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Agenda

Donderdag 20 januari 2011 (17u): Vernissage
Tentoonstelling ‘Verborgen Zorgen’

TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN HET KOERDISCH INSTITUUT | JAARGANG 11 | N°57 | JANUARI-FEBRUARI 2011

Provinciehuis Leuven, Provincieplein 1 – 3010 Leuven

De fototentoonstelling ‘Verborgen Zorgen’ brengt het thema van ‘Gendergerelateerd geweld’ onder de aandacht.
Vrouwen met en zonder wettig verblijfsstatuut plaatsen hun ervaring met gendergerelateerd geweld in de kijker en
gaan een dialoog aan over de noden en drempels die zij zien in preventie en hulpverlening.
Na een korte toelichting met een hapje en drankje, kan u de tentoonstelling vrij bezoeken. Gelieve voor 12 januari
2011 een seintje te geven aan Mieke@vzwzijn.be of 02 229 38 70 indien u de vernissage op 20 januari wil
bijwonen. Zo kunnen er voldoende hapjes en drank voorzien worden!
De tentoonstelling ‘Verborgen Zorgen’ zal te zien zijn in het Provinciehuis Leuven van 17-21 januari 2011. Meer info
over de tentoonstelling vindt u op de website van het IRCH: http://www.icrh.org/projects/verborgen-zorgen-hiddenworries.
Organisatie: vzw Zijn, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Koerdisch Instituut vzw, Forum van Vlaamse VrouwenProvincie Vlaams-Brabant en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Zaterdag 22 januari 2011 (14u): Vernissage
fototentoonstelling “Xwes hatin/Hosgeldiniz/Welcome”
Annie Gentils Gallery,Peter Benoitstraat 40 – 2018 Antwerpen

Fotografe Els Vanden Meersch startte enkele jaren geleden haar project ‘Hosgeldiniz/Xwesh hatin/Welcome’.
Verschillende malen zou zij hiervoor naar Turks Koerdistan reizen met als doel om de naar schatting 3500 dorpen
die in de jaren negentig door het Turkse leger werden vernield en ontruimd in beeld te brengen. Uiteindelijk is zij
erin geslaagd om maar liefst 125 dorpen te visualiseren. Uit haar prachtige foto’s spreken de mate van destructie
maar ook de imponerende diversiteit van volkeren, culturen en landschappen.
Tentoonstelling loopt van 23/01/2011-12/03/2011 (open van woensdag tot zaterdag van 14u-18u).

11 maart 2011: Internationaal seminarie: Iraqi academics:
Defending education in times of war and occupation

Het doel van het seminarie is internationale aandacht te vragen voor de aanhoudende misdaden
tegen de Irakese academici, dit geweld te situeren binnen de bredere context van de voortdurende
bezetting van Irak en te werken aan praktische oplossingen.

Nieuwe Iraakse regering staat zware taak
te wachten p. 6-7

Irakese intellectuelen en technici zijn onder de VS-bezetting stelselmatig het doelwit geweest van een voortdurende
campagne van intimidatie, ontvoeringen, afpersingen, willekeurige executies en gerichte moordaanslagen.
Tegelijkertijd met de vernietiging van de Irakese onderwijsinfrastructuur, heeft deze repressie geleid tot een
massale gedwongen exodus van de Irakese intellectuele middenklasse. Dit alles heeft ernstige gevolgen voor de
Irakese sociale, economische en politieke wederopbouw.
Naar aanleiding van acht jaar VS bezetting, en met weinig tekenen die erop wijzen dat hier snel een einde aan
komt, doen het BRussells Tribunal en de Middle East and North Africa Research Group (MENARG) van de
Universiteit Gent een oproep tot een hernieuwde aandacht voor de situatie van het Irakese hoger onderwijs en
het academische leven en willen zij het belang ervan benadrukken voor de wederopbouw van het land en het
welzijn van zijn bevolking.

Achter de schermen van de WikiLeaks
‘onthullingen’ over Irak p. 8-12

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

Afgiftekantoor Brussel 4

Programma & inschrijving zie: http://www.brussellstribunal.org/Seminar/#id=main1&ts=1292585535330&page=1&language=nl
Org.: Ghent University (MENARG) en the BRussells Tribunal i.s.m. The International Association of Contemporary
Iraqi Studies, Vrede, 11.11.11 & The International Anti-Occupation Network en met de steun van EURAMES en
ICMES.

Fototentoonstelling
Els Vanden Meersch:
Xwesh hatin/Hosgeldiniz/Welcome
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Staakt-het-vuren van
de Koerdische zijde en
de houding van de Turkse staat
- Derwich M. Ferho -

Onlangs heeft de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK)
de verlenging van hun zevende eenzijdig staakt-hetvuren aangekondigd tot juni 2011. Hiermee wilde de
PKK, na de goedkeuring van de grondwettelijke amendementen in het referendum, “de Turkse autoriteiten
voldoende tijd en ruimte geven om concrete stappen
te zetten in de Koerdische kwestie”.
Het is nu aan de Turkse kant om te bewijzen dat ze
serieus zijn met deze kwestie. Zo niet is de oorlog van
een kwarteeuw nog niet gedaan. Initiatieven zoals de
privécursussen Koerdisch en TRT 6, het kanaal van
de Turkse nationale televisie dat in het Koerdisch
uitzendt maar vooral koranlessen en propaganda voor
de machthebbers aanbiedt aan een Koerdisch publiek
zullen de PKK niet overtuigen om de gewapende strijd,
die het land nu reeds 25 jaar in haar greep houdt,
stop te zetten. Zeker het feit dat een Turkse rechtbank
in het kader van het zgn. KCK-proces het Koerdisch
omschreef als ‘een onbekende taal’, zal de Koerdische
vrijheidsbeweging doen twijfelen aan de oprechtheid
van de Turkse overheid om in dialoog met de Koerden
een oplossing te vinden voor de Koerdische kwestie.
De Turkse staat is er zich erg goed van bewust dat ze
de Koerdische vrijheidsstrijd niet de kop kan indrukken. Deze strijd is niet meer een kwestie van enkele
honderden ‘terroristen’ of ‘avonturiers’. Het gaat nu
om miljoenen mensen die als één blok achter deze
beweging staan. Deze beweging heeft zich genesteld
in verschillende lagen van de bevolking, is heel zelfverzekerd en focust doelbewust op het respect van de
fundamentele rechten van de Koerden. Bovendien zijn
de Koerden nu zowel op politiek, sociaal als cultureel
niveau heel goed georganiseerd. Onderwijs in de moedertaal is nu het hoofddoel.
Zowel in Turkije als in het buitenland wordt de Koerdische vrijheidsbeweging die geleid wordt door de PKK
als een terreurbeweging bestempeld. Nochtans wil
deze beweging geen terreur zaaien maar is het enkel
een reactie op de decennialange onderdrukking door
de Turkse staat van de Koerden. Alhoewel de Turkse
staat erin geslaagd is om de PKK ook op de terreurlijst
van de VS en de EU te doen opnemen, blijft het nog
maar de vraag of Turkije hiermee geholpen is. Volgens

mij heeft dit een omgekeerd effect gehad en is hierdoor de sympathie voor de beweging en de vastberadenheid van de PKK nog gegroeid.
Een ander feit is dat Turkse overheidsinstanties al
lang gesprekken hebben met de PKK-leiding, en in
het bijzonder met Abdullah Öcalan. Aanvankelijk werd
deze dialoog, die al plaatsvindt sinds begin jaren
negentig, stellig ontkend door Ankara. Onlangs werden
de ‘onderhandelingen’ echter toegegeven, zelfs op presidentieel niveau.
Een ander eigenaardig fenomeen is de ontmoetingen
tussen de PKK en de beweging van Fethullah Gülen.
Hiermee wordt nogmaals bewezen dat de huidige Turkse machthebbers banden hebben met deze omstreden
Turkse moslimbeweging. Meer zelfs, de staat zou nu
zelfs feitelijk geregeerd worden door deze beweging.
Voor de Koerden in Iran is de situatie zo mogelijk
nog erger. Alhoewel elke Iraniër te lijden heeft onder
dit repressief regime, worden de Koerden en andere
minderheden in het bijzonder geviseerd. Niet enkel de
Koerdische burger maar zelfs het woongebied van de
Koerden wordt volledig kapot gebombardeerd. (Aan
deze bombardementen doet ook het Turks regime
langs de andere kant van de grens mee.) De dagelijkse
terechtstellingen en mensenrechtenschendingen en de
slechte relaties van Iran met haar buurlanden wekken
terecht bezorgdheid.
Ook in Syrië worden de Koerden niet als volwaardige
burgers beschouwd en vinden er onder de Koerden
dagelijks arrestaties plaats. Koerdische activisten worden vermoord en de Koerdische regio wordt ontvolkt.
De houding van de VSA en de EU is de laatste jaren
geen millimeter veranderd ten aanzien van de Koerdische kwesties in de vier bovengenoemde landen. Nog
steeds doet men alsof hun neus bloedt. Nog steeds
primeren de economische belangen boven de mensenen volkerenrechten. Het zou eigenlijk anders moeten
zijn. Om hun strategische belangen op lange termijn
veilig te stellen, zou de EU er nu baat bij hebben om
de stabiliteit in de regio te helpen garanderen. Democratie, het respect voor de mensenrechten en goede
relaties tussen de verschillende buurlanden zou veel
meer opleveren voor de internationale gemeenschap.
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Alleen folterkamers en
galgen werken in Irak
- Paul Vanden Bavière -

Op 1 oktober brak Irak, met 208 dagen, het wereldrecord van langst durende regeringsvorming. Het vorige
record stond op naam van Nederland dat in 1977 207 dagen nodig had. Kan België Irak nog inhalen?
Weinig waarschijnlijk, want een nieuwe Iraakse regering valt ten vroegste eind december te verwachten.
De oorzaak: zeven jaar na het begin van de Amerikaanse bezetting is Irak een mislukte staat, waar, met
enige overdrijving, niets werkt – behalve de folterkamers en galgen.
Het is al van 7 maart geleden dat de Irakezen naar de
stembus gingen om een nieuw parlement te kiezen.
Daarbij moest de sjiitische Rechtsstaatcoalitie van uittredend premier Noeri al-Maliki, met 89, nipt de duimen leggen voor de seculier-sjiitische en soennitische
Irak-coalitie van oud-premier Iyyad Allawi, die 91 zetels
veroverde. Maliki legde zich niet neer bij de nederlaag.
In de hoop alsnog de leider van de grootste groep te
worden, om zo het formateurschap te kunnen opeisen,
probeerde hij enkele aanhangers van Allawi van hun
zetel te beroven onder voorwendsel dat ze aanhangers
waren van de verboden Baath-partij van de op 30 december 2007 opgehangen Saddam Hoessein.

met 40 van de 70 zetels van de alliantie, deel uitmaken.
En ook bij Kurdistania, de alliantie van de twee grote
Koerdische partijen – de Democratische Partij van Koerdistan van Masoed Barzani en de Patriottische Unie van
Koerdistan van Jalal Talabani, de president van Irak.
Het getouwtrek om de macht duurde tot 10 november, toen bekendgemaakt werd dat Maliki toch aan het
langste eind trok. Dankzij Moqtada al-Sadr, die van
2004 tot 2007 gewapenderhand in de clinch lag met
de Amerikanen, met de Iraakse interim-regering van
Iyyad Allawi (2004-2006) en met de regering van
Maliki (sedert eind mei 2006). Onder deze laatste
vond Moqtada al-Sadr het in 2007 veiliger te gaan
"studeren" in Iran, waar hij nog altijd verblijft. Waarom
de nationalist al-Sadr toch in zee gaat met zijn hardnekkigste vervolger is een open vraag. Het kan wijzen
op een toenemende invloed van Iran in Irak, alhoewel
dat in tegenspraak is met de gedragslijn van al-Sadr,
die sedert 2003 alleen maar misprijzen vertoonde voor
mensen als Maliki en de leiders van de Hoge Raad voor
de Islam in Irak, die sedert de jaren 1980 Irak ontvluchtten en zich in Iran vestigden. En ook voor Allawi
die in ballingschap ging in Groot-Brittannië.

Zowel de Rechtsstaatcoalitie als de Irak-coalitie probeerden bondgenoten te vinden bij de, eveneens sjiitische, Iraakse Nationale Alliantie, waarvan, naast de
Hoge Islamitische Raad in Irak vooral de aanhangers
van de sjiitische Iraakse nationalist Moqtada al-Sadr,

Onder het akkoord van 10 november zou Talabani president blijven, wat inmiddels door het parlement werd
bevestigd, zij het met een krappe meerderheid. Om de
soennieten, de zeer militante minderheidsgroep die het
sedert de jaren 1920 tot 2003 voor het zeggen had,
te paaien, werd de parlementsvoorzitter opnieuw een
soenniet en werd de soennieten ook de post van minister van Buitenlandse Zaken in het vooruitzicht gesteld.
En Allawi zou de voorzitter worden van een nieuw op

Iyyad Allawi,
de voorzitter van de Raad voor Nationale Strategie.
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te richten Raad voor Nationale Strategie, waarvan de
bevoegdheden nog moeten worden vastgelegd. In principe zou die alle "belangrijke" regeringsbeslissingen op
het vlak van de economie, de strijdkrachten en de veiligheid moeten goedkeuren.
Maar al bij de eerste parlementsbijeenkomst bleek overduidelijk dat het regeringsakkoord uiterst fragiel is. De
soennieten verlieten de parlementszitting omdat niet
werd ingegaan op hun eisen voor de vrijlating van alle
gevangenen en voor de stopzetting van de "de-Baathisering", met name voor de opheffing van de diskwalificatie van drie parlementsleden van Allawi. Dat voorspelt
weinig goeds voor de uiteindelijke regeringsvorming; die
president Talabani op 25 november aan Noeri al-Maliki
toevertrouwde. Hij heeft er 30 dagen de tijd voor.
Gezien de voorgeschiedenis, en ondanks de steun van
Iran, Syrië en Saoedi-Arabië, lijkt zijn opdracht geen gemakkelijke taak. Ze lijkt eerder gedoemd. Ook omdat
de Amerikanen niet gelukkig zijn met de steun van hun
aartsvijand Moqtada al-Sadr voor Maliki en vrezen voor
grotere Iraanse invloed. Het is nu eenmaal ook zo dat
de Iraakse samenleving totaal ontwricht en grotendeels
vernietigd is door de Amerikaanse invasie in 2003 – zie
hierover elders in dit nummer het getuigenis van Dirk
Adriaenssens voor De Raad voor de Mensenrechten van
de Verenigde Naties in Genève. Als gevolg daarvan is de
situatie in Irak erger dan ze was onder Saddam Hoessein. Het geweld mag dan, zoals Maliki beweert "verminderd" zijn, volgens de organisatie Iraq Body Count
ligt het gemiddelde aantal dodelijke burgerslachtoffers
dit jaar op 7,7 per dag. En Maliki gaf toe dat er de voorbije jaren niets is gebeurd voor de levering van basisdiensten, zoals elektriciteit, aan de bevolking. "We willen een actieve en bekwame regering om de diensten,
die we al zo lang hebben uitgesteld,te leveren aan onze
bevolking", zei hij na aanstelling tot formateur.

Nuri al-Maliki wordt dan toch premier van Irak.

Irak heeft de trieste reputatie na China en Iran, het
meeste mensen ter wereld terecht te stellen. Vorig jaar
zouden dat er ten minste 120 zijn geweest, maar juiste
aantallen van executies zijn niet bekend. Vele, al dan
niet vermeende opstandelingen, worden naar verluidt
in groep en zonder enige vorm van proces opgeknoopt.
Degenen die wel berecht worden, krijgen doorgaans
geen eerlijk proces van rechters die vooral op wraak
uit zijn. Ook worden de familieleden en advocaten van
terdoodveroordeelden niet eens op de hoogte gebracht
van de terechtstellingen.
Kortom, Maliki voert sedert 2006 een schrikbewind
met zijn "veiligheidsdiensten", eigenlijk zijn privé-militie. De vraag is of Allawi en zijn te vormen Raad voor
Nationale Strategie daar iets aan zullen kunnen doen.
En wat als de resterende 50.000 Amerikaanse soldaten, zoals voorzien, eind 2011 het land verlaten hebben? Dan dreigt de ultieme strijd om de macht uit te
breken, tussen sjiieten en soennieten en tussen sjiieten onderling. Met als mogelijke winnaars de Koerden,
die eigenlijk nu al feitelijk onafhankelijk zijn, zij het
niet binnen de grenzen die de Koerden wensen. En
zullen de Koerden dan hun eenheid weten te bewaren,
of komt er een terugkeer naar de bloedige broederstrijd
van de jaren 1990?

Eigenlijk werkt er niets in Irak, behalve de folterkamers
van Maliki, waarover de Wikileaks heel wat informatie
verschaften, en de galgen. Maar die laatsten werken
wel, maar slecht. Volgens getuigenissen zijn de touwen voor de executie van terdoodveroordeelden soms
zo versleten dat ze breken en er andere moeten worden
gezocht om het vonnis uit te voeren. Het Nederlandse
persbureau ANP citeerde een anonieme Britse functionaris hoe het touw bij de terechtstelling van een vermeende opstandeling te lang bleek en de man op de
grond bleef staan. Het touw werd tevergeefs ingekort,
waarna de vloer, wederom tevergeefs, werd opgebroken. Uiteindelijk werd de veroordeelde in zijn cel door
het hoofd geschoten.

(Uitpers nr. 126, 12de jg., december 2010)
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Nieuwe Irakese regering
staat zware taak te wachten
- Harmen Ahmad -

Sinds de militaire interventie in 2003 onder leiding van de Verenigde Staten is het niet gemakkelijk
geweest om de stabiliteit in Irak te bewaren. Op 7 maart 2010 vonden voor de tweede keer in het nieuwe
Irak parlementsverkiezingen plaats. Het zou echter meer dan acht maanden duren vooraleer er een nieuwe
regering werd gevormd.
De parlementsverkiezingen van 7 maart 2010 verliepen niet van een leien dakje. De kiezers hadden de
politieke kaarten voor een regeringsvorming erg moeilijk gelegd. Bovendien heeft Irak een ondemocratisch
kiessysteem en werd de regeringsvorming nog extra
bemoeilijkt door de inmenging van de buurlanden en
de VS.

parlement werd die van het Nationale Eenheidsfront
(70 zetels) en de vierde grootste die van de Koerden
(57 zetels).

De Regeringsvorming
Gezien de uitslagen van de parlementsverkiezingen en
de moeizame regeringsvorming, leefde er in Irak een
grote onzekerheid onder de bevolking over de toekomst
en was de situatie in Irak, buiten het Koerdisch Noorden, erg chaotisch. Dagelijks vallen tientallen doden
door terroristische aanslagen.

Daarnaast stemmen de meeste Irakezen nog altijd
voor kandidaten van hun eigen stam of religie. Ook
leeft er onder de bevolking, die decennialang onder
een dictatuur hebben geleefd, nog geen democratische mentaliteit.
De immense kritiek op de kiescommissie in beide
gevallen was het voorteken van deze moeilijke situatie. Ze werd beschuldigd van “willekeurige bepaling”
van de gekozenen. Op bepaalde plaatsen werden de
kandidaten geterroriseerd, met als gevolg de dood van
sommigen van hen.

Acht maanden heeft Irak moeten wachten op een
regering. De drie grote blokken, de twee sjiitische en
één soennitisch, kwamen niet tot een vergelijk voor de
vorming van een regering. De onderlinge verschillen
en rivaliteit was te groot en men slaagde er niet in om
tot een akkoord te komen. De positie van de Koerden
was belangrijk en onmisbaar voor beiden. Maar de
Koerden konden ook niet veel oplossen. Bovendien
verklaarde de Koerdische Gorran Partij, de grootste
en meest invloedrijke oppositiepartij in het Koerdische
Noorden van Irak, uit de Koerdische Alliantie te stappen. In deze Alliantie zetelen naast de Koerdistan
Democratische Partij en de Patriottische Unie van
Koerdistan, ook twee islamitische partijen. Door het
vertrek van Gorran verloor de Koerdische Alliantie 8
van haar 49 zetels.

In de meeste plaatsen hebben de lijsten ook alles
gedaan om de stemmen van de massa’s op te kopen.
De politieke partijen hebben duidelijk langs etnische
en religieuze lijnen gemobiliseerd en ook de kiezer
heeft op etnische of religieuze basis gestemd. De
meeste kiezers verkiezen iemand van hun eigen stam
of religieuze groep. Of diegene ook competent is, doet
er meestal niet toe.
Na de bekendmaking van de resultaten van de
laatste verkiezingen ging Ayad Allawi, de leider
van het Al-Iraqiya Blok (91 zetels) in beroep. Hij
beschuldigde de regering van Nouri al-Maliki van
fraude. Ook Maliki (89 zetels), de premier van Irak,
beschuldigde Allawi ervan de verkiezingen vervalst
te hebben. De wederzijdse aantijgingen zorgden voor
het hertellen van de stemmen. Het Hooggerechtshof
ratificeerde drie maanden na de verkiezingen echter
de verkiezingsuitslag. De derde grootste partij in het

Met zijn 91 zetels wilde Allawi, als winnaar van de
laatste verkiezingen, de regering vormen. Maar de
twee sjiitische partijen waren niet bereid om met hem
als premier in zee te gaan. Het feit dat in zijn Al Iraqiya Front heel wat ex-Baathisten zaten, bemoeilijkte
de situatie. Nouri al-Maliki en het blok van Al HakimAl Jafari-Chalabi-Sadr zochten naar een sjiitisch blok
dat gesteund zou worden door de Koerden. Zij kwamen tot voor kort echter ook niet tot een akkoord.
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Waar lagen de problemen?

om de stabiliteit in het land te kunnen handhaven.
Die ruime bevoegdheden zorgden er echter voor dat
hij een aantal uit te voeren zaken op een willekeurige
manier kon blokkeren. Hij kon bijna alles tegenwerken
indien hij dat wenste. De oppositie is altijd gekant
geweest tegen deze ruime bevoegdheden van de premier, aangezien die een autoritair leiderschap van de
premier in de hand werken.

De inmenging van de buurlanden was één van de voornaamste problemen van Irak. Iran, het buurland dat
ook voor de verkiezingen al een belangrijk rol speelde
in het politieke leven van Irak, wilde haar invloed steeds
meer doen gelden. Zeker in het zuiden van Irak, bij de
sjiitische bevolking, is de Iraanse invloed erg voelbaar.
Het blok rond al-Maliki heeft de Iraanse steun altijd
met open armen ontvangen. We mogen ook de enorme
aanhang en politieke macht van de Anti-Amerikaanse
Muqtada Al Sadr niet vergeten. Al Sadr speelt al van
het begin af de kaart van de Iraanse autoriteiten en wil
de volledige terugtrekking van de Amerikanen. Hij kan
rekenen op de steun van Al Jafari, Al Hakim en Chalabi.
Ze vormen ook een blok en gaan samen aan de onderhandelingstafel. Saoedi-Arabië wil ook zijn invloed
doen gelden in het huidige Irak via het blok van de
soennieten rond Allawi, waar ook ex-medewerkers van
de dictator Saddam Hoessein te vinden zijn. Zij stellen
alles in het werk om een Irak onder Iraanse invloed
te voorkomen En Turkije trekt enerzijds de kaart van
de Turkmenen en anderzijds die van de soennieten en
hoopt zo drie zaken te garanderen: de groeiende macht
van de Koerden afblokken, de Iraanse invloed tegenwerken en controle over de olie- en gasrijke provincies
Kirkoek en Mosul. Ook landen als Egypte en Syrië willen hun stempel drukken op het toekomstige Irak. Tot
slot mogen we niet de Amerikaanse politieke houding
vergeten die waarschijnlijk één van de hoofdoorzaken
is voor de huidige politieke chaos in Irak.

Op uitnodiging van de president van Koerdistan,
Masoud Barzani, kwamen alle betrokken partijen voor
de eerste keer samen om een oplossing te zoeken en
wel in de Koerdische hoofdstad Hewlêr (Arbil). De
dag nadien vertrokken ze allemaal naar Bagdad om
verder te praten. Mesoud Barzani ging mee en gedurende drie dagen werkte hij aan één stuk door om een
oplossing te vinden. Niet veel mensen geloofden in
de slaagkansen van die onderhandelingen maar toch
zouden ze lukken. Hierover zou Barzani later zeggen:
“Dit waren de drie moeilijkste dagen van mijn leven.”
Op 11 november kwam het Irakese parlement samen.
Er was een overeenkomst bereikt: Jalal Talabani, een
Koerd, zou opnieuw president worden en het parlementsvoorzitterschap ging naar de soenniet Osama
al-Nujaifi. Hierop verliet Ayad Allawi met zijn grootste
fractie de parlement omdat hij vond dat Barzani en
al-Maliki geen rekening met hem hadden gehouden.
Even later keerde hij terug en verklaarde hij “de zaken
verkeerd begrepen te hebben.”
Twee dagen later kwam het parlement weer bijeen
onder het voorzitterschap van Osama al–Nujaifi en
Nouri Maliki werd door de president gevraagd een
regering te vormen. Volgens de afspraak moet hij binnen de maand zijn regering voorstellen. In dezelfde
zitting werd beslist dat Allawi de nieuwe Raad voor
Nationale Strategie zou voorzitten.

De redenen waarom de buurlanden zo geïmpliceerd
zijn in de toekomst van Irak is van economische,
politieke en strategische aard. Het feit dat Irak acht
maanden heeft moeten wachten op een regering is
vooral te wijten aan de bemoeienissen van de buurlanden. Dit blijkt alleen al uit de veelvuldige reizen van de
verschillende Irakese partijbonzen naar de omliggende
landen en naar Washington.

Volgens verschillende politieke analisten zal deze regering het niet gemakkelijk hebben gezien de erg uiteenlopende meningen. Bovendien zal de stam, de clan en de
religieuze achtergrond een grote rol spelen. De verkozenen moeten immers rekening houden met hun eigen
achterban en met de religieuze en stamverbanden.
Bovendien heeft de parlementsvoorzitter al-Nujaifi volgens sommigen gelijkaardige ideeën als de Baathisten.

De ontslagnemende minister van Buitenlandse Zaken
van Irak Hoshyar Zebari liet dat ook in een interview
duidelijk verstaan. Hij zei hierin dat de vorming van
een nationale regering in Irak belemmerd werd door de
buurlanden, vooral Turkije en Iran. Tijdens de laatste bijeenkomst van de Socialistische Internationale in Parijs
in de week van de 15de november zei de president van
Irak, Jalal Talabani, aan een Turkse krant: “Turkije heeft
alles gedaan om mijn presidentschap tegen te werken.”

Daarnaast liggen er drie heikele dossiers op de tafel van
de nieuwe regering: artikel 140 van de grondwet dat
handelt over het statuut van de olierijke stad Kirkoek en
de betwiste gebieden, de regeling en verdeling van de
inkomsten tussen Bagdad en de regio’s en de positie van
de militaire macht in Koerdistan, nl. de Peshmerga’s.

Zo kan men zien dat de buurlanden alles op alles zetten om hun invloed in Irak te versterken.
Een andere hinderpaal voor de regeringsvorming was
de ruime bevoegdheid van premier Maliki. Tijdens zijn
eerste termijn had Maliki beweerd dat die nodig waren

Of deze regering deze problemen zal oplossen valt nog
af te wachten.

-7-

Achter de schermen van
de WikiLeaks "onthullingen"
over Irak
- Dirk Adriaensens -

De Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties in Genève gaf een beoordeling van de mensenrechtensituatie van de Verenigde Staten op 5 november 2010, ter gelegenheid van de negende zitting van
de Universal Periodic Review (UPR), 01-12 november, 2010. Wat volgt is een samenvatting van de presentatie gegeven door Dirk Adriaensens in de “Bijzondere Informatie Sessie van Extra-territoriale schendingen
van de mensenrechten door de Verenigde Staten” op 3 november in het gebouw van de United Nations
Human Rights Council in Genève1.
Enkele dagen na de verwoestende aanslagen van 9/11
verklaarde vice-minister van Defensie Paul Wolfowitz
dat "het beëindigen van landen die het terrorisme
steunen" een belangrijk aandachtspunt van het Amerikaanse buitenlandse beleid zou worden. Irak werd
bestempeld als een "terroristische staat" en dus klaar
voor "beëindiging". Amerikaanse troepen zijn Irak binnengevallen met de uitdrukkelijke bedoeling om de
Iraakse staat te ontmantelen. De gevolgen in menselijke en culturele termen van de vernietiging van de
Iraakse staat zijn enorm: meer dan 1,3 miljoen burgers
kwamen om, de vernietiging van de sociale infrastructuur, waaronder elektriciteit, drinkwater en riolering;
meer dan acht miljoen Irakezen hebben humanitaire
hulp nodig; er is extreme armoede: uit het VN-Mensenrechtenrapport voor het 1e kwartaal van 2007 blijkt
dat 54% van de Irakezen overleeft met minder dan $
1 per dag, er zijn tenminste 2,5 miljoen vluchtelingen
en één op zes Irakezen is ontheemd. Etnische en religieuze minderheden zijn op de rand van uitroeiing.

demici gevaarlijk gebleven". In een rapport van de directeur van de United Nations University International
Leadership Institute van 27 april 2005 staat dat sinds
het begin van de oorlog van 2003 ongeveer 84% van
de Iraakse instellingen voor hoger onderwijs zijn verbrand, geplunderd en vernietigd. Aanhoudend geweld
heeft de vernietiging teweeggebracht van veel schoolgebouwen en ongeveer een kwart van alle basisscholen
moet worden heropgebouwd. Populaties van leraren in
Bagdad zijn gedaald met 80%. MNF-I (Multi-Nationa
Force – Iraq), het Iraakse leger en de Iraakse politieeenheden bezetten meer dan 70 schoolgebouwen voor
militaire doeleinden alleen al in de Diyala provincie,
een duidelijke schending van de verdragen van Den
Haag.

Het elimineren van de Iraakse
middenklasse
Tegelijk met de vernietiging van de educatieve infrastructuur van Irak, vond er ook een decimering van de
professionele klasse plaats -de belangrijkste motor van
de vooruitgang en ontwikkeling in moderne staten. De
intellectuele en technische klasse van Irak - waaronder artsen, ingenieurs, advocaten, rechters, alsmede
politieke en religieuze leiders - werd onderworpen aan
een systematische en permanente campagne van inti-

Vernietiging van het Iraakse onderwijs
Het Unesco-rapport "Onderwijs onder vuur 2010 Irak", gedateerd 10 februari 2010, concludeert dat
"Hoewel de algemene veiligheid in Irak is verbeterd, is
de situatie van de scholen, studenten, docenten en aca-

—————
1
De toepassing van de mensenrechten door de Verenigde Staten werd beoordeeld door de Raad voor de mensenrechten tijdens de
negende zitting van de Universal Periodic Review (UPR) die werd gehouden in Genève 1-12 november 2010. Het is aan NGO's niet toegestaan om te spreken tijdens de officiële sessie, maar ze kunnen invloed uitoefenen door relevante informatie onder de aandacht van
de Staten te brengen. Het is om deze reden dat een coalitie van ngo's een side event hebben georganiseerd op woensdag 3 november
2010 op de site van de Raad voor de Mensenrechten in Genève, Zwitserland. Tijdens dit evenement hebben prominente mensenrechtenactivisten gesproken, bekend met de situatie van de mensenrechten in de Verenigde Staten. De nadruk lag op de extra-territoriale
schendingen van de mensenrechten, met name in Irak, Afghanistan en elders.
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midatie, ontvoering, afpersing, willekeurige executies
en gerichte moordaanslagen. Ruwweg 40 procent van
de middenklasse van Irak heeft het land ontvlucht tegen het einde van 2006. Weinigen zijn teruggekeerd.
Tot op heden is er door de bezettende autoriteiten
geen systematisch onderzoek gevoerd naar dit fenomeen, wat in overeenstemming is met het beleid van
de bezettingsmachten om de Iraakse samenleving te
onthoofden.

dan regime change. Ook de doelgerichte ontmanteling
van grote overheidsinstellingen, de ontbinding van het
Iraakse leger en politionele diensten en het lanceren
van een langdurig proces van politieke hervorming maken deel uit van dit proces.
Ze koloniseerden het land voor het kapitaal en plunderden op de grootste schaal. Irakezen werden niet betrokken bij de planning, noch werden hen contracten
aangeboden die de voordelen verdelen. Nieuwe economische wetten voerden lage belastingen in, Iraakse
activa werden voor 100% eigendom van buitenlandse
investeerders met het recht om alle winsten naar het
buitenland te versassen, onbeperkte invoer, en lange
termijn deals en pachtovereenkomsten van 30-40 jaar
die Irakezen onteigenen van hun eigen middelen.
Deze uitwissing van het verleden en de ondermijning
van de hedendaagse sociale verworvenheden in het bezette Irak verhinderen eveneens een zinvolle toekomst.

Het vernietigen van de Irakese cultuur en
uitwissen van het collectieve geheugen
Al deze verschrikkelijke verliezen worden nog verergerd
door ongekende niveaus van culturele verwoesting,
aanvallen op de nationale archieven en monumenten
die de historische identiteit van het Iraakse volk vertegenwoordigen. Niet minder dan 15.000 Mesopotamische artefacten van onschatbare waarde verdwenen
uit het Nationaal Museum in Bagdad, en vele andere
van de 12.000 archeologische sites lieten de bezetters
onbewaakt. Terwijl het museum werd beroofd van haar
historische collectie, werd de Nationale Bibliotheek,
die de continuïteit en de trots van de Iraakse geschiedenis bewaarde, opzettelijk vernield.

Het hedendaags Irak vormt een gefragmenteerde pastiche van sektarische krachten in een zogenaamd liberale democratie met neo-liberale economische structuren. Een verdeel-en-heers techniek wordt toegepast om
cultureel samenhangende gebieden te fragmenteren en
te onderwerpen. Het dominante discours beweert ten
onrechte dat sektarisme en etnisch chauvinisme altijd
de basis hebben gevormd van de Iraakse samenleving.
Het regime geïnstalleerd door de bezettingsmacht in
Irak heeft het land hervormd langs sektarische lijnen:
het ontbinden van de hard bevochten eenheid van een
lang project van staatsopbouw. Dit resulteerde in een
beleid van etnische zuiveringen, gedeeltelijk onthuld
door de WikiLeaks files.

Het falen van de VS om zijn verantwoordelijkheden
krachtens het internationale recht te nemen en beschermende maatregelen te nemen, werd nog verergerd door grove directe acties die in ernstige mate het
Iraakse culturele erfgoed beschadigden. Sinds de invasie in maart 2003 heeft de VS geleide troepenmacht
ten minste zeven historische locaties omgevormd tot
basissen of militaire kampen, met inbegrip van Ur, een
van de oudste steden van de wereld en de geboorteplaats van Abraham, met inbegrip van het mythische
Babylon waar een Amerikaanse militair kamp onherstelbare schade heeft toegebracht aan de oude stad.

De Wikileaks documenten
De Wikileaks documenten, openbaar gemaakt op
22 oktober 2010, laten zien hoe het Amerikaanse leger een geheime order gaf om martelingen door de
Iraakse autoriteiten en ontdekt door Amerikaanse troepen niet te onderzoeken. De gegevens laten ook zien
hoe honderden burgers - zwangere vrouwen, ouderen
en kinderen, werden gedood door coalitietroepen in
ongemelde gebeurtenissen. De bestanden schilderen
ook een grimmig beeld van wijdverspreide martelingen in Iraakse gevangenissen. De documenten laten
de afglijding naar chaos en horror zien als het land
ondergedompeld wordt in de zogenaamde 'burgeroorlog'. De Wikileaks logs zijn belangrijk materiaal voor
advocaten om de VS aan te klagen wegens nalatigheid
en de verantwoordelijkheid voor het doden van duizenden mensen. Een eerlijke vergoeding voor de families
van de slachtoffers en de erkenning van hun lijden kan
helpen om de wonden te helen. In een eerste officiële
Amerikaanse State Department reactie op de massale

Vernietiging van de Iraakse staat
De meerderheid van de westerse journalisten, academici en politici hebben geweigerd om de dodentol en
de culturele vernietiging op zo'n grote schaal te erkennen als volledig voorspelbare gevolgen van de Amerikaanse bezettingspolitiek. Het idee wordt beschouwd
als ondenkbaar, ondanks de openheid waarmee dit
doel werd nagestreefd. Het is tijd om het ondenkbare
te denken. De door de VS geleide aanval op Irak dwingt
ons na te denken over de betekenis en de gevolgen van
de vernietiging van de staat als een beleidsdoelstelling.
De campagne om Irak te vernietigen startte met het
afzetten en vermoorden van het wettelijke staatshoofd
Saddam Hoessein en leidende figuren uit de Baath
partij. Echter, de vernietiging van de staat ging verder
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Amerikaanse bezettingsmacht schiet op burgers in Irak.

WikiLeaks release van deze vertrouwelijke documenten over de oorlog in Irak, haalde woordvoerder PJ
Crowley de bewijzen onderuit dat de Amerikaanse
troepen de opdracht kregen om misbruik van gedetineerden door de Iraakse regering toe te dekken, benadrukkend dat het misbruik niet Amerika's probleem
is. Deze reactie is hemeltergend. De daders van dit
geweld en degenen die de soldaten het bevel gaven
om de ogen te sluiten wanneer zij werden geconfronteerd met marteling en buitengerechtelijke executies
moeten veroordeeld worden voor oorlogsmisdaden. De
Amerikaanse en Britse strijdkrachten en regeringen
hebben duidelijk geweigerd om aan hun verplichtingen te voldoen krachtens het internationaal recht als
een de facto bezettingsmacht. De logs bevatten niets
nieuws, zij bevestigen en officialiseren slechts wat
de Irakezen en "unembedded" Westerse waarnemers
reeds jaren aan het publiek proberen over te brengen.
Hoewel alle persagentschappen en nieuwsmedia het
WikiLeaks verhaal verslaan, zijn weinig media bereid
om terug te kijken naar hun eigen verslaggeving en
weigeren ze te erkennen dat ze hebben gefaald om
eerlijk verslag uit te brengen over de misdaden. Wat
niet uit deze 400.000 documenten blijkt is de Amerikaanse betrokkenheid van "ongeregelde troepen"
in speciale operaties, counter-insurgency oorlog en
doodseskaders activiteiten. Wanneer zullen de documenten over de "vuile oorlog" geopenbaard worden?
Wat we uit de Wikileaks documenten kunnen opmaken is helaas slechts het topje van de ijsberg.

Etnische zuiveringen
Op 1 januari 2004 werd gemeld dat de Amerikaanse
regering plannen had om paramilitaire eenheden te
creëren bestaande uit militieleden van Iraakse Koerden en groepen in ballingschap met inbegrip van de
Badr Brigades, het Iraakse National Congres (INC) en
het Iraakse National Accord om een campagne te ontketenen van terreur en buitengerechtelijke moorden. In
november 2003 was $ 3 miljard van het oorlogsbudget opgenomen voor een geheim programma, fondsen

die voor de paramilitairen zouden worden gebruikt voor
de komende drie jaar. In die periode werd het nieuws
uit Irak steeds meer gedomineerd door berichten over
doodseskaders en etnische zuiveringen, beschreven in
de pers als "sektarisch geweld", een begrip dat werd
gebruikt als het nieuwe centrale verhaal in de oorlog en
de belangrijkste rechtvaardiging voor de voortdurende
bezetting. Er is overweldigend bewijs dat het overgrote
deel van dit geweld het gevolg was van de plannen
beschreven door verschillende Amerikaanse experts in
december 2003. Ondanks latere Amerikaanse pogingen van het Amerikaanse beleid om afstand te nemen
van de gruwelijke resultaten van deze campagne, werd
ze gelanceerd met de volledige steun van conservatieve opiniemakers in de VS, die zelfs verklaarden: "de
Koerden en de INC hebben uitstekende inlichtingendiensten en we moeten hen in staan stellen die te benutten … vooral om counterinsurgency operaties uit te
voeren in de Sunny Driehoek" aldus een Wall Street
Journal editoriaal.

De Salvador Option
In januari 2005, meer dan een jaar na de eerste rapporten over de planning door het Pentagon van standrechterlijke moorden en paramilitaire operaties, sierde
de "Salvador Option" de pagina's van Newsweek en
andere belangrijke nieuwsbronnen. Het uitbesteden
van staatsterrorisme aan lokale proxy krachten werd
beschouwd als een essentieel onderdeel van een beleid dat erin geslaagd was de totale nederlaag van de
door de VS gesteunde regering in El Salvador te voorkomen. Door het Pentagon betaalde huurlingen, zoals
DynCorp, trainden de sektarische milities die werden
gebruikt om Irakezen te terroriseren en te doden en
Irak te provoceren in een burgeroorlog. Het onthult
het fundamentele karakter van de "vuile oorlog” die
als doel heeft de burgerbevolking te treffen. Het is
een strategie van staatsterrorisme tegen een hele bevolking met het doel om deze te terroriseren tot onderwerping. Om dit vuile werk op te knappen werden de
beruchte "Special Police Commandos" aangeworven,
opgeleid en ingezet, waarin later, in 2006, doodseskaders zoals de Badr Brigades en andere milities werden
opgenomen. Het commando centrum had directe verbindingen met het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken en met elke Amerikaanse Vooruitgeschoven
basis in het land.
Toen het verhaal van Newsweek in januari 2005 op de
frontpagina’s terechtkwam, verscheen General Downing, het voormalige hoofd van de Amerikaanse Special Forces, op NBC. Hij zei: "Dit is onder controle van
de Amerikaanse strijdkrachten, van de huidige interimregering van Irak. Er is geen reden om te denken dat we
een moordcampagne zullen meemaken die onschuldi-
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ge burgers zal treffen." Binnen de kortste tijd werd Irak
overspoeld door precies dat soort moordcampagnes.
Duizenden Irakezen zijn verdwenen tijdens de ergste
maanden van deze vuile oorlog tussen 2005 en 2007.
Sommigen werden opgepikt door geüniformeerde milities en opgestapeld in vrachtwagens, anderen leken
gewoon te verdwijnen. Het lot van de vele vermiste
Irakezen blijft onbekend. Velen kwijnen weg in een van
de beruchte geheime gevangenissen in Irak. Het effect van gewoon niet te wijzen op de link tussen de VS
en de door Iran gesteunde Badr Brigade milities, de
door de VS gesteunde Wolf Brigade en andere speciale politie-commando-eenheden, of de omvang van de
Amerikaanse werving, training, leiding en controle van
deze eenheden, was verstrekkend. Het vervormde de
percepties van de gebeurtenissen in Irak gedurende
de verdere escalatie van de oorlog, waardoor de indruk werd gewekt van zinloos geweld geïnitieerd door
de Irakezen zelf. Het verhulde ook de Amerikaanse
hand in de planning en uitvoering van de meest wrede
vormen van geweld. Door de toedekking van de misdaden begaan door de Amerikaanse overheid, hebben
nieuwsredacties een belangrijke rol gespeeld bij het
voorkomen van de publieke verontwaardiging die de
verdere escalatie van deze campagne zou kunnen hebben ontmoedigd. Maar de eerste en belangrijkste verantwoordelijkheid voor dit beleid en voor de misdaden
die eruit voortvloeiden, berust bij de individuen in de
civiele en militaire commandostructuur van het Amerikaanse Ministerie van Defensie, de CIA en het Witte
Huis, die het "Phoenix" of "Salvador" terreurbeleid in
Irak bedachten, goedgekeurd en uitgevoerd hebben.

De Surge
In januari 2007 kondigde de Amerikaanse regering een
nieuwe strategie aan, de "surge" van de Amerikaanse
gevechtstroepen in Bagdad en Al-Anbar provincie. Het
VN-Mensenrechtencomité rapport voor het 1ste kwartaal van 2007 gaf een beschrijving van de erbarmelijke omstandigheden van het Iraakse volk. Door het
geweld van de ‘surge’ zou het aantal artsen nog eens
met 22% dalen waardoor er slechts 15.500 van het
oorspronkelijk aantal van 34.000 overbleven in september 2008. Er was eveneens een sterke stijging van
het aantal vluchtelingen en intern ontheemden in de
periode 2007-2008.
Omdat de troepen van het ministerie van Binnenlandse
Zaken onder Amerikaans bevel verantwoordelijk waren
voor een groot deel van de buitengerechtelijke executies, hadden de bezettende autoriteiten de macht om
de omvang van deze gruweldaden min of meer op commando te verminderen of te verhogen.
Het VN-Mensenrechtencomité vermeldde in haar verslagen van 2007 de willekeurige en onwettige aan-

vallen op burgers en civiele woongebieden en vroeg
om een onderzoek. Luchtaanvallen duurden onverminderd voort op bijna dagelijkse basis tot augustus
2008, zelfs toen het zogenaamde "sektarisch geweld"
en het aantal Amerikaanse slachtoffers verminderde.
In alle gemelde incidenten waar burgers, vrouwen en
kinderen werden gedood, verklaarde het Centcom
persbureau dat de gedode mensen "terroristen" waren, "Al Qaeda-militanten" of "onvrijwillige menselijke
schilden".

Krachten die betrokken zijn bij
"Special Operations"
Een ander aspect van de "surge" lijkt een toename te
zijn geweest in het gebruik van de Amerikaanse Special Forces moordteams. De New York Times meldde
op 13 mei 2009: "Toen generaal Stanley McChrystal
de leiding overnam van het Gemengd Special Operations Command in 2003, erfde hij een insulaire,
schimmige Commandowerking met een reputatie van
wazige partnerschappen met andere legerorganisaties
en inlichtingendiensten. Maar in de loop van de komende vijf jaar werkte hij hard, zeggen zijn collega's,
om relaties op te bouwen met de CIA en de F.B.I. (…)
In Irak, waar hij de voorbije vijf jaar geheime commando-operaties overzag, zeggen voormalige ambtenaren
van de inlichtingendienst dat hij een encyclopedische,
zelfs obsessieve, kennis had over het leven van terroristen, en dat hij zijn gelederen agressief aanspoorde
om zoveel mogelijk van hen te doden. (…) Het meeste
van wat generaal McChrystal heeft gedaan gedurende
zijn 33-jarige carrière blijft geheim, met inbegrip van
zijn dienst tussen 2003 en 2008 als commandant van
het Gemengd Special Operations Command, een eliteeenheid zo clandestien dat het Pentagon jarenlang geweigerd heeft om het bestaan ervan te erkennen." Een
artikel in de Sunday Telegraph in februari 2007 wees
in de richting van een duidelijk bewijs dat Britse Special Forces terroristen aanwerven en opleiden als dubbelagenten in de Groene Zone om etnische spanningen te verhogen. Volgens een VN-Mensenrechtenraad
rapport, op verzoek om opheldering van de United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), bevestigde
de Multi-National Force dat "de Amerikaanse regering
het conflict in Irak blijft beschouwen als een "internationaal gewapend conflict", waarvoor momenteel de
geldende procedures in overeenstemming zijn met de
4e Conventie van Genève" en niet dat de burgerrechten van de Irakezen worden beheerst door het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten en andere mensenrechten. In dat geval zou
dat de rechten van de Irakezen, vastgehouden door
Amerikaanse of Iraakse troepen, op snelle en eerlijke
processen hebben verbeterd. De erkenning dat de VS
nog steeds legaal verwikkeld zijn in een "internationaal
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gewapend conflict" tegen Irak aan het eind van 2007
doet ook ernstige vragen rijzen omtrent de wettigheid
van de constitutionele en politieke veranderingen die
in Irak door de bezetters en hun geïnstalleerde regering werden doorgevoerd tijdens de oorlog en bezetting.

Gelegitimeerde martelingen
Toen de publieke openbaringen van misbruik en foltering in de Abu Ghraib-gevangenis kort furore veroorzaakte in de wereld, documenteerden het ICRC,
Human Rights First, AI, HRW en andere mensenrechtengroeperingen veel meer wijdverspreide en systematische schendingen van het internationaal humanitair
recht. In tal van verslagen over de mensenrechten
stelden ze vast dat de verantwoordelijkheid voor deze
misdaden zich uitstrekte tot de hoogste niveaus van
de Amerikaanse regering en de strijdkrachten. Militaire officieren vertelden het ICRC, dat "tussen 70% en
90% van de gedetineerden in Irak gearresteerd waren
bij vergissing".
Al deze feiten zijn bekend, maar slechts de lagere rangen in het leger werden mild gestraft. Hoge officieren misbruikten de enorme macht die zij uitoefenen in
de militaire bevelstructuur om zich buiten het bereik
van het recht te stellen, zelfs als ze orders gaven om
verschrikkelijke misdaden te plegen. Het was precies
voor dit soort van crimineel gedrag dat de Conventies
van Genève in de eerste plaats werden opgesteld en
ondertekend, en dat is de reden waarom ze vandaag
net zo belangrijk zijn. Het openbaar register bevat
ook documenten waarin hooggeplaatste civiele functionarissen van de Amerikaanse overheid schendingen
goedkeurden van de Conventies van Genève, de Conventie van 1994 tegen foltering en de 1996 US War
Crimes Act. De Amerikaanse overheid moet dus verantwoordelijk worden gesteld voor deze vreselijke tragedie, toegebracht aan miljoenen Iraakse burgers en
de Amerikaanse overheid moet gedwongen worden om
passende vergoedingen te betalen aan de slachtoffers
van haar crimineel beleid in Irak.

den in het conflict in Irak te onderzoeken, misdaden
geopenbaard in de Wikileaks documenten. Hoewel de
VN geen toestemming heeft gegeven voor de invasie
van Irak, heeft de VN-Veiligheidsraad de bezetting
echter a posteriori "gelegaliseerd" bij resolutie 1483
(22 mei 2003), tegen de wil van de overgrote meerderheid van de internationale gemeenschap in. En het
was tijdens de bezetting dat de oorlogsmisdaden, aan
het licht gebracht door Wikileaks, hebben plaatsgevonden. Evenals de VS, hebben de VN dan ook de morele
en wettelijke plicht om te reageren. Wijdan Mikhail,
de Iraakse minister van Mensenrechten in Irak heeft
opgeroepen tot het arresteren van Julian Assange in
plaats van een onderzoek te vorderen naar de misdaden. En omdat de Obama-administratie geen interesse
heeft getoond om een onderzoek in te stellen naar de
misdaden begaan door Amerikaanse functionarissen in
Irak, is een internationaal onderzoek onder auspiciën
van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten essentieel om de waarheid bloot te leggen. Verschillende
speciale rapporteurs, zoals de rapporteur inzake de
bevordering en bescherming van de mensenrechten bij
de bestrijding van terrorisme, moeten bij dit onderzoek
betrokken worden. Ook moet een speciale rapporteur
voor de situatie van de mensenrechten in Irak dringend
worden aangesteld.
Wij eisen ook dat er procedures worden ingesteld om
het Iraakse volk en Irak als natie te compenseren voor
alle verliezen, menselijke en materiële vernietiging en
schade veroorzaakt door de illegale oorlog en de bezetting van het land onder leiding van de VS / UK strijdkrachten.
Bron: Uitpers nr. 126, 12de jg., december 2010
Dirk Adriaensens is lid van het BRussells Tribunal Executive
Committee
Opmerking: Deze presentatie bevat informatie beschikbaar
in het publieke domein, diverse officiële rapporten, artikels
in de pers, BRussells Tribunal getuigenissen, Max Fuller's
artikelen over de counter-insurgency oorlog (http://www.
brusselstribunal.org/FullerKillings.htm) en twee boeken:
–

Cultural Cleansing in Iraq , waarvan Dirk Adriaensens coauteur is (Pluto Press, London, ISBN-10: 0745328121,
ISBN-13: 978-0745328126) en

–

Blood On Our Hands, de Amerikaanse invasie en vernietiging van Irak, geschreven door Nicolas JS Davies.
(Nimble Books LLC, ISBN-10: 193484098X, ISBN-13:
978-1934840986).

AANBEVELINGEN
We hebben vernomen dat op dinsdag 26 oktober de
Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten Navi
Pillay Irak en de Verenigde Staten opgeroepen heeft
om beschuldigingen van marteling en onwettige moor-
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Xwes hatin/Hosgeldiniz/
Welcome
- Foto’s en tekst Els Vanden Meersch

Fotografe Els Vanden Meersch startte enkele jaren geleden met haar project ‘Hosgeldiniz/Xwesh hatin/
Welcome’. Verschillende malen zou zij hiervoor naar Turks Koerdistan reizen met als doel om de naar
schatting 3.500 dorpen die in de jaren negentig door het Turkse leger werden vernield en ontruimd in beeld
te brengen. Uiteindelijk is zij erin geslaagd om maar liefst 125 dorpen te visualiseren. Uit haar prachtige
foto’s spreken de mate van destructie maar ook de imponerende diversiteit van volkeren, culturen en
landschappen.
Ik werd voor het eerst geconfronteerd met een vernietigd Koerdisch dorp tijdens een prospectiereis
naar Diyarbakir en omgeving. Ik was onmiddellijk
geïntrigeerd en gefascineerd door het bestaan van het
groot aantal vernietigde dorpen en besloot op zoek
te gaan naar beeldmateriaal van andere verlaten en
vernietigde dorpen. De regio ligt immers bezaaid met
‘spookdorpen’ maar er bestond klaarblijkelijk geen
visuele database van deze dorpen. Gelukkig slaagde
ik erin om een lijst van dorpen, met hun naam en de
provincie waarin ze gelegen waren, te bemachtigen.
De dorpen werden echter niet gesitueerd op een kaart.
Toen ben ik mijn project Hosgeldiniz/Xwesh hatin/
Welcome gestart met het doel om zoveel mogelijk
van de naar schatting 3500 vernietigde dorpen fotografisch te documenteren. Turkije is zoveel in beeld
gebracht maar de Zuidoostelijke regio lijkt een blinde
vlek op de visuele kaart.
Fotografisch beeldmateriaal beklijft, maakt tastbaar
en onuitwisbaar. Een visueel geheugen maakt een
dwingend deel uit van elke cultuur.
Over de vernieling van de dorpen werd reeds uitvoerig
gerapporteerd. Maar het aantal gepubliceerde beelden van de spookdorpen staat niet in verhouding tot
de schaal van de gebeurtenis. Dat foto’s zo schaars
zijn, is merkwaardig in onze actuele cultuur waarin
elk relevante gebeurtenis ook een strijd is om de productie en distributie van beelden.
De hele Zuidoostelijke regio is nog steeds een weergave van de doorslaggevende gebeurtenissen in de
verdere ontwikkeling van het land en zijn verschillende bevolkingsgroepen.

De fotografische reeks ‘Hosgeldiniz/ Xwesh hatin/
Welcome’ is een kruising geworden tussen politieke
documentaire en archeologisch project.
De beelden tonen het onderwerp als een voltooid
verleden tijd terwijl het onderwerp dat in wezen nog
niet is. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden
er tussen de 3.5 en 4 miljoen Koerdische ontheemden zijn. Vele hiervan wachten nog altijd op compensatie vanwege de overheid voor hun geleden verlies
en wensen graag terug te keren naar hun dorp van
herkomst.
De dorpen wil ik benoemen met hun onofficiële Koerdische naam. Opvallend tijdens mijn tocht was het
gehalte aan propaganda: kapotte schoolgebouwen
met Turkse slogans, een berg in het landschap met
een Turkse slogan en uiteraard hadden alle dorpen
een Turkse naam gekregen.
Dankzij de onvoorwaardelijke hulp van de lokale
bevolking bestaat het uiteindelijk resultaat uit beeldmateriaal van 125 dorpen verspreid over 5 provincies
(Diyarbakir, Batman, Mardin, Siirt, Sirnak). Deze hoeveelheid beelden geeft een staalkaart van sporen van
destructie verspreid over het gebied maar evengoed
van de imponerende diversiteit aan cultuur en landschap. Vooral het gebied Mardin en Midyat had een
fascinerende diversiteit aan architecturaal erfgoed en
is (was) een melting pot van religieuze minderheidsgroepen zoals de christelijke Suryani en Armeniërs en
de Koerdische Yezidi. Deze culturele rijkdom is door
onophoudelijke fricties veranderd in een ruïneuze
toestand.
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Achtergrond
Lieve Driesen

In de jaren negentig besloot de Generale Staf van het Turkse leger om hun strategie in hun strijd tegen
de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) aan te passen. Parallel aan de opbouw van een kazerneleger,
besloot de Generale Staf van het Turkse leger tot de inzet van speciale eenheden, die de oorlog naar de
vijand moest brengen. Deze speciale eenheden, die soms weken achtereen in het veld bleven, hadden
tot taak PKK-eenheden op te jagen en uit te schakelen. Tegelijkertijd dwong het leger de dorpsbewoners
in het oorlogsgebied ofwel toe te treden tot de paramilities – de beruchte dorpswachters – ofwel hun
dorpen te ontruimen. In totaal zouden naar schatting zo’n 3.500 dorpen in Turks Koerdistan ontruimd
worden. Deze ontruiming van de dorpen door Turkse troepen werd gekenmerkt door het platbranden van
huizen en bezittingen van de inwoners van deze dorpen, buitenrechtelijke executies, en het verwoesten
van bestaansmiddelen (kappen van boomgaarden, doden van vee, platbranden van akkers). Hoewel de
ontruiming van de dorpen plaats vond onder verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteiten, hebben deze tot op heden onvoldoende initiatief genomen om de verdreven bevolking te herhuisvesten of
te compenseren voor het verlies van bezittingen en bestaansmiddelen. Tot op de dag van vandaag leven
dan ook heel veel Koerdische ontheemden in de sloppenwijken van de grote Turkse steden en zijn de
gevolgen van deze gedwongen verhuizing erg voelbaar.
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De vicieuze cirkel van
geweld, gedwongen migratie
en armoede
- Nina Henkens -

De situatie van Koerdische kinderen in Turkije is benard, zowel op economisch, juridisch, sociaal als
politiek vlak. Daar wordt niet vaak over gesproken maar het is geweten en het is neergeschreven in vele
duizenden pagina’s verslagen door professionals en ‘mensen die het kunnen weten’. Zo werd er in januari
2010 nog een honderdzestig pagina’s tellend rapport uitgegeven door het Kurdish Human Rights Project
(KHRP) over de situatie van Koerdische kinderen in Turkije. Op vraag van de Interparlementaire Werkgroep
Koerden (IWK) en de Partij voor Vrede en Democratie (BDP) zal vanaf januari 2011 een kinderrechtengezant, Nina Henkens, nagaan hoe de aanbevelingen van de KHRP in de praktijk kunnen worden omgezet.

Armoede als gevolg van geweld en
discriminatie tegen Koerden
Hoewel zowel de Turkse overheid als de verschillende internationale organisaties die gevestigd zijn in
Turkije in hun statistieken geen onderscheid maken
tussen de verschillende culturele, linguïstieke en
religieuze groepen, toont het rapport aan dat de
situatie van Koerdische kinderen een pak slechter
is dan die van etnisch Turkse kinderen. De economische kloof tussen het westen en het (Koerdische)
oosten van het land is dan ook gigantisch. Inkomens
in het westen halen Europese niveaus, inkomens in
het oosten zijn gelijk met die van de armste landen
ter wereld. 60% van de Turkse Koerden leeft onder
de armoedegrens.
Die armoede is onder meer het gevolg van de massale
gedwongen verplaatsingen in de jaren ’90, toen de
Turkse militairen ongeveer 3500 dorpen in het zuidoosten vernietigden in hun strijd tegen de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK). Huisvesting is daardoor
een groot obstakel in de ontwikkeling en het welzijn
van Koerdische kinderen. Koerdische gezinnen, hun
aantal wordt geschat op 3,5 miljoen, trokken en trekken nog steeds massaal naar de steden waar er te weinig aanbod is op de huizenmarkt en ongeveer de helft
van de woningen aan renovatie toe is. Als resultaat zijn
veel sloppenwijken ontstaan: een groot aantal kinderen leeft in wijken met modderige straten, problemen
met transport en communicatie, niet genoeg groene
ruimtes, speeltuinen en winkels.

Onderzoek wijst uit dat het aantal IDP’s (Internally
Displaced Persons) in een bepaalde regio samenhangt
met kinderarbeid en straatkinderen. De link tussen
gedwongen migratie en deze problemen is echter nog
steeds taboe in Turkije. Dit zorgt er volgens KHRP voor
dat preventie- en rehabilitatieprojecten voor kinderen
vaak niet efficiënt zijn of zelfs de families en de kinderen culpabiliseren en criminaliseren. Er is ook een
nijpend gebrek aan middelen voor zulke projecten.
Ook wat onderwijs betreft is duidelijk dat Koerdische
kinderen benadeeld worden omwille van hun afkomst.
In vergelijking met andere scholen scoren de scholen in
het zuidoosten zeer slecht bij nationale testen omdat de
kinderen niet onderwezen worden in hun moedertaal.
Onderwijs in het Koerdisch is nog steeds verboden.

Antiterreurwetgeving genadeloos voor
Koerdische kinderen
Hoewel Turkije de laatste jaren onder druk van de
Europese Unie begonnen is met het uitwerken van een
kinderrechtenapparaat vinden er tegelijkertijd ontwikkelingen plaats die een grote stap achteruit betekenen.
De Antiterreurwet en de Wet op de Politiemachten zijn
de meest bekende voorbeelden. Het rapport van KHRP
besteed veel aandacht aan de gevallen waar kinderen
in de gevangenis worden gezet naar aanleiding van hun
deelname aan protesten maar ook Amnesty International en Human Rights Watch brachten hierover dit jaar
rapporten uit. Sinds 2006 werden duizenden kinderen,
sommigen nauwelijks 12 jaar oud, vervolgd onder de
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anti-terrorismewetgeving wegens hun vermeende deelname aan pro-Koerdische betogingen. Na hun arrestatie
werden de kinderen in detentiecentra voor volwassenen
opgesloten zonder dat ze contact konden maken met
hun advocaten of hun familie. Eens zij in staat van
beschuldiging werden gesteld, werden vele kinderen verschillende maanden tot zelfs langer dan een jaar in voorhechtenis geplaatst. Tijdens de detentieperiode hebben
de kinderen geen toegang tot onderwijs, gezondheidsfaciliteiten of ontspanning. De kinderen getuigen van
mishandeling en foltering. Bovendien schendt de Turkse
staat op deze manier de vrijheid van meningsuiting, die
ook voor kinderen geldt. Participatie is één van de drie
kernprincipes van het Kinderrechtenverdrag.
In juli 2010 wijzigde de Turkse regering de wet om de
vervolging van minderjarige betogers onder de anti-terrorismewetgeving te voorkomen. De veroordelingen van
kinderen volgens de anti-terrorismewetgeving zouden
dan ook nietig verklaard moeten worden. De kinderen
die in het kader van andere wetten werden vervolgd,
moeten nu in jeugdrechtbanken berecht worden en niet
meer in de Speciale Rechtbanken voor Zware misdaden.
Ondanks deze positieve stap, werden vele kinderen nog
niet vrijgelaten omdat de overdracht van de dossiers
naar de jeugdrechtbanken zeer traag loopt. In bepaalde
provincies is er ook een tekort aan jeugdrechtbanken.
Deze kinderen zijn vaak diezelfde kinderen die na een
gedwongen migratie, die gepaard gaan met trauma’s
voor de families, terechtkwamen in de armoede van
grote steden zoals Diyarbakir. En zo is de vicieuze
cirkel rond: geweld – vluchten –armoede – geweld…

Kinderrechtengezant naar Turkije
Al deze dingen weten we uit verslagen van gerespecteerde internationale mensenrechten – en kinderrechtenorganisaties. De Interparlementaire Werkgroep voor de
Koerden stuurt nu in samenwerking met de BDP (Vrijheid
en Democratie Partij) een afgevaardigde naar het zuidoosten van Turkije om na te gaan hoe al die aanbevelingen
zoveel mogelijk omgezet kunnen worden naar de praktijk.
Om dat voor elkaar te krijgen is immers meer nodig dan
goede bedoelingen. Europese, nationale en lokale overheden zullen stevig politiek werk moeten leveren.
De aanbevelingen van het rapport van KHRP worden
daarbij in het achterhoofd gehouden. In de eerste
plaats moet de plaats van het Koerdisch conflict in de
benarde situatie van de kinderen erkend worden om
de problemen bij de wortel aan te pakken. Welke de
levensdomeinen ook zijn waarop de rechten van de kinderen geschonden worden - economisch, juridisch, enz,
de oplossing ligt steeds in een vreedzame oplossing van
het conflict. Tegelijkertijd zal een duurzame oplossing
van het conflict sowieso hand in hand moeten gaan met
het beschermen van de rechten van kinderen, waardoor
die kunnen uitgroeien tot evenwichtige vrouwen en
mannen die zich inzetten voor het vredesproces.
Daarvoor moet er gewerkt worden aan het versterken van
niet-gouvernementele organisaties die zich specialiseren

Kind in Diyarbakir. (Foto: Nick Hannes)

in kinderrechten. Die moeten er voor zorgen dat de
grote kloof tussen wetgeving en praktijk gedicht wordt
in samenwerking met de lokale en nationale overheden.
De Europese Unie heeft hierbij de taak om kinderrechten van dichtbij en continu te monitoren en financieel te
ondersteunen. De fondsen van het ‘European Instrument
for Democracy and Human Rights’ en de ‘Instrument for
Pre-Accesion Assistance’ kunnen daarvoor aangewend
worden. Deze goede voornemens werden al in verschillende beleidsdocumenten van de Unie vermeld.
De kinderrechtengezant zal regelmatig rapporteren
over de situatie ter plaatse en in samenwerking met
de BDP en de IWK in contact treden met de bevoegde
Europese beleidsmakers en NGO’s. Ter plaatse zal de
gezant kinderrechtenactoren adviseren en ondersteunen bij beleidswerk en fondsenwerving.

Meer te weten komen over kinderrechten
in Turks Koerdistan?
•

•
•
•

•
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The situation of Kurdish Children in Turkey, Fact finding
mission and research report, Kurdish Human Rights
Project, januari 2010, http://www.nrc.ch/8025708F00
4CE90B/%28httpDocuments%29/4A0EEC99415FD7F
8C12577270046C020/$file/The+Situation+of+Kurdish
+Children+ONLINE1.pdf
http://zaroken.blogspot.com/: Blog van de kinderrechtengezant
Field Visit Report on Children Deemed tot be Terrorist Offenders for Participating In Demonstrations, Unicef, 2009
Children are not Terrorists!, Ngo report to the Committee
on the Rights of the Child on Juvenile justice and armed
conflict in Turkey, Justice fort Children Initiative in Turkey, april 2009
All Children Have Rights, End unfair prosecutions of
children under anti terrorism legislation in Turkey,
Amnesty International, 2010

Het grondwettelijk
referendum: een analyse
- Lieve Driesen -

Volgens professor Bali1 moeten de resultaten van het grondwettelijk referendum van 12 september 2010
het discours over Turkije, al zou het bezig zijn met een stille islamisering van haar binnen- en buitenlands
beleid, bijsturen. Het referendum was bovendien niet enkel het zoveelste bewijs van de uitdieping van
de strijd tussen islamitische krachten en het seculiere establishment. Een dergelijke voorstelling van het
referendum is misleidend en simplistisch. Bovendien leidt het de aandacht van de substantiële impact van
de constitutionele amendementen af. De meeste Koerden, zoals Mehmet Sahin in zijn artikel2 stelt, vonden
echter dat deze grondwet fundamenteel racistisch blijft en het bestaan van de Koerden blijft ontkennen.
Hun massale boycot van het referendum geeft dan ook duidelijk de immense populariteit van de proKoerdische Partij voor Vrede en Democratie (BDP) weer en wijst erop dat de Koerden niet meer akkoord
gaan met het Turkse beleid dat hun stem negeert.
Op 12 september organiseerde de regering van de
Gerechtigheid- en Ontwikkelingspartij (AKP) een referendum over een pakket van 26 grondwettelijke amendementen. Bijna zestig procent zou ‘ja’ stemmen. De
Europese Unie verwelkomde het pakket als een stap
in de goede richting. Ook president Obama feliciteerde
premier Erdogan met de uitslag. Door deze amendementen wordt volgens Bali de grondwet, die dateert
van de militaire staatsgreep, onder meer burgerlijke
controle gebracht, worden de individuele vrijheden en
politieke rechten versterkt en wordt een erg nodige
rechterlijke hervorming doorgevoerd.

Verzet tegen de amendementen
Bali vraagt zich af waarom deze grondwettelijke amendementen door de verwesterde stedelijke elite van de
kuststeden, die vooral stemmen op de Republikeinse
Volkspartij (CHP), als bedreigend werd ervaren voor
hun eigen politieke belangen en voorkeuren. Hij vermoedt dat de stedelijke elite vooral op twee vlakken
bezwaren had tegen het referendum over de 26 grondwettelijke amendementen.
Vooreerst hebben zij zich verzet tegen de procedure,
met name dat de 26 verschillende amendementen als
één pakket werden voorgelegd aan de bevolking. Hier
valt volgens Bali iets voor te zeggen. Het is immers

niet uitgesloten dat bepaalde amendementen, indien
die apart waren voorgelegd, niet waren goedgekeurd
geweest. Tegelijkertijd voedt de reputatie van de AKP
twijfel over de al dan niet democratiserende koers van
de partij. Zo werden noch de oppositie noch vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld
betrokken in het opstellen van het pakket. Wel moet
hier gezegd worden dat het parlement de amendementen wel één voor één had goedgekeurd.
De amendementen die betrekking hadden op de
samenstelling van het gerechtelijk apparaat, wat de
seculiere elite het meeste zorgen baarde, zouden waarschijnlijk wel goedgekeurd worden indien er apart over
gestemd was geweest. Gezien de geschiedenis van het
gerechtelijk apparaat – hun steun aan de militairen en
hun actief meewerken om politieke partijen die electorale steun krijgen vanuit religieus conservatieve hoek
of van de Koerden te sluiten – had een groot deel van
de bevolking het gerecht waarschijnlijk beschouwd als
een anti-democratische instelling die veranderd moest
worden. Ook Sahin verwijst in zijn artikel naar het
fundamenteel wantrouwen van de Koerden ten aanzien
van de Turkse justitie: “De Koerden kennen de Turkse
rechtbanken maar al te goed. Die rechtbanken hebben
de leiders van het Koerdische volk, nl. Sheikh Seid,
Seyid Riza en zijn zoon van 17 jaar opgehangen. Het
zijn deze rechtbanken die alle legale politieke partijen
die opkomen voor de Koerden buiten de wet hebben

—————
1
Bali, Asli, Unpacking Turkey’s ‘Court-Packing’ Referendum, Middle East Report, 5/11/2010.
2
Sahin, Mehmet, Türkei: Verfassungsreferendum und die zwei Seiten der Medaille.
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gesteld. De laatste in de rij was de DTP (Partij voor
Democratische Samenleving). Duizenden Koerdische
minderjarigen en politici zijn gevangen genomen. En
duizenden Turkse moordenaars van de Koerden worden juist door deze rechtbanken beschermd. Geen
enkele moordenaar werd ooit veroordeeld”.
De minst controversiële amendementen hadden volgens Bali daarentegen wel verworpen kunnen worden
indien men er individueel over had gestemd; nl.
deze wijzigingen die de individuele vrijheden en de
politieke rechten moesten verbeteren. De elite had
deze amendementen bekritiseerd als zou de AKP zich
hiermee enkel democratisch willen voordoen en hun
onderliggende agenda – de controle over het gerechtelijk apparaat – willen verbergen. Volgens Bali ligt de
kritiek dat enkele amendementen onvoldoende zijn in
dezelfde lijn.
De Koerden vinden dat er een geheel nieuwe burgerlijke grondwet moet komen die het document van de
militaire coupplegers moet vervangen. Zij argumenteren dat de grondwet, ondanks de voorgestelde amendementen, nog steeds gebaseerd is op racistische
elementen. Volgens deze grondwet, gebaseerd op ‘één
staat, één volk, één taal, één vlag en één godsdienst’
leven er immers enkel Turken in Turkije. Wie dit
tegenspreekt is een landverrader. Wanneer je je door
afkomst, overtuiging of geloof maar enigszins anders
manifesteert, dan komt de `ondeelbare eenheid van de
staat’ in het geding en verspeel je je burgerrechten.
Mehmet Sahin citeert in zijn artikel een uitspraak van
premier Erdogan waarin hij zegt: “Zij die deze realiteit
tegenspreken, hebben geen plaats in Turkije, ze mogen
het land verlaten.”
Het uitgangspunt van de grondwet is ondanks de vele
veranderingen nog steeds het kemalisme. Er zijn verschillende artikelen die wijzen op de ontkennings- en
assimilatiepolitiek van Turkije:
• De macht en de leiding blijft onveranderd in handen van de Turkse natie.
• De staatstaal is het Turks (art. 3).
• In het onderwijs mag niets anders dan het Turks
gebruikt worden (art. 42).
• Alle burgers in Turkije zijn Turken (art. 66).
• De eedaflegging van de parlementsleden moet
gebaseerd zijn op de blijvende macht en de leiding
van de Turks natie (art. 81)

Erdogan riep op om ‘ja’ (evet) te stemmen
bij het grondwettelijk referendum.

Koerdische boycot
Sahin steunt de boycot van het referendum. “De Koerden die op 12 september naar de stemlokalen gaan
zullen helpen de grondwet te legitimeren die fundamenteel anti-Koerdisch is en gekant is tegen andere
(niet-Turkse) etnische groepen en godsdiensten. De
Koerden moeten niet deelnemen aan dit referendum;
“Ja” noch “neen” zeggen. Ze moeten het boycotten
(…) Als in 10 Koerdische steden meer dan 50 % het
referendum boycot, zal dit betekenen dat de grondwet
de Koerden niet vertegenwoordigt en de Koerden niet
akkoord gaan met een grondwet die hen blijft ontkennen. De eis om een nieuwe, democratische en pluralistische grondwet voor alle volkeren en godsdiensten
blijft levensbelangrijk. (…) De grondwet van 1982
waarvan inmiddels 85 artikelen gewijzigd zijn, heeft
immers niets van haar fundamenteel racistisch karakter en inhoud verloren. De 26 grondwetsartikelen die
nu gewijzigd worden, zullen hier evenmin iets aan veranderen. De rol van het Turkse volk blijft onveranderd.
Er is geen plaats voor andere volkeren en godsdiensten. Aan instellingen zoals de Turkse Veiligheidsraad,
de Diyanet3 (Presidium voor Godsdienstzaken), de
YÖK (Raad voor het Hoger Onderwijs) en de Instelling
van Cultuur, Taal en Geschiedenis van Atatürk worden
niet geraakt. Ze blijven identiek dezelfde macht en
invloed uitoefenen”.

—————
3
De Diyanet is in Turkije het hoogste orgaan voor religieuze zaken dat rechtstreeks onder de bevoegdheid van de premier valt. Het
presidium organiseert en leidt de Turkse officiële islam dat een exclusief soennitische islam is.

- 21 -

De Koerden hadden sterk geijverd om een amendement door te voeren waardoor het moeilijker zou worden om politieke partijen te verbieden. Het behaalde
echter niet het vereiste aantal stemmen in het parlement waardoor het amendement niet werd opgenomen in het pakket. Bali geeft dan ook toe dat de
beperkingen die het constitutioneel pakket omvatten
er op wijzen dat de regering toch enigszins opportunistisch is geweest. Zeker het feit dat de kiesdrempel
van tien procent niet werd verlaagd zoals de BDP had
gevraagd, bewijst dat de regeringspartij de parlementaire verkiezingen van 2011 in het achterhoofd hield.
De heel hoge kiesdrempel bevoordeelt immers grote
partijen, zoals de AKP, maar benadeelt regionale en
kleinere partijen zoals de pro-Koerdische Partij voor
Vrede en Democratie (BDP). De verlaging van de
kiesdrempel tot de liberale standaard van 3.5 procent
was zeker wenselijk geweest. Dit had ongetwijfeld tot
gevolg gehad dat meer kleinere partijen ook vertegenwoordigd zouden zijn in het parlement, wat in het
nadeel was geweest van de meerderheid die de AKP
nu bezit in de nationale assemblee in Ankara.
De Koerdische partij riep op tot een boycot van het
referendum, die in de Koerdische provincies erg goed
werd opgevolgd. Bali stipt hierbij wel aan dat degenen
die in de Koerdische regio wel hun stem uitbrachten,
doorgaans ‘ja’ stemden. Het succes van de boycot
wijst volgens hem op de grote invloed van de BDP in
deze provincies en toont ook aan dat het uitsluiten
van de BDP van de gesprekken over het Koerdische
regeringsinitiatief geen geschikte strategie is.
Volgens Bali zullen de vele debatten over de kiesdrempel in de aanloop naar de verkiezingen wel tot gevolg
hebben dat de kiesdrempel in een volgende ronde van
de hervormingen verlaagd zal worden.
Alhoewel het pakket met de grondwettelijke amendementen zeker verbeterd geweest zou zijn door een
verlaging van de kiesdrempel, oordeelt Bali dat het feit
dat de amendementen op 12 september zo massaal
Koerden hebben massaal referendum geboycot.

gesteund zijn geweest een belangrijk stap vooruit betekent in de liberalisering van de Turkse politieke orde.

Onafhankelijkheid van het gerecht
Vanuit seculiere hoek kwam er veel kritiek op twee
onderdelen van de amendementen, nl. deze met
betrekking tot de samenstelling van het Turkse Grondwettelijk Hof en deze betreffende de samenstelling van
de Hoge Raad van Rechters en Aanklagers (HSYK).
Beide organen zijn van oudsher immers bolwerken
van het kemalistisch establishment. Ook de Koerden
bekritiseerden deze amendementen. Volgens Sahin
zou de samenstelling van de rechtbanken nu georganiseerd worden door de kemalisten én de AKP. Hij
stelt echter dat beide partijen hetzelfde standpunt
innemen ten aanzien van de Koerden: haatdragend en
vol minachting.
Wat het grondwettelijk hof betreft, dit zou worden
uitgebreid van 11 permanente en vier alternerende
raadsheren naar 17 permanente raadsheren. Men
maakt vooral bezwaren op twee vlakken. Het eerste
betreft de instellingen waaruit de pool van de kandidaten gehaald zal worden en het tweede de rol die
politieke takken zullen krijgen in de benoeming van
de kandidaten. In Turkije maakt men een onderscheid
tussen de verkozen lichamen van de regering (zgn.
hükümet) en de onverkozen instellingen (devlet, de
staat) zoals de hoge rechterlijke macht en aanklagers,
de militairen en bepaalde delen van de inlichtingendiensten, de nationale veiligheidsdiensten en het
politie-apparaat. De scheiding der machten wordt in
Turkije dan ook begrepen als de scheiding tussen de
verkozen en de onverkozen instellingen van de staat.
Het feit dat ook de onverkozen instellingen democratische verantwoording verschuldigd zouden zijn, wordt
door sommigen beschouwd als een bedreiging voor de
autonomie van de staat (devlet).
Totnogtoe werden het Grondwettelijk Hof en de Hoge
Raad voor Rechters en Aanklagers bijna exclusief
samengesteld uit de hoge gerechtshoven van Turkije:
het Hof van Cassatie, de Raad van State, het Militaire
Hof van Cassatie, het Militaire Hoge Hof van Administratie en het Rekenhof. Bovendien controleerde
de Hoge Raad de promotie binnen het gerechtelijk
systeem, wat een ideologische lakmoesproef op rechterlijke promoties faciliteerde en verzekerde dat de
hoge rechterlijke macht een politiek relatief homogene
groep was. Door het amendement worden beide instellingen echter representatiever. Zo werden voordien,
wat betreft het Grondwettelijke Hof, maar vier alternerende leden uit de lagere hoven, de hoge ambtenaren
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en advocaten gekozen daar waar er nu 8 raadsleden uit
deze groep worden verkozen.
In tegenstelling tot wat bepaalde partijen beweren, namelijk dat de rol van de uitvoerende macht is verhoogd,
verkleinen de amendementen de autoriteit van de president om raadsleden te selecteren uit de pool van rechterlijke benoemden. Van de zeventien zetels van het
Grondwettelijk Hof zal het parlement nu immers slechts
drie kandidaten mogen benoemen. Voordien was het de
president die alle raadsleden selecteerde uit de lijst van
de hoge rechterlijke macht. Bovendien werd direct na
het referendum beslist dat de vier alternerende raadsleden een permanente zetel zouden krijgen waardoor het
parlement nog maar twee raadsleden moest benoemen.
Het verwijt dat de onafhankelijkheid van het gerecht in
gevaar zou komen door deze amendementen, is dus zeker nu nog niet het geval.

Het einde van de voogdij
De kritiek vanuit de CHP en de seculiere elite op de
rechterlijke hervormingen is gebaseerd op hun bezorgdheid dat de verkozen afdelingen van de regering
in toom gehouden moeten worden door niet verkozen
bewakers van het Turkse regime. De autoriteit van het
leger om tussen te komen in het politieke leven werd
het afgelopen decennium al serieus ingeperkt. De rol
van waakhond werd sinds 1980 gedeeld tussen het
leger en andere delen van de staatsbureaucratie. Elke
poging om deze voogden tot democratische verantwoording op te roepen heeft de elites in Turkije alarm
doen slaan. Zij vrezen immers een democratische kentering in hun voorkeuren.
De rechterlijke macht is in de mening van Bali de afgelopen jaren steeds meer de locus geweest van politieke contestatie omwille van de steeds grotere gepolitiseerde rol die het Grondwettelijk Hof heeft gespeeld
in het behoud van de status quo. Denken we maar aan
de nietigverklaring van het amendement dat vrouwen
met een hoofddoek zou toelaten tot de universiteiten
en het verbod eind 2009 van de DTP, de belangrijkste
politieke partij die de Koerdische burgers vertegenwoordigt. Wat ter discussie stond tussen de oude en
nieuwe elite was niet het secularisme en het nationalisme maar wel of het staatssysteem een herinterpretatie van deze waarden kan tolereren die inschikkelijker
zou zijn voor private religieuze expressie en etnisch en
cultureel pluralisme.
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Door het ontstaan van een provinciale middenklasse
die cultureel traditioneel is en op religieus vlak conservatief, en die doorgaans voor de AKP stemt, is er een
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Kiliçdaroglu, de nieuwe voorzitter van de CHP.

verandering in het politieke en economische machtsevenwicht ontstaan tussen de traditionele elites van de
westerse kuststeden en de nieuwe Anatolische zakengemeenschappen.
Het grote succes van het referendum geeft een antimilitaire oriëntatie van het electoraat weer en niet zozeer de massale steun voor de AKP. In 2011 zal de
AKP nooit bijna zestig procent van de stemmen kunnen
halen zoals dit bij het referendum wel het geval was.
Alle politieke partijen kunnen echter lessen trekken
uit de resultaten van het referendum. Het referendum
toonde duidelijk aan dat het Turkse electoraat gewonnen is voor een politieke liberalisering. Alhoewel de
AKP versterkt uit het referendum is gekomen, moet
het toch ook rekening houden met het aantal inwoners
die het referendum hebben geboycot of neen hebben
gestemd. De AKP zou er voor toekomstige grondwettelijke veranderingen dan ook beter aan doen om die
via consensus tot stand te brengen in plaats van ze
helemaal zelf te sturen. Een consensus zou vereisen
dat de AKP de hand reikt naar de oppositiepartijen en
polarisatie probeert te vermijden. Daarnaast zouden de
BDP en de CHP zich volgens Bali moeten realiseren
dat hervorming een prioriteit is.
Toch kwamen ook de CHP en de BDP enigszins versterkt uit het referendum. De nieuwe leider van de
CHP, Kiliçdaroglu heeft bewezen dat hij de CHP uit
het slop kan halen en goed campagne kan voeren.
Intussen is de CHP bovendien uitgekomen voor een
nieuwe burgerlijke grondwet. De BDP toont aan dat
haar kiespubliek een belangrijke rol speelt in het zuidoosten en dat de AKP zich niet kan veroorloven om
hen uit te sluiten uit belangrijke debatten. De enige
oppositiepartij die duidelijke verliezen heeft geleden
in het referendum is de ultrarechtse Nationale Bewegingspartij (MHP).

- 23 -

