het wankelen ging. Plotseling, 
via een vervroegde verkiezing, kwam de AKP-regering 
tot stand. Het laatste wat AKP-leider Tayyip Erdogan 
gedaan had voor hij premier werd, was G. W. Bush 
bezoeken. Niemand weet welke machten daar aan het 
werk waren, maar vlak na het bezoek werd Erdogan 
eerste minister en de AKP-regering deed hard haar 
best om alle VS-eisen in te willigen. 

Wat het buitenlands beleid betreft is het accent onder-
tussen verschoven van het proberen beantwoorden aan 
de eisen van de VS-coalitie, naar een verlangen naar 
een soort micro-imperialistische macht voor Turkije, die 
geoogst moet worden in het Midden-Oosten. Het Turks 
buitenlands beleid gericht op het verkrijgen van imperi-
alistische macht is volgens mij zeer gevaarlijk. Zo is er 
bv. een contract getekend met de Russische overheid 
voor het bouwen van drie kerncentrales in Turkije. Deze 
kerncentrales zullen niet kosten-effectief zijn. Er is ei-
genlijk maar één logische verklaring voor dit contract 
en die is dat Turkije nog altijd tracht nucleaire techno-
logie te verwerven. De vorige regering probeerde ook 
nucleaire technologie te verwerven en wilde ook kern-
centrales bouwen in Turkije, maar kreeg geen enkel van 
deze contractvoorstellen door het parlement. De AKP 
heeft nu echter een manier gevonden om het parlement 
te omzeilen, net zoals het dat gedaan heeft rond het 
akkoord met de VS over de Incirlik luchtmachtbasis. 
Dat contract kan ook niet gecontroleerd worden door 
het parlement. Elk jaar in het begin van juni, wordt 
het akkoord tussen de VS en Turkije over het gebruik 
van de Incirlik luchtmachtbasis vernieuwd. Parallel 
hiermee gaat een brede marktplaats open voor koopjes 
en deals. Aan Turkse zijde zegt men dan dat Incirlik 
gesloten zal worden, tenzij de VS op het internationale 
toneel de Turkse versie van de Armeense slachtingen 
ondersteunt. Amerikaanse politici voelen zich dan ge-
noodzaakt de Turkse positie te verdedigen. Dit is een 
goed voorbeeld van zo'n zaakje. Er zijn een dozijn on-
derwerpen die gebruikt kunnen worden om mee te on-
derhandelen. Incirlik is een belangrijk element in deze 
deals want het is een cruciale basis voor militaire ope-
raties van de Verenigde Staten en de NAVO-machten in 

het Midden-Oosten en in Centraal-Azië. De basis wordt 
intensief gebruikt voor het transport van materiaal en 
wapens. Incirlik vormde een pitstop voor vliegtuigen uit 
Irak en Afghanistan bestemd voor Guantanamo Bay, 
waarvan de passagiers ontvoerd werden door de CIA. 
Een ander akkoord dat geheim werd gehouden was de 
internationaal afgeketste nucleaire deal van mei 2010 
tussen Turkije, Iran en Brazilië. Daarin zou Iran haar 
laag verrijkt uranium naar Turkije sturen in ruil voor 
brandstof voor een onderzoeksreactor”.

Obama en anderen hebben commentaar gegeven op het 
akkoord. Dan moeten ze het toch gezien hebben?

“Zij hebben het misschien wel gezien, maar het Turkse 
publiek weet niet wat er in het akkoord staat. Het is so-
wieso een gevaarlijke deal, want de aanwezigheid van al-
les wat nucleair is, draagt zeker nergens bij tot de vrede. 
Als de Turkse regering aan het zoeken is naar manieren 
om een vredevolle atmosfeer te creëren in de regio dan 
zijn er andere concrete stappen die genomen kunnen 
worden. Beginnend bij het beleid tegenover het Turkse 
volk zelf. Er is bv. geen onenigheid over de Koerdische 
kwestie tussen de verschillende machtscentra binnen 
Turkije. De Turkse regering staat op dezelfde lijn als het 
Turks leger en de officiële ideologie van de staat. De 
oppositiepartijen zijn zelfs nog erger. Er zijn maar 20 
volksvertegenwoordigers in het parlement (op een totaal 
van 550, nvdr) die zich echt inzetten voor een vreed-
zame oplossing en het is niet verrassend dat deze par-
lementairen lid zijn van de Partij voor Vrede en Demo-
cratie (BDP), die bekend staat als de Koerdische partij”. 

Over de Koerdische kwestie. Er was vorig jaar toch een 
soort opening, een gevoel dat er zelfs een politieke op-
lossing mogelijk was. Erdogan schoof een democratise-
ringsprogramma naar voor, dat ondertussen stilgelegd 
is wegens nieuw geweld. Wat liep er mis?

“Eerst had men het over 'de Koerdische opening' daar-
na over het 'democratiseringsprogramma'. Ik denk dat 
de regering nooit echt uitgelegd heeft wat hun oplos-
sing voor de Koerdische kwestie inhield en wat er con-
creet in het programma voor democratisering stond. 
De regering was nog maar net begonnen een mogelijke 
oplossing ter sprake te brengen, toen haar inspannin-
gen al in een zeer vroege fase werden gedwarsboomd. 
Het plan werd in het parlement, niet echt verrassend, 
gesaboteerd door de twee grootste oppositiepartijen, 
de Republikeinse Volkspartij (CHP) -die zichzelf nog 
altijd als een sociaal-democratische partij beschouwt- 
en de Nationalistische Actiepartij (MHP). De regering 
probeerde daarna het publiek wel te overtuigen van het 
programma maar zonder de details ervan uit te leggen. 
Op dat moment vervoegden de linkse oppositie buiten 
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het parlement, de socialistische partijen en sommige 
mensenrechtengroepen, de sabotagecampagne. Som-
mige van die groepen en kleine linkse partijen hebben 
nog altijd zeer nationalistische reflexen, al worden die 
achter andere discours verstopt. Hun logica was dat de 
AKP de Koerdische kwestie alleen maar wilde oplossen 
omdat de Verenigde Naties dat eist. Het gaat dus over 
een politiek die van bovenaf wordt opgelegd. De AKP 
zou ook naar de pijpen dansen van de Verenigde Sta-
ten, die graag een oplossing voor de Koerdische kwes-
tie wil omdat dit het VS-beleid in Irak ten goede zou 
komen. Het is immers cruciaal voor de leefbaarheid 
van de Koerdische regering in het Noorden van Irak om 
economische banden te smeden met Turkije. Zolang 
er vuurgevechten uitbreken in het gebied is het zeer 
moeilijk en gevaarlijk om relaties te ontwikkelen tussen 
de Koerdische regionale regering en Turkije. Tenslotte 
was er de inbreng van de leider van de Koerdische 
guerrillabewegingen, Abdullah Öcalan. Hij had vanuit 
de gevangenis een deadline vastgelegd voor het staakt-
het-vuren, afgekondigd door de Koerdische guerrilla. 
Als de regering geen concrete stappen ondernomen 
zou hebben tegen 31 mei en de Turkse militaire ope-
raties in Koerdisch gebied gewoon bleven doorgaan, 
dan zou de PKK opnieuw terugvechten. Dat is wat nu 
gebeurt. Opmerkelijk is dat de verklaring van Öcalan 
geen plaats kreeg in de populaire media van Turkije, 

waardoor de publieke opinie enorm verbaasd is over 
het heroplaaien van het conflict. Iedereen vraagt zich 
af waarom. Maar er was wel een objectieve deadline 
die serieus genomen had kunnen worden door de rege-
ring. Het probleem is dat deze zaken niet goed gerap-
porteerd worden in de media omdat het voor journalis-
ten onmogelijk is. De wetten in Turkije zijn zo gemaakt 
dat als je alleen nog maar schrijft: "De PKK heeft een 
deadline afgekondigd die eindigt op 31 mei.", dit al 
beschouwd kan worden als propaganda voor de orga-
nisatie”. 

Wat met de toetreding tot de Europese Unie? Het lijkt in 
ieder geval een supertraag proces.

“Het is inderdaad een zeer traag proces, maar het 
heeft wel een invloed op Turkije. Nadat de AKP aan de 
macht kwam bv. zijn er veel verbeteringen gekomen 
op het vlak van vrijheid van meningsuiting of vrijheid 
van expressie. Als je naar de cijfers kijkt, blijft het 
aantal journalisten of schrijvers die in de gevangenis 
vliegen echter stijgen. Dit is gedeeltelijk omdat de 
nieuwe wetten die door het parlement zijn goedge-
keurd niet allesomvattend zijn. De Koerdische kwestie 
valt bijvoorbeeld nog altijd buiten het spectrum van 
vrijheid van meningsuiting. Uiteindelijk zijn er dus nog 
altijd veel mensen die vastgezet worden omwille van 

‘Acties van de Global Peace and Justice Coalition tijdens het Europees Sociaal Forum in Istanbul’.
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politieke of ideologische redenen. De regering kan hier 
echter niet uitsluitend verantwoordelijk voor geacht 
worden, want het staatsapparaat in Turkije -zowel de 
militaire macht als de bureaucraten- wordt niet samen 
met de regeringen vervangen. Het tweede deel van het 
probleem is namelijk dat het goedkeuren van wetten 
in Turkije vaak niet veel betekent. De ambtenaren die 
deze wetten zouden moeten toepassen hebben hun 
eigen denkkader. Want opmerkelijk genoeg heeft de 
Turkse staat een officiële ideologie. Een ideologie die 
dateert van de stichting van de republiek: het kema-
lisme, dat streeft naar een sterk centrale nationalisti-
sche seculiere staat. Deze ideologie kan niet getrans-
formeerd worden. Ofwel schaf je ze af ofwel vind je 
een manier om ermee te leven. De AKP zag zich tot 
het laatste verplicht”. 

We kunnen niet negeren dat Turkije een zeer belangrij-
ke economische macht aan het worden is. Dat betekent 
dat de internationale status van het land onvermijdelijk 
groter zal worden.

“Ik heb gisteren pas gelezen dat Turkije het tweede 
snelst groeiende land is in de laatste 6 maanden. Er 
wordt altijd gezegd dat de globale financiële crisis 
Turkije niet zo hard geraakt heeft als Griekenland of 
bepaalde andere Europese landen. Dat kan zijn, maar 
één zaak is volgens mij zeer duidelijk: de kloof tussen 
wat de armste delen van de maatschappij verdienen 
en wat de grootste verdieners hebben, wordt groter 
en groter. De meeste rijken verzamelden hun kapitaal 
na de militaire interventie van 1980, profiterend van 
de vele goedkope privatiseringen. Maar er is ook een 
kapitaalkrachtige groep die zich ontwikkeld heeft in 
de laatste acht jaren, gedurende het AKP-bestuur. Zij 
hebben een nieuwe fase van kapitaalsaccumulatie op-
gestart en zijn erin geslaagd om buitenlands kapitaal 
aan te trekken voor Turkse bedrijven. Er wordt naar 
deze bedrijven verwezen met de benaming "Anatolische 
tijgers". Het waren voordien kleine op export gerichte 
ondernemingen, vooral familiebedrijven met niet meer 
dan 10 werknemers, die opgericht werden in kleine 
steden verspreid over heel Turkije. De eigenaars vor-
men de basis van de AKP. Ze werden historisch gene-
geerd door de meeste republikeinse regeringen en wer-
den beschouwd als mensen die amper geschoold en 
onderontwikkeld waren. Het aan de macht komen van 
de AKP was een manifestatie van de profilering en de 
opmars van dit soort mensen. Een soort nieuwe mid-
denklasse. Ze zijn conservatiever in vergelijking met de 

oudere kapitaalsgroepen in Turkije. Of beter gezegd, 
het is voor hen belangrijk om hun conservatieve kant 
te tonen. Men kan in Turkije een ander en groter pu-
bliek bereiken als men zich conservatiever presenteert 
dan anderen. Dat wil daarom niet altijd zeggen dat ze 
echt heel conservatief of op het verleden gericht zijn. 
Het zijn immers experts in buitenlandse handel. Hoe 
conservatief en onderontwikkeld kan je zijn als je een 
bedrijf hebt opgericht in een of ander achtergesteld 
gat in Anatolië en er in slaagt om goederen te expor-
teren voor een waarde van miljoenen euro's naar bv. 
Duitsland?”

Nu we het toch hebben over interne ontwikkelingen. 
Hoe zit het met de positie van het leger in Turkije? De 
huidige AKP-regering is toch niet de meest gewenste 
regering wat het leger betreft. Er is de druk van de EU 
voor een demilitarisering van een deel van de politieke 
scène. Is het waar dat de positie van het leger verzwakt 
is in de recente jaren?

“Voor zover je het van buitenaf kan zien is hun positie 
effectief verzwakt. Maar ik ben er niet zeker van of 
het een relevante verandering is want de (juridische) 
bureaucratie speelt ook haar deel en die kiest voor 
het overgrote merendeel de kant van het leger. Regel-
matig lees je in de kranten over geheime telefoonge-
sprekken tussen de militairen en bepaalde rechters of 
advocaten. Er zijn nooit concrete bewijzen over hun 
relaties, maar men kan wel zien dat het leger nog 
altijd haar tentakels heeft in het juridische en bureau-
cratische apparaat, en ook binnen de oppositionele 
partijen.

De Koerdische guerrilla is de meest efficiënte en gega-
randeerde manier voor het leger om haar bestaan bin-
nen de politieke sfeer te verantwoorden. Ik denk dus 
dat ze klaar staan voor die fabuleuze comeback in de 
politieke arena, die ze eigenlijk nooit volledig verlaten 
hebben. Er wordt nu al gesproken over de volgende 
verkiezingen die verwacht worden in 2011. De AKP zal 
dan waarschijnlijk vervangen worden door een nieuwe 
coalitie tussen de Republikeinse Volkspartij (CHP) en 
de nationalistische MHP. Dat is voor mij, voor vredes-
activisten en voor iedereen die voor de democratie is, 
het slechtst mogelijke scenario. Toch is er helaas geen 
denken aan dat ze niet zullen winnen als ze hun krach-
ten samenvoegen”.

(Uitpers nr. 124, 12de jg., oktober 2010)
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De Turkse staat heeft er altijd naar gestreefd om een zo 
groot mogelijke controle te hebben over het onderwijs, 
het sociaal-cultureel leven, het militaire en de econo-
mische sector. Ook de media staan volledig onder de 
controle van Ankara. Met de komst van de satelliette-
levisie, kregen mensen die het niet eens waren met het 
regime echter de mogelijkheid om te ontsnappen aan 
die staatscontrole. Ook de Koerden hebben hiervan 
dankbaar gebruik gemaakt en lanceerden begin jaren 
negentig hun eerste satelliettelevisie, MED-TV. 

MED-TV werd in 1995 opgericht op initiatief van een 
groep Koerdische journalisten, die tussen 1991 en 
1993 uit Turkije moesten vluchten. Deze eerste Koer-
dische satellietzender begon uit te zenden met een li-
centie van ITC (Independent Television Commission) 
in Groot-Brittannië. Al snel slaagde de Turkse staat, 
met de steun van de Verenigde Staten, in haar eerste 
boycotactie en werd MED-TV beschuldigd van banden 
met de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK). 

In 1996 startte het Belgische gerecht een gecoördi-
neerd onderzoek, de zgn. Spoetnik-operatie, naar het 
productiehuis van de Koerdische televisie, ROJ-NV. 
Willy Deridder, de toenmalige Belgische Rijkswacht-
commandant had voordien reeds een samenwerkings-
akkoord met zijn Turkse collega van de MIT (Inlich-
tingendienst van Turkije), Alaattin Yüksel getekend en 
op 18 september 1996 viel de Rijkswacht met veel 
vertoon de studio’s in Denderleeuw binnen. Na 30 da-
gen werd iedereen opnieuw vrijgelaten: ROJ-NV kon 

immers aantonen dat die 350 miljoen Belgische Frank 
wel degelijk van hen was. Op diezelfde dag was ook 
Scotland Yard binnengevallen in de kantoren van MED-
TV in Londen, die ook een onderzoek zouden starten 
naar de financiering van MED-TV. Uiteindelijk werd in 
maart 1999 – vlak na de arrestatie van PKK-leider Ab-
dullah Öcalan - de Britse licentie ingetrokken. Amper 
drie maanden later start de satelliettelevisie weer op, 
maar dan vanuit Parijs en onder de noemer Medya-TV. 
De Franse vergunning, die door het CSA was gegeven, 
verklaarde in 2004 echter dat Medya-TV een opvolger 
was van de MED-TV. Het Franse hof geloofde dat de 
Koerdische zender banden had met de PKK en al vlug 
zou ook Frankrijk haar vergunning intrekken. 

De Koerden lieten hun hoofd echter niet zakken en 
verkregen al snel een licentie van Denemarken voor 
hun nieuwe zender genaamd ROJ-TV. ROJ-TV is intus-
sen ongetwijfeld de meest bekeken Koerdische zen-
der bij de Koerden. Bovendien wordt de zender niet 
enkel door de Koerden uit Noord-Koerdistan (Turkije) 
het meest bekeken maar ook door de Koerden in het 
Oosten (Iran), Zuiden (Irak) en Zuidwesten (Syrië). 
Ongetwijfeld heeft dit te maken met de zeer gevari-
eerde programmering; zowel culturele, sociale, poli-
tieke, religieuze thema’s als muziek komen aan bod. 
Daarnaast speelt de TV ook in op de vele talen die 
gesproken worden in de Koerdische regio en door de 
Koerden in de diaspora en zendt ROJ-TV uit in zes ta-
len: het Koerdisch, Engels, Arabisch, Perzisch, Turks 
en Assyrisch. 

ROJ-TV: 
Een doorn in het oog van  

de Turkse staat
- Derwich M. Ferhho -

Begin augustus startten de Deense gerechtelijke instanties een onderzoek naar ROJ-TV waarop haar bankre-
keningen onmiddellijk werden geblokkeerd. Zoals ook eerder al was gebeurd in het Spoetnik-proces tegen 
MED-TV was er echter geen concreet bewijsmateriaal voor de verdenking dat ROJ-TV banden zou hebben 
met de ‘terroristische’ Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) en besliste het gerechtshof in Kopenhagen op 
18 oktober jl. om de rekening te deblokkeren. Dit is het zoveelste proces tegen de Koerdische satelliet-
zender die onder druk van Turkije en de VS wordt opgezet met het oog op de sluiting van het Koerdische 
tv-kanaal dat nog steeds een doorn in het oog is van de Turkse staat.
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Onvermoeibaar zouden de Turkse autoriteiten hun 
strijd tegen een Koerdische zender blijven voortzetten 
en met de steun van de Verenigde Staten de Europese 
regeringen onder druk zetten om de ROJ-TV te sluiten.

Spoetnik-proces
Het proces in het kader van de Spoetnik-operatie zou 
pas in 2003 voor de Correctionele Rechtbank van 
Brussel van start gaan. Na 27 zittingen verklaarde de 
Rechtbank zich uiteindelijk op 15 oktober 2004 onbe-
voegd om over de zaak te oordelen. Tegen dit vonnis 
werd door het parket hoger beroep aangetekend bij het 
Hof van Beroep te Brussel. Op 29 juni 2005 beves-
tigde het Hof het vonnis van de Correctionele Recht-
bank van Brussel en verklaarde zich aldus eveneens 
onbevoegd. Op 4 september 2007 werd de zaak door 
het parket opnieuw voor de Kamer van Inbeschuldi-
gingstelling gebracht met het oog op behandeling die 
besliste dat de zaak ten gronde was verjaard. Bij af-
zonderlijke beslissing werd tevens beslist dat de inbe-
slagnames op de activa in Luxemburg en Zwitserland 
diende te worden opgegeven. 

Voor het scala aan beschuldigingen (bendevorming, 
witwassen, afpersing, mensenhandel, valsheid in 
geschriften en wapendracht) aan het adres van een 
aantal medewerkers van het productiehuis ROJ-NV 
en de Koerdische satellietzender Med-TV, alsook ver-
schillende Koerdische instellingen bleken geen be-
wijzen voorhanden. De lijm tussen alle beschuldig-
den was het lidmaatschap van de Arbeiderspartij van 
Koerdistan(PKK), die het geheel zou financieren. Ook 
deze beschuldiging kon niet hard gemaakt worden. Het 
proces tegen de MED-TV heeft meer dan 10 jaar aan-
gesleept. Al die jaren werden de medewerkers, jour-
nalisten, kantoorbedienden, boekhouders, vrijwillige 
medewerkers voortdurend gepest. En zeker financieel 
werd deze zender jarenlang lamgelegd door de geblok-
keerde rekeningen. 

Anti-Koerdische operaties in de EU
Binnen de Europese Unie treedt Duitsland ongetwij-
feld het meest agressief op tegen de Koerden. Zo werd 
ROJ-TV zelfs verboden in Duitsland. Dus niet enkel de 
tv-makers werden geviseerd maar ook de kijkers kon-
den niet meer ongestraft kijken naar eender welk tv-
kanaal. 

Ook in België worden de Koerden en hun organisaties 
voortdurend geassocieerd met terrorisme en vond er 
begin maart 2010 nog een grootschalige politieactie 
plaats tegen de ROJ-TV en andere Koerdische organi-
saties. Rond 5u ’s morgens vielen meer dan 300 agen-

ten, waarvan een veertigtal gemaskerd waren en vaak 
enkel Turks spraken onder elkaar, de gebouwen van 
ROJ-TV binnen en bezetten het hele gebouw. De voor-
deur werd gebarricadeerd en langs de garagepoort 
werden de materialen van de tv in de politiewagen ge-
laden. Veel apparatuur werd vernietigd en talrijke com-
puters werden tijdelijk in beslag genomen. 

De politierazzia’s van begin maart dit jaar hebben 
niets opgeleverd. Na enkele weken werden alle 17 ar-
restanten vrijgelaten en werden alle in beslag geno-
men documenten en werkmaterialen teruggegeven. 
Er was blijkbaar geen concreet bewijsmateriaal voor-
handen. Opnieuw werd er onder de Koerden in België 
veel angst gezaaid en werd hen veel materiële schade 
toegebracht. Tot op heden is de Belgische politie nog 
steeds op zoek naar bewijsmateriaal om aan te tonen 
dat ROJ-TV banden heeft met de PKK. 

Deze politierazzia’s hebben wel gemaakt dat vele 
Koerden toen hebben besloten om ROJ-TV financieel 
te steunen. In enkele maanden tijd werden honderd-
duizenden euro’s gestort op de rekening van ROJ-TV. 

Reeds in 1996 werd de basis gelegd voor een struc-
turele samenwerking tussen de Turkse en de Belgi-
sche politiediensten in het kader van de strijd tegen 
de drugs- en mensenhandel en tegen “criminele feiten 
van gemeen recht die voortvloeien uit terroristische ac-
tiviteiten”. Ook bij de gerechtelijke en politionele actie 
van maart 2010 waren Turkse politie- en justitiemen-
sen betrokken. Deze samenwerking wordt echter al-
tijd ontkend door de Belgische autoriteiten. Nochtans 
bedanken de Turkse autoriteiten herhaaldelijk voor de 
‘collegiale samenwerking’ van België. Bovendien ver-
klaarde Claude Debrulle, destijds directeur-generaal 
strafrechtbeleid en mensenrechten op het ministerie 
van Justitie: “Men verwart daar terrorisme met vrijheid 
van meningsuiting, vrijheid van vereniging en het ge-
bruik van de Koerdische taal. Dit waren redenen om 
géén politiesamenwerking met Turkije na te streven.” 

Proces tegen ROJ-TV
Tot augustus jl. waren de Deense autoriteiten erin ge-
slaagd om het hoofd te bieden aan de Turkse druk om 
het kanaal te sluiten. Voor de goedkeuring van de be-
noeming voor de voormalige Deense premier Rasmus-
sen tot secretaris-generaal van de NAVO, had Turkije 
in 2009 echter compensatiemaatregelen geëist. En 
begin augustus was het dan zover, ook Denemarken 
beschuldigde ROJ-TV van betrokkenheid bij het terro-
risme en startte een onderzoek. Dat Denemarken wel 
degelijk onder druk van Turkije heeft gehandeld, blijkt 
alleen al uit de uitspraak van de Turkse Ambassadeur 
in Kopenhagen, Berki Dibek: “Wij zijn zeer blij met 
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de beslissing van Denemarken om een sluitingszaak 
tegen ROJ-TV te starten. Wij hebben er het volste ver-
trouwen in dat de Deense autoriteiten deze televisie in 
staat van beschuldiging zullen stellen (…) Doorheen 
het onderzoek waren wij in nauwe samenwerking met 
Denemarken en wij zullen deze nauwe samenwerking 
voorzetten”.

De Turkse autoriteiten hadden voor de zoveelste keer 
oude dossiers op tafel gelegd en hebben de Deense 
gerechtelijke instanties gevraagd om de gewenste stap-
pen te zetten. De dossiers die de onderzoeksrechter 
telkens opnieuw terug had gestuurd omdat ze als ‘ir-
relevant’ werden beschouwd om een proces op te star-
ten, werden in augustus plots ‘relevant’ verklaard en 
het proces kon hiermee starten. 

Het eerst wat de rechtbank deed was de blokkering 
van de rekeningen van ROJ-TV. Met deze financiële 
drooglegging beoogden ze duidelijk een eerste boycot 
van de werking van ROJ-TV. De inbeslagname van ma-
terialen en terreur zaaien onder de werknemers van 
ROJ-TV in België moest hetzelfde doel dienen. 

Op de zitting van 18 oktober besliste de rechtbank in 
Kopenhagen tot de deblokkering van de rekeningen. 
Alhoewel deze deblokkering van de rekening nog geen 
definitieve vrijspraak betekent, gaat men er toch vanuit 
dat men de beschuldiging van banden tussen ROJ-TV 
en de PKK opnieuw niet hard zal kunnen maken. 

Rol EU
De EU, die nogal graag praat over het respect voor 
de vrije meningsuiting en de mediavrijheid, hanteert 
duidelijk een dubbele standaard in de verdediging van 
deze vrijheden.

Het is niet de eerste keer dat de Europese autoriteiten 
zich met overdreven ijver hebben laten meeslepen in 
een spel van Turks staatsnationalisme, dat al decennia-
lang het vervolgen van de Koerdische minderheid tot 
haar favoriete bezigheid maakt en is meegegaan in het 
verhaal van Ankara dat men de PKK moet bestrijden 
omdat het een terroristische organisatie is. Nochtans 
is de PKK een typische bevrijdingsbeweging die geen 
enkele gewelddadige actie heeft gepleegd op Europees 
grondgebied en die bovendien meerdere malen een 
eenzijdig staakt-het-vuren heeft afgekondigd waarop 
Ankara nooit is ingegaan omdat zij niet in dialoog wil-
len treden met een terroristische organisatie. De PKK 

is actief in Turkije zelf en voert een gewapende strijd 
tegen het Turkse leger. In de ogen van een groot deel 
van de Koerdische bevolking is de PKK een organisatie 
die opkomt voor hun fundamentele rechten, als mens 
en als volk, en zaait de Turkse staat al sinds haar op-
richting terrorisme in Koerdistan. Het is dan ook niet 
aan de Europese Unie om een actief verlengstuk te 
zijn van de culturele en politieke onderdrukking van 
Koerden door een “bevriende” staat. 

Het Europees Parlement had op 10 februari 2010, en-
kele weken voor de inval in de studio’s van ROJ-TV 
in Denderleeuw, de Europese regeringen bovendien 
nog opgeroepen met betrekking tot Turkije om “er-
voor te zorgen dat de antiterreurwetgeving niet wordt 
misbruikt om fundamentele vrijheden, met name de 
vrijheid van meningsuiting, in te perken”. Wat het Eu-
ropees Parlement op een democratische wijze beslist, 
wordt echter duidelijk in de wind geslagen door de Eu-
ropese regeringen.

De Koerdische gemeenschap is momenteel wat ge-
kalmeerd maar ze verwachten wel dat de Europese 
instanties eindelijk eens gaan beseffen dat een der-
gelijke behandeling en criminalisering van de Koer-
den hen medeplichtig maakt aan de mensenrechten-
schendingen van de Turkse staat tegen de Koerden. 
Ze verwachten van de EU een correcte houding, geen 
dubbele standaarden en dat ze hun eigen wetten en 
reglementen zouden naleven waaronder de Criteria van 
Kopenhagen. 

De Koerden vragen toch niets abnormaal? Ze vragen 
het recht op onderwijs in de moedertaal, het respect 
voor de Koerdische identiteit, de stopzetting van de 
militaire operaties en de vrijlating van de politieke ge-
vangenen én de kinderen. Tot slot eisen ze ook een 
compleet nieuwe grondwet waarin de rechten van de 
Koerden in Turkije gewaarborgd zouden worden. 

ROJ-TV vertolkt deze eisen in verschillende talen; Koer-
disch, Turks, Arabisch, Perzisch, Engels, Assyrisch en 
af en toe in het Frans. Alle minderheden en religies 
van de regio komen aan bod. Dat hoeft niet gestraft 
te worden. Dat verdient respect. De EU-instanties zou-
den dit als een voorbeeld op tafel moeten leggen voor 
de toetredingsonderhandelaars van de Turkse staat en 
hen moeten duidelijk dat ze de religieuze, etnische en 
linguïstische diversiteit van Turkije zouden moeten res-
pecteren. Anders heeft Turkije geen plaats in de Euro-
pese Unie. 
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Alhoewel de bijeenkomst in Istanbul gewijd was aan de 
Vrijheid van Meningsuiting, benadrukt Noam Chomsky 
dat het recht op de vrijheid van denken een nog meer 
fundamenteel recht is dat ook in Turkije al meerdere 
malen werd geschonden. Hij verwijst naar de zaak 
van Ismail Beşikçi, de man die lange tijd de enige 
niet-Koerdische intellectueel in Turkije was die over de 
Koerdische bevolking sprak en schreef en vele jaren 
gevangen heeft gezeten omwille van deze ‘denkmis-
drijven’ en omdat hij de misdaden tegen de Koerden 
in kaart heeft gebracht: “…Indien deze moedige en 
eerbare man dezelfde beproeving had moeten door-
staan in Rusland, of in Iran na de val van de Sjah, of 
in een andere vijandige staat, dan was hij internationaal 
bekend en geëerd geweest, en de woede over de wreed-
heid van zijn beulen zou geen grenzen hebben gekend. 
In deze zaak is het anders. Eén reden hiervoor is dat 
één van zijn misdaden zijn weigering was van een prijs 
van het U.S. Fund for Free Expression ter waarde van 
$ 10,000 uit protest tegen de steun van Washington 
aan de Turkse onderdrukking”. 
De laatste jaren wordt de vrijheid van meningsuiting 
overal ter wereld ingeperkt door de aanzienlijke toena-
me van afluistercampagnes die als een legaal middel 
worden beschouwd in de ‘strijd tegen het terrorisme’. 
Chomsky verwijst in zijn speech ook naar de “de inten-
sieve afluistercampagne van de afgelopen jaren in de 
oostelijke provincies van Turkije, die vooral gericht 
was op de Partij voor een Democratische Samenleving 
(DTP) (…). De informatie die verzameld werd, vormde 
de basis voor een golf van arrestaties en ernstige 
aanklachten tegen niet-gewelddadige activisten van de 
Partij kort nadat zij een overweldigende overwinning 
had gerealiseerd bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2009. (…)Eén resultaat hiervan is het 
proces dat voorzien is voor volgende week tegen 151 
activisten die gevangen zitten (nvdr.: Op 18 oktober 
startte het zgn. ‘KCK proces’ tegen 151 beschuldig-
den waaronder vele leden van de Partij voor Vrede en 
Democratie (BDP) en leden van verschillende NGO’s), 
waarvan sommigen al voor een lange periode. Onder 
hen bevindt zich ook Muharrem Erbey, vice-voorzitter 
van de Mensenrechtenvereniging (IHD) van Turkije. Hij 
zit al bijna een jaar in de gevangenis op beschuldiging 
van ‘lidmaatschap van een terroristische organisatie’, 

en misdaden zoals het spreken voor het Amerikaanse 
regeringskanaal ‘Voice of America’ over de misbrui-
ken van de Koerdische bevolking. (…)Hij wordt ook 
beschuldigd dokters te hebben gezocht om mensen 
te behandelen die gewond geraakten tijdens demon-
straties. Ook Osman Baydemir, de burgemeester van 
Diyarbakir die met een grote meerderheid werd her-
verkozen - wat de huidige repressiegolf op gang lijkt 
te hebben gebracht, moet verschijnen op het proces. 
(…)Voor mij persoonlijk, en voor mijn MIT collega John 
Tirman, de directeur van het Centrum voor Internatio-
nale Studies bij de MIT, zijn de veelvuldige processen 
tegen de eigenaar van de Aram Uitgeverij, Fatih Tas, 
voor ‘belediging van de Turkse identiteit’ door het 
publiceren van vertalingen van onze documentatie 
over de massale VS-steun aan de Turkse misdaden 
tegen de Koerden, misdaden die ik hier zeker niet 
moet herhalen – 21  gerechtszaken sinds juli 2006. 
Dat is de laatste informatie waarover ik beschik.”
Een ander onderwerp van kritiek in zijn toespraak is de 
criminalisering door de “uiterst rechte gerechtshoven’ 
in de VS van toespraken of andere acties die organisa-
ties zouden steunen of aanmoedigen die op de VS-lijst 
staan van terroristische organisaties. Door de nieuwe 
vage reguleringen zou volgens Chomsky zelfs voorma-
lig president Jimmy Carter in staat van beschuldiging 
kunnen worden gesteld. Daarnaast stelt hij ook de gel-
digheid van deze lijst zelf in vraag: “De lijst wordt door 
de regering uitgevaardigd, zonder een onafhankelijke 
herziening of een noodzaak voor een ondersteunend 
argument. Zoals verwacht kan worden onder dergelijke 
omstandigheden, is de lijst vrij arbitrair, die de huidige 
politieke eisen weergeven”. 
Chomsky besluit zijn toespraak met de pessimistische 
noot: “Overal ter wereld zijn er serieuze belemmerin-
gen van de vrijheid van meningsuiting, en zij leiden 
vaak tot zware straffen. (..) We hebben nog zeker niet 
het stadium bereikt van een ware democratische cul-
tuur waarin het denken en de meningsuiting werkelijk 
vrij zijn. Dat blijft een grote opdracht voor de toe-
komst, één met immense implicaties”. 

Bron: Final Remarks – Istanbul 7th Gathering on Freedom 
of Speech, Noam Chomsky in: Istanbul Bia News Center, 
12/10/1210.

Chomsky over de vrijheid 
van meningsuiting

- Lieve Driesen -

Op de 7de Bijeenkomst over de Vrijheid van Meningsuiting in Istanbul was ook de Amerikaanse filosoof 
Noam Chomsky uitgenodigd: “Overal ter wereld zijn er serieuze belemmeringen van de vrijheid van 
meningsuiting, en zij leiden vaak tot zware straffen”. Hieronder een greep uit zijn slotbeschouwingen.
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Spanning in Hakkari stijgt
- Lieve Driesen -

Al meer dan een jaar is de spanning in de provincie Hakkari, die grenst aan Irak en Iran in het uiterst 
zuidoosten van Turkije, te snijden. Alhoewel deze provincie al sinds de jaren negentig het mikpunt is 
van terreur en midden september jl. nog negen burgerslachtoffers vielen bij een aanslag op een minibus, 
komen de gebeurtenissen in deze provincie maar zelden in de media. 

Zoals men had kunnen voorzien werd het referendum 
over de herziening van de grondwet op 12 septem-
ber jl. massaal geboycot in deze Koerdische provin-
cie. Minder dan zeven procent van de kiesgerechtig-
den begaf zich naar de stembus. Semdinli, een zeer 
religieuze stad waar de regeringspartij nog over een 
zeker electoraat beschikt, vormde hierop een uitzon-
dering. In deze kleine stad zou dertig procent van 
de stemgerechtigden’ ja’ stemmen. Elders werd het 
referendum massaal geboycot. Bovendien waren de 
zeldzame kiezers hoogstwaarschijnlijk afkomstig van 
buitenaf, zoals Turkse functionarissen en leden van 
de ordetroepen.

Een jaar geleden had de aankondiging van Ankara 
voor de Acilim (de zgn. Opening naar de Koerden) 
veel hoop gewekt bij de bevolking van deze perifere 
regio. Iedereen verwachtte dat er nu eindelijk een 
dialoog zou opgestart worden met de Arbeiderspartij 
van Koerdistan (PKK), en minstens met de toenma-
lige pro-Koerdische partij DTP, die eind 2009 werd 
verboden, en de huidige Partij voor Vrede en Demo-
cratie (BDP). Op huwelijksfeesten werd gezwaaid met 
de sjaals die hetzelfde motief als de vlag van de PKK 
weergeeft en overal werd gezegd “binnenkort zal het 
vrede zijn”. Sindsdien groeit bij de inwoners het ge-
voel dat deze zgn. opening zich tegen hen keert. In de 
steden waren er dan ook maandenlang rellen die men 
kan vergelijken met de Intifada.

Zondag 12 september was een kalme dag in de pro-
vincie. Dat was de wil van dé partij, zoals sympathi-
santen van de Koerdische partij BDP hun partij be-
noemen. Aan de vooravond van het referendum waren 
de gemeenteraadsleden in Yüksekova persoonlijk de 
jonge opstandelingen gaan kalmeren. Aangezien deze 
jongeren zo gemakkelijk gehoorzaamden, is het erg 
waarschijnlijk dat de oproep tot kalmte vanuit het 
Qandil-gebergte (waar zich de commandanten van de 
PKK bevinden) kwam en dat zij hiervan op de hoogte 
waren. En ja, de 12de september ging iedereen…pick-

nicken. Deze dag vormde echter een uitzondering op 
het toenemend geweld en spanning in de regio. En de 
provincie begraaft zonder oponthoud haar doden.

Aanslag Geçitli
Zo begroef het dorpje Geçitli, nabij Hakkari, in sep-
tember nog negen personen die op 16 september om 
waren gekomen bij een aanslag op een minibus. Deze 
aanslag werd door de Turkse autoriteiten onmiddellijk 
toegeschreven aan de PKK. Zij ontkennen echter ie-
dere betrokkenheid. De Koerdische verkozenen wijzen 
met een beschuldigende vinger naar de contra-guerril-
la en naar dezelfde beweging die ook verantwoordelijk 
was voor de aanslag in november 2006 in Semdinli. 
De opdrachtgevers van deze aanslag en van de reeks 
provocaties die aan deze aanslag voorafgingen – die 
waarschijnlijk uitgingen van een netwerk binnen het 
leger die zich verzetten tegen de toenmalige stafchef, 
generaal Öztök die als een vredesduif werd beschouwd 
– moesten zich echter niet lang zorgen maken. De 
procureur die met deze zaak belast werd, werd opzij-
geschoven en de daders van de aanslag zijn nog altijd 
op vrije voeten. Een dergelijke straffeloosheid heeft 
natuurlijk niet bijgedragen tot een hernieuwd vertrou-
wen tussen de regio en de Turkse staat. Wat echter 
vaststaat is dat de daders met deze aanslag niets an-
ders wilden bereiken dan het zaaien van terreur.

Bijna zes jaar later geloven de familieleden van de 
slachtoffers niet dat de PKK deze aanslag heeft ge-
pleegd. Integendeel, hun steun aan de PKK groeit 
hierdoor alleen nog meer. Tijdens de begrafenis werd 
dan ook massaal met vlaggen van de PKK gezwaaid 
en maakte de rouwende massa het V-teken. 

Enkele dagen na de aanslag wilden 500 dorpelin-
gen Geçitli verlaten – op een bevolking van ongeveer 
3.000 inwoners – en vertrekken naar Iraaks Koerdi-
stan of naar Syrië. Volgens de media was het dankzij 
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de overtuigingskracht van de provinciale verantwoor-
delijken van de BDP dat de inwoners toch besloten 
te blijven.Waarom wilden deze mensen vertrekken 
zonder enige bagage? Brak er paniek uit? Of wilden 
zij met hun exodus de publieke opinie en de autoritei-
ten wakker schudden en een oproep lanceren opdat 
er een serieus onderzoek zou ingesteld worden zodat 
de verantwoordelijken gevonden zouden worden? Eén 
ding is zeker. Zij hebben angst. De reden voor hun 
vrees is geworteld in hetgeen ze hebben meegemaakt 
in de jaren negentig en in hetgeen de dorpelingen we-
ten over de omstandigheden van deze aanslag die hen 
viseerde. 

De slachtoffers van deze aanslag komen uit een dorp 
van korucus, dorpswachters die gewapend en betaald 
worden door Ankara om hun dorp te verdedigen tegen 
de PKK. In de praktijk worden deze dorpswachters 
echter vaak ingezet als aanvullend personeel van het 
leger. In dit kader is het trouwens veelzeggend dat 
honderden korucus de afgelopen maanden hun wa-
pens hebben neergelegd en hun loon van 250 euro 
hebben geweigerd. 

Ondanks het feit dat het dorpje Geçitli in de regio 
bekend staat als een zgn. dorpswachterdorp, werd 
ook hier het referendum van 12 september massaal 
geboycot en werd dus ook hier ingegaan op de oproep 
van de BDP. 

Dit is nogmaals een bewijs dat men geen duidelijke 
lijnen kan en mag trekken en dat die evenmin onver-
anderlijk blijven. Het feit dat dorpswachters voor de 
pro-Koerdische partij hebben gestemd tijdens de ge-
meenteraadsverkiezingen van maart 2009 is dan ook 
niets uitzonderlijk.

Wat echter niet uitzonderlijk is, is de wil van allerlei 
duistere krachten in Turkije – contra-guerrilla, men-
sen die profiteren van de oorlog, ultraradicale dissi-
denten binnen de PKK – om een potentiële vrede in 
Turkije te boycotten. De aanslag in Geçitli gebeurde 
immers enkele dagen voor het einde van het staakt-
het-vuren van de PKK (het staakt-het-vuren van de 
PKK werd eind september echter opnieuw verlengd 
met een maand). Bovendien gebeurde deze aanslag 
ook op het moment dat de voormalige president van 
Finland, Martti Ahtisaari, premier Erdogan zou ont-
moeten, volgens Bianet. Ahtisaari had voordien een 
tijdje in Diyarbakir verbleven en wilde bijdragen aan 
een oplossing van de Koerdische kwestie. Erger was 
echter dat de Turkse premier Erdogan bij het horen 
van het nieuws over deze aanslag in Geçitli een dis-
creet gesprek met Demirtas, de huidige voorzitter van 
de BDP, heeft geweigerd.

Het antwoord van de regering op het aangekondigde 
staakt-het-vuren van de PKK tijdens de Ramadan 
kwam enkele dagen voor het referendum: 9 PKK-strij-
ders werden tijdens een militaire operatie gedood. Dit 
leidde tot rellen in Hakkari waar jongeren met stenen 
en molotovcocktails uiting gaven aan hun woede. 

In deze provincie hebben bijna alle families leden die 
sinds het begin van de jaren negentig hebben gekozen 
om zich aan te sluiten bij het verzet in de bergen. 
De families van de dorpelingen die hun dorpen in de 
jaren negentig zijn moeten ontvluchten, leveren grote 
contingenten van vrijwilligers, jongens en meisjes, 
die zich willen revolteren en zich aangetrokken voe-
len door het prestige van de guerrilla en de oproep 
uit de bergen. Eén van de gevallen ‘PKK-martelaren’ 
kwam uit Hakkari. Op maandag 13 september zouden 
tienduizenden mensen zijn begrafenis bijwonen, een 
lange stoet wagens zou de familie vergezellen naar 
Malatya waar zij het lichaam moesten ophalen. De 
stoffelijke overschotten van de PKK-strijders waren 
uitzonderlijk voor autopsie naar Malatya, op 15 uur 
rijden van Hakkari, overgebracht. 

Enkele dagen later werd een andere jongere, Enver Tu-
ran (15 jaar), begraven in Hakkari. Hij kwam om door 
een kogel die was afgevuurd door een soldaat en hem 
recht in het hoofd had getroffen. Waarom heeft deze 
sergeant, die met zijn wagen passeerde in de wijk, ge-
schoten op deze jonge opstandelingen (blijkbaar met 
als doel te doden)? Sinds de komst van een nieuwe 
provinciegouverneur wordt er immers niet meer met 
scherp geschoten op betogers. De sergeant werd deze 
keer onmiddellijk gearresteerd maar de woede van de 
stad werd er niet minder om. Meerdere politieagenten 
werden verwond door betogers die met stenen de po-
litiewagens bekogelden. 

En wie wreekt zich dan op de scholen van de provin-
cie? Tijdens de rellen op het Suikerfeest, waren twee 
scholen het doelwit van explosies. Gelukkig vielen er 
deze keer geen slachtoffers. Was dit het werk van de 
zgn. ‘gençler’, de opstandige jongeren, als antwoord 
op de oproep van de BDP de scholen te boycotten 
tussen 20 en 25 september? De oproep van de Koer-
dische partij om de scholen te boycotten, waarmee 
ze haar eis voor onderwijs in de moedertaal kracht 
bij wilde zetten, werd tevens massaal opgevolgd in de 
provincie.

Wat Hakkari betreft, zij houdt haar adem in en wacht 
gespannen af.

Bron: http://yollar.blog.lemonde.fr
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De Koerdische Prinsdommen 
in Zuid-Koerdistan

Vanaf de zestiende eeuw tot het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog zou Zuid-Koerdistan (het huidige 
Noord-Irak) deel uitmaken van het Ottomaanse Rijk. Zuid-Koerdistan heeft tijdens het Ottomaanse tijdperk 
drie grote, semi-onafhankelijke, Prinsdommen gekend: het Prinsdom van de Babans, het Prinsdom van 
Soran en het Prinsdom van Badinan.

Het Prinsdom van de Babans
Het Prinsdom van de Babans werd opgericht door 
de prinsen van de familie Baban. Deze familie zou 
de naam geven aan dit prinsdom dat gedurende 
180 jaar zou bestaan (1670-1850). 

De familie Baban is een familie van Koerdische 
adel. Deze familie zou aan het Ottomaanse Rijk 
trouwens ook belangrijke staatsmannen schenken 
zoals Saïd Pasha Khandan die opeenvolgend, en 
gedurende lange tijd, minister van buitenlandse za-
ken en voorzitter van de Ottomaanse senaat was1. 

Het territorium van het Prinsdom strekte zich uit 
van de rivier de Kleine Zab in het noorden tot aan 
de Sirwan in het zuiden. Aanvankelijk was de klei-
ne stad Kara-Cholan de hoofdstad. In 1783 be-
sloot Ibrahim Pasha Baban om een nieuwe hoofd-
stad te bouwen, Sulaymania. 

De prinsen van Baban waren zeer gecultiveerde 
heren: zij bevorderden de ‘schone letteren’ en de 
Koerdische literaire beweging zou een grote bloei 
kennen onder hun heerschappij. De beroemde 
Koerdische dichter, Sheikh Reza Talabani (1837-
1910), bracht in één van zijn gedichten hulde aan 
het tijdperk van de Babans en schreef hierover 
onder andere:

“Ik herinner mij nog goed de tijd dat Sulayma-
nia de hoofdstad van de Babans was. Zij werd 
toen niet geleid door de Perzen en was evenmin 

onderworpen aan de orders van de Ottomanen”.

Verschillende malen zou het Prinsdom de wapens 
opnemen tegen de Ottomaanse autoriteiten in 
Bagdad alsook tegen de Perzen. Het Prinsdom ge-
tuigde steeds van haar capaciteit om zich te ver-
dedigen en om de integriteit van haar territorium 
te behouden.

Helaas heerste er een zeer levendige en voordu-
rende rivaliteit tussen de prinsen om de troon van 
het Prinsdom te bestijgen. Dit liet haar machtige 
buren, zowel de Ottomaanse autoriteiten in Bag-
dad als de Perzen, toe om zich te mengen in de 
interne keuken van het Prinsdom en om mee te 
beslissen over de toekomstige heersende prins.

Vanaf de 19de eeuw zou de Ottomaanse regering 
echter beginnen met haar centraliseringbeleid. Na 
een nogal ongelukkige overlevingspoging, zou het 
Prinsdom van de Babans in 1850 ophouden te 
bestaan.

Toch is de herinnering aan dit Prinsdom, dat een 
erg belangrijke rol heeft gespeeld in deze regio, tot 
op de dag van vandaag erg levendig gebleven. De 
afstammelingen van de prinsen van Baban zijn dan 
ook erg fier op de realisaties van hun voorvaderen.

Het Prinsdom van Soran
Het Prinsdom van Soran situeerde zich ten noor-
den van het Prinsdom van de Babans en had als 

————— 
1 De zoon van Saïd Pasha Khandan, de generaal Sherif Pasha, zou bovendien de Koerdische delegatie voorzitten die deelnam aan de 

Vredesconferentie na de Eerste Wereldoorlog. Het is ook het vermelden waard dat de laatste eerste minister van het koninklijk regime 
in Irak (afgeschaft in 1958) tevens een Baban was.

- Methed Bab-Jan -
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hoofdstad de stad Rawandooz. Zij zou het daglicht 
zien in 1810 maar het zou pas onder de derde 
prins zijn, de beroemde Mohamed Pasha Rawan-
doozi, dat het Prinsdom haar hoogtepunt zou be-
leven. Mohamed Pasha Rawandoozi werd dan ook 
niet zonder reden de ‘Grote Prins’ genoemd.

Waakzaam, intelligent en bezeten van patriottische 
sentimenten, wilde Mohamed Pasha een onafhan-
kelijke Koerdische staat creëren. Hij begon met de 
annexatie van de twee naburige kleine prinsdom-
men van Sherwan en Bradozt. In 1830 verklaarde 
hij de onafhankelijkheid en veroverde hij de ste-
den Sourchi en Khoshnaw. Vervolgens bezette 
hij de volgende steden: Harir, Erbil, Altoon-Kopri, 
Koy-Sanjak en Ranya. In deze gebieden bracht hij 
orde en veiligheid en hij gaf de administratie over 
deze gebieden aan enkele vertrouwelingen.

Daar hij niet in staat was om zich met geweld te 
weren tegen Mohamed Pasha, ondernam de Otto-
maanse Wali2 van Bagdad een poging om de prins 
te paaien: hij gaf hem de titel van ‘Pasha’ en zei de 
onafhankelijkheid officieel te erkennen. Vervolgens 
maakte Mohamed Pasha zich meester van de stad 
Akra en daarna ook van Zakho en Amadiya. De groei-
ende macht van Mohamed Pasha Rawandooz, zijn 
politieke ambities en vooral zijn onafhankelijkheids-
verklaring zouden de Ottomaanse leiders alarmeren. 
De Ottomaanse autoriteiten beslisten dan ook om 
de ‘Grote Prins’ te elimineren. Zij stuurden een grote 
troepenmacht naar het Prinsdom van Soran onder 
het commando van de ex-grootvizier3 Rashid Pasha. 
Maar de troepen van Mohamed Pasha hadden de 
nauwe doorgang van Gili-Ali Beg bezet waardoor zij 
de weg naar Rawandooz onder controle hadden en 
zij het voor het Ottomaanse leger onmogelijk had-
den gemaakt om door te stoten naar Rawandooz. 
Hierop richtte Rashid Pasha een brief aan Mohamed 
Pasha waarin hij hem amnestie beloofde en hij aan 
het hoofd van het prinsdom mocht blijven op voor-
waarde dat hij zich zou onderwerpen aan de Sultan. 

Daar hij een groot bloedvergieten wilde vermijden, 
aanvaardde Mohamed Pasha het aanbod van Ra-
shid Pasha en begaf hij zich naar Istanbul. Rashid 
Pasha hield woord: Mohamed Pasha kreeg amnes-
tie en kon het Prinsdom van Soran blijven leiden. 
Maar het lot zou er anders over beslissen. Vooraleer 
de Koerdische prins Istanbul goed en wel had ver-
laten, overleed Rashid Pasha. Ali Reza Pasha, de 
Ottomaanse Wali in Bagdad en een gezworen vij-
and van Mohamed Pasha, nam deze gelegenheid te 
baat en waarschuwde Istanbul dat de terugkeer van 

Mohamed Pasha de regio in chaos en onveiligheid 
zou storten en eiste zijn executie. Bij zijn aankomst 
in Sivas, op zijn terugweg naar Rawandooz, werd 
Mohamed Pasha aangehouden en geëxecuteerd. 

Het Koerdische volk zou nog lang treuren om deze 
grote en heroïsche prins. Het Prinsdom van Soran 
zou enkele jaren na de dood van Mohamed Pasha 
ten onder gaan.

Vandaag de dag bestaan er nog steeds legerka-
nonnen waarop de naam van Mohamed Pasha ge-
graveerd staat.

Het Prinsdom van Badinan
Het Prinsdom van Badinan was het Prinsdom dat 
het langst zou bestaan in Zuid-Koerdistan. Het 
werd gesticht in de dertiende eeuw en zou tot 
het midden van de negentiende eeuw blijven be-
staan. Dit Prinsdom was gelegen in het noorden 
van Zuid-Koerdistan en had als hoofdstad de pit-
toreske stad Amadiya, een stad die was gebouwd 
op een bergtop. Het rijk van Badinan omvatte 
daarnaast de steden Akra, Dohuk en Zakho en de 
gebieden Zibar en Sindi.

Dit Prinsdom werd gesticht door de familie Ba-
haddin en zou bijna voortdurend geleid worden 
door prinsen van deze familie. Zij bereikte haar 
hoogtepunt van haar macht tijdens de heerschap-
pij van Bahram de Grote (1726-1767).

In 1833 bezette Mohammed Pasha Rawandooz 
Amadiya. Hij zette de regerende prins, Saïd 
Pasha, af en verving hem eerst door Musa Pasha 
van de regerende familie en vervolgens door zijn 
eigen broer Rasul Beg. Enige tijd later kwam Is-
mael Pasha aan het hoofd van het Prinsdom. Deze 
prins, die behoorde tot de regerende familie, con-
solideerde de onafhankelijkheid van het Prinsdom 
en erkende de soevereiniteit van het Ottomaanse 
Rijk over zijn Prinsdom niet meer.

Toen de Ottomaanse leider dit ter ore kwam, beslo-
ten zij naar het geweld te grijpen. Na een redelijke 
langdurige belegering, slaagden de Ottomaanse 
troepen erin om Amadiya te bezetten. Ismael Pasha 
werd daarop aangehouden en naar Bagdad ge-
stuurd waar hij gevangen werd gezet. Enige tijd na 
de val van Amadiya, zouden de andere steden van 
het Prinsdom ook in de handen van de Ottomaanse 
troepen vallen. Zo zou dit Prinsdom verdwijnen dat 
het oudste Prinsdom was van Zuid-Koerdistan.

————— 
2 Tijdens het Ottomaanse Rijk was de Wali de gouverneur van een territorium of regio. Aldaar vertegenwoordigde hij de Sultan en hij had 

uitgebreide uitvoerende bevoegdheden.
3 De Grootvizier was een soort eerste minister van het Ottomaanse Rijk.
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Iran: vrijheid van advocaten 
wordt ernstig belemmerd!

Dr. Shirin Ebadi, de Nobelprijswinnaar voor de Vrede en een bekende mensenrechtenadvocaat in Iran, 
Amnesty International, Human Rights Watch, de Internationale Campagne voor de Mensenrechten in Iran, 
de Internationale Commissie van Juristen (ICJ), de Internationele Federatie voor de Mensenrechten (FIDH), 
de Iraanse Liga ter Verdediging van de Mensenrechten (LDDHI), de Internationale Unie van Advocaten en 
de Wereldorganisatie tegen Foltering (OMCT) veroordeelden op 1 oktober de aanhoudende detentie, zonder 
aanklacht noch proces, van de mensenrechtenadvocate Nasrin Sotoudeh. In hun persmededeling riepen ze 
op tot haar onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating daar zij enkel wordt vastgehouden omwille van 
haar werk ter verdediging van anderen.

Shirin Ebadi en de verschillende mensenrechtenorgani-
saties waarschuwden ervoor dat haar arrestatie de laat-
ste stap is om Iraniërs de toegang te verhinderen tot 
een geschikte, competente rechtsvertegenwoordiging. 
Dit is nochtans een basisrecht en een belangrijke voor-
waarde om een eerlijk proces te kunnen garanderen.

Nasrin Sotoudeh is de moeder van twee kinderen. In 
het verleden heeft ze talrijke belangrijke mensenrech-
tenactivisten en politieke activisten verdedigd, zoals 
journalist Isa Saharkhiz en Heshmatollah Tabarzadi, 
leider van het verboden Democratisch Front van Iran. 
De eerste werd gestraft en de tweede berecht na 
Sotoudeh’s arrestatie. Daarnaast heeft ze ook al ver-
schillende minderjarigen verdedigd die de doodstraf 
riskeerden en is ze ook de advocaat van Shirin Ebadi 
in verschillende zaken. 

Sinds 4 september zit zij vast in de Evin gevangenis 
in Teheran. Sindsdien heeft ze nog maar drie telefoon-
gesprekken mogen voeren, twee met haar gezin en 
één met haar advocaat. Totnogtoe heeft ze echter nog 
geen bezoek mogen ontvangen van haar familie noch 
van haar advocaat.

De exacte redenen voor haar arrestatie zijn nog steeds 
onduidelijk. In haar dagvaarding stond ‘propaganda 
tegen het systeem’ en ‘samenkomen en samenspan-
nen met als doel om de staatsveiligheid schade toe te 
brengen’. Deze vaag geformuleerde aanklachten vallen 
onder verschillende artikels van de Iraanse strafwet 
die betrekking hebben tot de ‘nationale veiligheid’ 
die activiteiten criminaliseren die niets meer zijn dan 
de vreedzame uitoefening van de rechten op vrije 
meningsuiting, vereniging en vergadering. Deze artike-
len werden voordien reeds gebruikt om advocaten te 
vervolgen voor bepaalde uitspraken en activiteiten in 
verdediging van hun cliënten.

Nasrin Sotoudeh was eerder al gewaarschuwd om de 
vertegenwoordiging van Shirin Ebadi stop te zetten. 
Zoniet zou ze te maken krijgen met vergeldingsmaat-
regelen. Bovendien werden ook haar echtgenoot Reza 
Khandan en haar advocaat Nasim Ghanavi reeds 
gewaarschuwd om zich niet in het openbaar uit te spre-
ken over haar beproeving. Reza Khandan werd zelfs 
reeds gedagvaard door het Revolutionair Gerechtshof, 
wat hij beschreef als een‘ reeks bedreigingen’. 

De afgelopen maanden worden steeds meer advocaten 
vervolgd. Zo zit Mohammad Oliyaeifard, een advocaat en 
bestuurslid van de mensenrechtenorganisatie ‘Comité 
ter Verdediging van Politieke Gevangenen in Iran’, 
momenteel een gevangenisstraf uit van één jaar omdat 
hij zich tijdens interviews met internationale media had 
uitgesproken tegen de executie van één van zijn cliën-
ten. Zijn client, de minderjarige delinquent Behnoud 
Shojaee, werd opgehangen voor een moord die hij had 
gepleegd toen hij 17 jaar oud was. Mohammad Olyae-
ifard heeft vele gewetensgevangenen, waaronder ook 
onafhankelijke vakbondactivisten, en minderjarige delin-
quenten verdedigd. Zijn advocaat is Nasrin Sotoudeh.

Twee andere advocaten, beide collega’s van Shirin 
Ebadi binnen de NGO het Centrum voor Mensenrech-
tenactivisten (CHRD), riskeren ook vervolgd te worden 
wegens hun mensenrechtenactiviteiten. Abdolfattah 

Nasrin Sotoudeh
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Soltani en Mohammad Ali Dadkhah werden beide 
gearresteerd na de betwiste presidentiële verkiezingen 
van juni 2009. Alhoewel beide later op borgtocht vrij-
kwamen, zijn er verschillende zaken hangende tegen 
hen die tevens gebaseerd zijn op vage aanklachten die 
zouden kunnen leiden tot hun gevangenzetting of tot 
hun uitsluiting uit de advocatuur. 

De prominente advocaat, Mohammad Seyfzadeh, die 
tevens stichtend lid is van het CHRD, gaat een proces 
tegemoet wegens ‘de vorming van een vereniging…. 
wiens doel is om de nationale veiligheid schade toe te 
brengen’ en omdat hij ‘lid zou zijn van een vereniging 
wiens doel is om de nationale veiligheid schade toe te 
brengen’. Deze vereniging duidt op het CHRD. Sinds 
2009 mag hij, alsook een ander lid van het CHRD dr. 
Hadi Esmailzadeh, het land niet meer verlaten. 

Andere methodes die de autoriteiten toepassen om 
advocaten te verhinderen om hun beroep vrij uit te 
oefenen zijn: ongerechtvaardigde belastingsonder-
zoeken waarbij de autoriteiten de bankrekeningen en 
andere financiële tegoeden van de advocaten blokke-
ren en die zouden kunnen leiden tot de uitsluiting van 
een advocaat. Shirin Ebadi werd zelf in een dergelijke 
financiële wurggreep gehouden toen de autoriteiten 
haar bankrekening blokkeerden waarop het bedrag 
van haar Nobelprijs stond, wat een schending was van 
het recht.

Voor haar arrestatie ontdekte Nasrin Sotoudeh dat 
niet enkel haar financiële transacties werden onder-
zocht maar dat nog dertig andere advocaten dreigden 
beschuldigd te worden van onregelmatigheden betref-
fende hun belastingen. 

Daarnaast proberen de Iraanse autoriteiten al jaren-
lang de onafhankelijkheid van de Iraanse Orde van 
Advocaten te beperken door bepaalde kandidaten, op 
discriminerende gronden zoals hun politieke overtui-
ging of hun vreedzame mensenrechtenactiviteiten, te 
verhinderen zich kandidaat te stellen voor bepaalde 
hoge functies. Zo werden Mohammad Dadkhah, Dr 
Hadi Esmailzadeh, Fatemeh Gheyrat and Abdolfattah 
Soltani – allen leden van het CHRD – in 2008 gedis-
kwalificeerd om te zetelen in de Centrale Raad van de 
Orde van de Advocaten omwille van hun activiteiten 
als mensenrechtenactivisten. 

In juni 2009 werden minder dan een week na de 
betwiste presidentsverkiezingen nieuwe verordeningen 
goedgekeurd met betrekking tot de wet van 1955 
betreffende de onafhankelijkheid van de Iraanse Orde 
van Advocaten. Hierdoor kreeg Justitie de macht 
om lidmaatschap van de Orde en om aanvragen tot 
licenties van advocaten goed te keuren waardoor de 
onafhankelijkheid van de Orde ondermijnd werd. Na 
hevig protest van de Orde en individuele advocaten 
werd de implementatie van de verordeningen zes 
maanden opgeheven. Men denkt dat ze opgeheven 
zullen blijven maar ze kunnen op elk moment worden 
geïmplementeerd. 

Shirin Ebadi is sinds de presidentsverkiezingen niet meer 
teruggekeerd naar Iran daar zij ter plaatse haar mensen-
rechtenactiviteiten niet meer zou kunnen voortzetten. 

Andere advocaten werden al tot ballingschap gedwongen 
voor hun eigen veiligheid. Shadi Sadr verliet het land 
nadat zij gedurende elf dagen gevangen zat in juli 2009.

Mohammad Mostafaei voelde zich ook gedwongen om 
het land te verlaten in juli 2010 na zijn betrokkenheid 
in de zaak tegen Sakineh Mohammadi Ashtiani, een 
Iraanse vrouw die veroordeeld werd tot steniging en 
die internationaal voor veel protest zorgde. De Iraanse 
autoriteiten dreigden er immers mee hem, zijn echtge-
note en zijn broer in zijn plaats te arresteren. 
Artikel 14 van het Internationaal Verdrag op Burger- 
en Politieke Rechten (ICCPR), dat Iran ondertekend 
heeft, voorziet in het recht van een beklaagde op 
voldoende tijd en faciliteiten om zijn/haar verdediging 
voor te bereiden en om te communiceren met een 
advocaat van eigen keuze.

De Basisprincipes over de Rol van Advocaten van de 
VN voorzien dat advocaten hun werk moeten kunnen 
uitvoeren ‘zonder intimidatie, belemmering, kwelling 
of ongepast bemoeienissen.’ Daarnaast bevestigen 
de VN-basisprincipes het recht van advocaten op de 
vrijheid van meningsuiting, waarin ook in artikel 19 
van het ICCPR wordt voorzien. Dit artikel omvat ‘recht 
om deel te nemen aan publieke debatten over zaken 
betreffende het recht, de administratie van justitie en 
de promotie en bescherming van mensenrechten’. 

De Speciale VN-rapporteur voor de Onafhankelijkheid 
van Advocaten en Rechters heeft geen toegang gekre-
gen tot het land ondanks de officiële uitnodiging van 
Iran aan alle VN-mensenrechteninstanties die dateert 
van 2002 en nog steeds geldig zou moeten zijn. Sinds 
augustus 2005 kreeg geen enkele VN-mensenrechten-
expert de toestemming om Iran te bezoeken. 

Shirin Ebadi zei: “Ik, die verschillende gewetensgevan-
genen heb verdedigd zoals de zeven gevangengenomen 
Baha’i leiders en anderen, zou te maken krijgen met 
onaanvaardbare beperkingen op mijn mensenrechtenac-
tiviteiten indien ik zou terugkeren naar Iran, als ik al niet 
gearresteerd zou worden”. “Nu zit mijn eigen advocaat – 
die tevens vele andere activisten vertegenwoordigt – vast 
en haar advocaat werd al bedreigd met arrestatie omdat 
ze haar verdedigde. Waar is Vrouwe Justitia wanneer je 
advocaat wordt gearresteerd omdat ze jou verdedigt?” 

De organisaties zeggen dat door advocaten de prijs 
van hun eigen vrijheid te doen betalen omwille van de 
uitoefening van hun job, de Iraanse autoriteiten het 
gerechtssysteem nog verder ondermijnen. Met enkele 
advocaten achter de tralies en anderen die bedreigd 
worden, worden de cliënten – die meestal zelf slacht-
offers zijn van mensenrechtenschendingen – weerloos 
overgelaten aan de genade van de autoriteiten. 

Vertaling: Lieve Driesen
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Recensie  
In de Bres voor de Koerden

– Ludo Abicht –

In “In de bres voor de Koerden” maakt Marlies Casier, onderzoekster aan de Universiteit Gent, een balans 
op van het solidariteitswerk in Vlaanderen voor de Koerden in Turkije. Het onderzoek beslaat de periode 
van maart 1985, toen volksvertegenwoordigers Willy Kuijpers en Jaak Vandemeulebroucke in het Europees 
parlement een voorstel van resolutie indienden betreffende het geloof van de Koerdische minderheid in 
Turkije, tot een vraag van Bart Staes aan de Europese Raad over de anti-PKK acties in Europa en de druk 
hieromtrent van de VS op de Europese instanties in april 2010. 

Sinds de jaren tachtig is er een ware solidariteitsbe-
weging van Vlaamse parlementsleden met de Koerden 
ontstaan. 
Daar het in de eerste plaats ging om de erkenning 
van de culturele, politieke en sociale rechten van een 
over vier staten verdeeld en onderdrukt volk is het niet 
verwonderlijk dat de meerderheid van hen uit de toen-
malige Volksunie en de partijen die haar zijn opgevolgd 
afkomstig waren, maar ook politici uit andere partijen, 
van Groen! en Open VLD tot sp.a, hebben zich bij deze 
acties aangesloten. Dat blijkt onder meer uit de inter-
views die de auteur van hen heeft afgenomen.
Het heeft geen zin, hier nogmaals te herinneren aan 
het lot van de Koerden en dus de noodzaak en relevan-
tie van een dergelijke inzet, maar het is daarentegen 
wél nuttig, een aantal problemen te benadrukken die 
in bijna alle gesprekken terugkeren:
1. ten eerste is er de vraag naar de efficiëntie van deze 

acties. Daarop kan men alleen maar antwoorden dat 
de voortdurende actualisering van het probleem een 
onmiskenbare invloed heeft gehad en nog steeds 
heeft op de vele discussies rond de voorwaarden 
voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie;

2. het is een interessante vaststelling dat de met de 
Koerden sympathiserende politici het onderling 
oneens zijn over de strategie in verband met deze 
toetreding. Sommigen denken dat deze toetreding 
de Turkse autoriteiten vanzelf zal verplichten de 
mensenrechten en rechten van de Koerden te 
respecteren, terwijl anderen van mening zijn dat 
een dergelijke koerswijziging aan elke volwaardige 
toetreding moet voorafgaan. De Europese Unie zou 
immers kunnen argumenteren, eens dat Turkije 
een gewoon lid geworden is, dat dit een binnen-
landse aangelegenheid geworden is. De auteur lijkt 
in haar besluit dit laatste standpunt bij te treden: 
“Ook de mogelijke toetreding van Turkije tot de 
Europese Unie kan niet van kracht gaan zolang 
de problemen die vandaag gekend zijn blijven 
bestaan.” Het is duidelijk dat het debat hierover 
nog niet afgelopen is.

3. alle politici keuren het gebruik van geweld af, zowel 

door de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) als 
door de Turkse regering, en pleiten voor een poli-
tieke oplossing, ook al begrijpen ze dat het gewa-
pend verzet er in het verleden voor gezorgd heeft 
dat de Koerdische zaak op de internationale agenda 
gebleven is. Ze beseffen echter ook dat de geopo-
litieke situatie na de aanslagen van 11 september 
2001 en de door de VS geleide “oorlog tegen het 
terrorisme” grondig veranderd is. Er moet, anders 
gezegd, met alle betrokkenen, ook de PKK, ten 
gronde over een oplossing onderhandeld worden.

4. interessant in deze studie is ook de discussie over 
de reële en vermeende tegenstelling tussen een 
internationaal engagement en de steun voor de 
nationale emancipatie van de Koerden. De tegen-
stelling is reëel, indien een eventuele Koerdische 
autonomie zou leiden tot een terugplooiing van de 
Koerden op zichzelf. Ze is vermeend, indien men 
onterecht iedere vorm van streven naar grotere 
autonomie automatisch als afwijzing van de inter-
nationale solidariteit beschouwt en veroordeelt. 

In de uitvoerige bijlagen, die ongeveer de helft van de 
tekst beslaan, staan tijdschriftartikels, de belangrijkste 
resoluties, interpellaties en initiatieven en de bear-
gumenteerde principiële Platformtekst 1998 van de 
Coördinatie “Stop de oorlog tegen het Koerdische volk”. 
Dit boek is een eerlijk document over de mogelijkheden 
die Vlaamse politici hebben om een positieve invloed 
uit te oefenen in de verdediging van de mensenrechten 
in de wereld, maar ook over de grenzen van dit engage-
ment. Door deze objectieve benadering is de auteur erin 
geslaagd, zowel een zelfgenoegzaam triomfalisme (“Kijk 
eens wat we allemaal gedaan hebben!”) als een verlam-
mend pessimisme (“Maar wat hebben we nu in feite 
bereikt?”) te vermijden en daarmee de energie voor en de 
hoop op een verbetering van de toestand open te houden. 

Marlies Casier, In de bres voor de Koerden, uitgegeven bij 
het Koerdisch Instituut vzw, Brussel, 165 blz. U kan dit 
boek bestellen door 12 euro over te schrijven op rekening-
nummer 001-2068530-81 of op gironummer (Nederland) 
9030392 met vermelding ‘In de bres voor de Koerden’.
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Europees initiatief ter  
bescherming van  

de Koerdische identiteit en ter 
verbetering van de integratie

In het kader van het Levenslang Leren Programma Grundtvig van de Europese Commissie zijn in september 
vier Koerdische organisaties die gebaseerd zijn in Brussel, Wenen, Stockholm en Keulen het project ‘Stories 
of my (grand)parents’ gestart. Het doel van het project is de verankering van de Koerdische culturele iden-
titeit en de verbetering van de integratie van de Koerden in de Europese samenleving. Heb jij zin om deel 
te nemen aan dit project, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Koerdisch Instituut te Brussel!

Waarom dit project?
In Europa leven zo’n twee miljoen Koerden wiens moe-
dertaal en identiteit, die veelal bedreigd worden in hun 
thuisland, dreigen verloren te gaan.
Daarom hebben vier Koerdische organisaties – Institut 
für Kurdologie, Koerdisch Instituut Brussel, Koerdisch 
Instituut Stockholm en Pro Humanite e.V. – de handen 
in elkaar geslagen. Samen zullen zij een zelflerend pro-
ces ontwikkelen tussen de eer-
ste, tweede en derde generaties 
Koerdische migranten. Tijdens dit 
proces zal elke generatie gecon-
fronteerd worden met de menin-
gen, waarden en ervaringen van 
de andere generatie.
De jongeren zullen de verhalen 
van de eerste generatie opne-
men en alzo vertrouwd gera-
ken met de waarden, tradities, 
het thuisland en de Koerdische 
taal. Op deze manier hopen we 
te voorkomen dat de band van 
de tweede en derde generatie 
Koerdische jongeren met hun 
oorspronkelijke cultuur en identiteit verloren gaat en 
aldus een bijdrage leveren aan het behoud van het 
Koerdische levende erfgoed. Het levende erfgoed is 
immers de drijvende kracht van onze culturele diver-
siteit en het behoud ervan is de garantie voor voort-
durende creativiteit.
Tegelijkertijd zullen de jongeren die hier in Europa 
zijn opgegroeid hun (groot)ouders helpen om hun so-
ciale integratie te verbeteren, en meer bepaald met 
de beheersing van de taal van het ‘gastland’, en om 
de participatie van de ouderen aan de digitale en de 
burgersamenleving te verhogen in een poging om de 
generatiekloof te dichten.

Wat bieden we de deelnemers?
Twee jaar lang zullen Koerdische jongeren van de tweede 
en/of derde generatie samen met hun ouders of groot-
ouders werken aan een meertalige brochure (Koerdisch, 
Duits, Nederlands en Zweeds) met sprekende getuige-
nissen van de eerste generatie Koerden in Europa. Deze 
getuigenissen zullen bovendien gefilmd en opgenomen 
worden en een aantal ervan zullen online geplaatst wor-

den op het e-learning platform 
en op de websites van verschil-
lende organisaties. Langs deze 
weg zullen de verhalen van 
deze Koerden en case studies 
van integratie bekend gemaakt 
worden bij de Koerdische en de 
Europese gemeenschap.
Daarnaast zullen de deelne-
mers de kans krijgen om ken-
nis te maken met de Koerdi-
sche gemeenschap in een an-
dere EU-lidstaat en zullen de 
lerenden gestimuleerd worden 
om een plaats in te nemen in 
de civil society.

Tot slot zal het project voorzien in een intensieve taal-
cursus Engels en zal er gewerkt worden aan een betere 
kennis van het Nederlands en het Koerdisch.

Waar en wanneer?
Op 10 november 2010, om 19u, zijn geïnteresseerde 
deelnemers (minimumleeftijd: 16 jaar), woonachtig in 
Vlaanderen en Brussel, van harte welkom op een info-
avond in het Koerdisch Instituut te Brussel. Uiteindelijk 
zullen 15 jongeren van de tweede of derde generatie en 
15 ‘ouderen’ van de eerste generatie geselecteerd worden.
Geïnteresseerd? Neem dan snel contact op met Derwich 
M. Ferho: 02 230 34 02 of kib@skynet.be.


