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De Koerdische opstand in Turkije: fotospecial

Taalconferentie  
onder de schaduw van  

bombardementen
- Derwich M. Ferho -

Op 19 september vond de Wetenschappelijke Koerdische 
Taalconferentie plaats in Erbil (Hewlêr) de hoofdstad van 
Zuid - Koerdistan (Noord Irak). Deze conferentie werd 
georganiseerd door het Ministerie van Cultuur van de Fe-
derale Regio Koerdistan met als doel het zoeken naar de 
mogelijkheden om de Koerdische taal te standaardiseren 
door bijvoorbeeld het ontwikkelen van een alfabet. Op dit 
moment gebruiken de Koerden nog steeds drie verschil-
lende alfabetten: Latijns, Arabisch en cyrilisch!

Sinds begin vorige eeuw bemoeien de buurlanden 
Turkije, Iran, Irak en Syrië zich met het gebruik van 
de Koerdische taal en het alfabet. In drie van de vier 
genoemde landen is het gebruik van het Koerdisch of-
ficieel nu nog altijd taboe. In Irak is dat niet meer het 
geval aangezien de Federale Regio van Koerdistan nu 
al enkele jaren een feit is. Turkije en Iran willen niet 
weten van het overschakelen naar het Latijns alfabet 
dat door meer dan 25 miljoen Koerden in Noord Koer-
distan (Turkije) gebruikt wordt. Er wordt dus noodge-
dwongen gebruik gemaakt van het Arabisch alfabet. 
Eigenaardig genoeg zag ik in Koerdistan reclamebor-
den en naamborden in het Turks, Engels, Frans, … en 
het Koerdisch, maar dan alleen in Arabische letters!

Een zeventig tal aanwezigen, vertegenwoordigers van 
organisaties, taalkundigen en bediscussieerden deze 
kwestie gedurende vier dagen. Dit terwijl de Turkse 
en de Iraanse bombardementen in volle gang waren 
in Zuid - Koerdistan (Irak). Tientallen burgers werden 
getroffen met de dood als gevolg.

Na vier dagen kwamen de deelnemers tot de conclusie 
om aan het Koerdisch parlement voor te stellen om 
geleidelijk aan te beginnen met het gebruiken van het 
Latijns alfabet in het dagelijks leven en het onderwijs. 
Hoe de Koerdische autoriteiten, die onder druk staan 
van Turkije en Iran, gaan reageren is af te wachten. We 
zullen ook zien welke middelen deze twee landen gaan 
gebruiken om een eventuele overschakeling naar het 
Latijnse alfabet te voorkomen. 

Na de conferentie heb ik samen met zes andere deel-
nemers beslist een rondreis te maken in Zuid -Koerdi-

stan. Erbil, Duhok, Suleymaniye, Halabja, Sheikkhan, 
Lalesh en de vluchtelingenkamp Makhmur. Heel in-
drukwekkend. In twintig jaar tijd is een enorme voor-
uitgang geboekt op vlak van economie, sociaal vlak, 
cultuur en onderwijs. Niet dat alles perfect is, maar het 
gaat toch om grote realisaties op korte tijd. Indien er 
nog verbeteringen komen op het vlak van de kwaliteit 
in het onderwijs, relaties tussen de diverse volkeren, 
minderheden en religieuze groepen kan Koerdistan 
een voorbeeld worden voor andere multi-etnische en 
multi-religieuze regio’s. De mensen zelf zijn en kijken 
hoopvol naar de toekomst . “Het enige dat we nodig 
hebben is tijd”, klinkt het. 

De betwiste gebieden Kirkuk, Mossul, Khanaqin, Shei-
khan, enz… vormen nog steeds een belangrijk thema. 
Artikel 140 van de Iraakse Grondwet, dat een referen-
dum voorziet om te beslissen of deze gebieden dan 
wel onder de Koerdische of de Arabische regio’s zullen 
vallen, is nog steeds niet uitgevoerd. 

Op een dag gingen we naar de regio waar de Turkse 
vliegtuigen dagelijks bombarderen. Onze gids vertelde 
over de dood van een moeder met vier kinderen en 
hun chauffeur. Kinderen van tien, acht, zes en twee. 
Gedood door Turkse luchtaanvallen. Hij vertelde dat 
hun lichaamsdelen door de explosie tientallen meters 
ver uit elkaar lagen.

De voorlaatste dag brachten we een bezoek aan het 
vluchtelingenkamp in Makhmur. Hier wonen duizenden 
vluchtelingen die twintig jaar geleden gevlucht zijn uit 
Turkije. Ze kregen in 2000, na tien jaar rondtrekken 
van de ene plaats naar de andere, van de Verenigde 
Naties Makhmur toegewezen, een verlaten woestijnge-
bied zonder enige begroeiing. In tien jaar tijd maak-
ten ze van deze woestijn een bijzonder mooie plek, vol 
groen, fruit en zelfgekweekte boomgaarden. Hun water 
importeerden ze zelf van een andere plaats, zonder 
enig hulp van de plaatselijke autoriteiten of de VN. Het 
enige wat ze nog nodig hebben is drinkbaar water. Hun 
voorstel om zelf drinkwater op te boren werd afgewe-
zen door de autoriteiten!

P308687



- 3 -

- Derwich M. Ferho -

Grootschalige arrestaties 
onderdrukken alle hoop  

op vreedzame oplossing van 
de Koerdische kwestie:  

meer dan 6.000 Koerdische 
activisten in de gevangenis

Het Koerdische conflict in Turkije is de laatste maan-
den in alle hevigheid opgewaaid en vele waarnemers 
vrezen dat het terug de dimensies zal aannemen 
van de bloedige jaren negentig. Niet alleen heeft het 
Turkse leger sinds augustus zware militaire middelen 
ingezet tegen de PKK-basissen in Zuid-Koerdistan 
(Noord-Irak), bij het ter perse gaan van dit nummer 
werd bekendgemaakt dat de Turkse politie de zoveel-
ste massa-arrestatie uitvoerde in het kader van het 
zogenaamde ‘KCK-proces’. Meer dan 120 Koerdische 
politici en activisten werden opgepakt in verschillende 
delen van Turkije. Ironisch genoeg net nadat de Vrede 
en Democratie-Partij (BDP) besloten had om zijn par-
lementaire boycot op te heffen en de verkozenen de 
eed hadden afgelegd in het Parlement. De aanhouden-
de arrestaties zijn een slag in het gezicht van de vele 
Turkse Koerden die voor de BDP hebben gestemd: ook 
via de democratische weg krijgen zij niet de kans om 
voor hun rechten op te komen. Miljoenen Koerden zien 
hun stem de gevangenis invliegen.

De teller staat nu op ongeveer 6000: Koerdische acti-
visten die worden gearresteerd omdat ze betogingen of 

persconferenties hebben bijgewoond, toespraken heb-
ben gegeven enz. De meesten onder hen worden voor 
zeer lange tijd in voorhechtenis gehouden en uitein-
delijk veroordeeld volgens terrorismewetten die vaag 
genoeg zijn om elke democratische activist uiteindelijk 
in de gevangenis te doen belanden. 

Hoopgevend is dat de Europese Unie snel gereageerd 
heeft op de nieuwe golf van aanhoudingen: Helene 
Flautre, voorzitter van de delegatie van het Europees 
Parlement in de Gemengde Parlementaire Commissie 
EU-Turkije, verklaarde dat de aanhoudingen een grote 
bron van bezorgdheid zijn voor de EU en voegde toe 
“de timing van de arrestaties zetten de pogingen om 
de politieke dialoog te heropenen door de terugkeer 
van de BDP naar het Parlement op het spel. De mas-
sale detentie van BDP - activisten zal enkel zorgen voor 
een radicalisering en geweld. Het Koerdisch conflict 
kan niet opgelost worden met geweld. De oplossing 
moet gezocht worden binnen een nieuwe grondwet die 
de rechten van alle Turkse burgers zal garanderen en 
een proces van sterkere dialoog en decentralisering op 
gang zal brengen.”
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De strijd tegen vrouwen-
besnijdenissen in Zuid-Koerdistan

- Nina Henkens -

Een aantal jaren geleden brachten NGO’s aan het licht dat genitale mutilatie bij vrouwen een zeer stevig ver-
ankerde en veel voorkomende traditie is in Zuid-Koerdistan (Noord-Irak). Nadat de autoriteiten eerst onwen-
nig en aarzelend reageerden op het in het openbaar brengen van het taboe werd deze zomer al de eerste wet 
goedgekeurd die de praktijk verbied. De wet betekent een overwinning voor het welzijn en de rechten van de 
Koerdische vrouw en het Koerdische zelfbestuur in Irak. 

Wijdverspreid en diepgeworteld gebruik
Vrouwenbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking,  
xatena in het Koerdisch, is een wijdverspreid en diepge-
worteld gebruik in de Irakees Koerdische gebieden. Volgens 
de Duits-Irakese NGO WADI is 77.9% van de meisjes en 
vrouwen in Sulaimaniya, 81.2 % van de vrouwen in Ger-
mania en 63% van de vrouwen in Hewler (Erbil) besne-
den. Hoewel er geen officiële data zijn, zijn er vermoedens 
dat vrouwenbesnijdenis ook voorkomt bij niet-Koerdische 
groepen in Irak en buiten de Koerdische gebieden, maar in 
mindere mate. Het komt niet voor bij sjiietische Koerden. 
De meeste besnijdenissen worden uitgevoerd op meisjes 
tussen drie en twaalf jaar oud en vallen onder Type I van 
de World Health Organisation - classificatie, de verwijdering 
van de clitoris. Volgens de verhalen van vrouwen en dokters 
wordt de besnijdenis uitgevoerd door traditionele vroedvrou-
wen zonder medische opleiding. Ze maken gebruik van niet-
gesteriliseerde scheermesjes. Na het verwijderen van de 
clitoris wordt de wond bestrooid met as uit de broodoven. 
De redenen die worden gegeven voor de praktijk zijn divers. 
Ze hangen grotendeels vast met de positie van de vrouw in 
de samenleving en de godsdienstbeleving. De meeste Irake-
se Koerden zijn soennieten en behoren tot de Shafi’i-school, 
die mannelijke besnijdenissen verplicht en vrouwelijke be-
snijdenissen beschouwt als ‘optioneel’. Volgens verschillen-
de slachtoffers is de vrouwenbesnijdenis sunnah, een aktie 
die niet verplicht is maar wel het geloof versterkt. Een an-
dere reden die wordt opgegeven is de puurheid van de vrouw 
en de bijhorende sociale aanvaarding. Sommige Koerden 
geloven bijvoorbeeld dat het voedsel dat klaargemaakt is 
door een onbesneden vrouw onrein is. Velen beschouwen de 
vrouwelijke besnijdenis ook als een typisch en eeuwenoud 
Koerdisch gebruik. Het gaat dus om een gebruik dat zowel 
een religieuze, culturele en sociale functie heeft. Bovendien 
behoren de besnijdenissen exclusief tot de vrouwelijke sfeer. 
Ze worden uitgevoerd door vrouwen en het zijn de vrouwen 
zelf die hun dochters en schoondochters aanzetten of ver-
plichten om zich te laten besnijden. Besnijdenissen worden 
zelden of nooit besproken met mannen.

Verwarrende signalen uit de samenleving
Als mannen zich al uitspreken over besnijdenissen gaat 
het vaak over het al dan niet islamitische karakter van het 
gebruik. Nog steeds spreken Koerdische religieuze leiders 
zich uit voor de vrouwenbesnijdenis. Human Rights Watch 
sprak met verschillende religieuze leiders die toegaven dat 
vrouwenbesnijdenis niet vermeld wordt in de Koran maar 

wel in een hadith (overleveringen over het doen en laten en 
de uitspraken van de Profeet) die verhaalt over de Profeet 
Mohammed die een vrouw toesprak die besnijdenissen uit-
voerde en haar aanmoedigde om ‘maar een klein beetje 
weg te snijden’. Hieruit wordt geconcludeerd dat de Profeet 
niet tegen vrouwenbesnijdenissen was. Andere gelovigen 
spreken zich uit tegen de traditie omdat het schadelijk is 
voor de gezondheid van vrouwen. In 2002 werd zelfs een 
fatwa uitgeroepen door liberale imams in Sulaimaniya. 
Ook de medische sector in Koerdistan spreekt niet met 
één stem als het gaat over de besnijdenis van vrouwen. 
Op school wordt het onderwerp niet besproken.

Succesvolle sensibilisatie
Het was pas in 2005 dat het onderwerp op de publieke 
agenda werd gezet door NGO’s. Zes jaar later, op 22 juni 
2011, keurde het Koerdische Parlement de eerste wet goed 
die van vrouwenbesnijdenis een strafbaar feit maakt. Op 
het uitvoeren van besnijdenissen bij vrouwen staat nu ge-
vangenisstraf en boete. Hiermee steekt het Koerdisch Par-
lement zelfs enkele Europese landen voorbij. Maar de cam-
pagne tegen vrouwenbesnijdenissen ging niet zonder slag 
of stoot. Een eerste wetsvoorstel, ontworpen door NGO’s, 
kreeg de steun van de meerderheid van de parlementsle-
den en werd op de agenda gezet maar werd uiteindelijk 
niet besproken in het Parlement omdat verschillende volks-
vertegenwoordigers hiertegen bezwaar maakten. Ook een 
actieplan van het Ministerie van Gezondheid werd op het 
laatste moment stilgelegd. De officiële reden die gegeven 
werd was het ‘onbeduidende’ aantal besneden vrouwen. 
Maar vooral de (pers)aandacht die het actieplan opleverde 
was ongewenst en werd beschouwd als een blaam voor de 
reputatie van de Koerdische Autonome Regering. Desal-
niettemin werd het werk van NGO’s en Koerdische midden-
veldorganisaties deze zomer beloond door het goedkeuren 
van de bijzonder vooruitstrevende wet.

Bronnen:
– Human Rights Watch (2010): “They took me and told 

me nothing. Female Genital Mutilation in Iraqi Kur-
distan.” http://www.hrw.org/reports/2010/06/16/they-
took-me-and-told-me-nothing

– Irfan Al Alawi, “Iraqi Kurdistan passes law against 
FGM”, http://www.hudson-ny.org/2226/iraqi-kurdi-
stan-fgm-law

– http://www.stopfgmkurdistan.org/index.htm
– http://www.wadi-online.de/
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Wikileaks onthult  
Turkse en Amerikaanse druk 

op België in verband  
met PKK

- Nina Henkens -

De voorbije weken bracht de klokkenluiderssite Wikileaks verschillende diplomatieke kabels uit over contac-
ten tussen de VS, Turkije en België in verband met vermeende terroristische activiteiten van de PKK in België. 
Ook de aanwezigheid en aktiviteiten van de Koerdische tv-zender Roj Tv die uitzend vanuit Denderleeuw zijn 
onderwerp van gesprek. De verslagen van Amerikaanse diplomaten in Ankara en Brussel schetsen een beeld 
van de sterke druk die Turkije en de VS uitoefenen op België om hard op te treden tegen de PKK en Roj Tv. 
De Belgen zitten verveeld met gebrek aan bewijsmateriaal en de koppige houding van de Turken, die geen 
rekening willen houden met de scheiding der machten en Belgische wetgeving, maar benadrukken tegelijke 
rtijd dat ze bereid zijn om mee te werken. Een boze uitschuiver van Vice - Premier Cemil Cicek bekoelt de 
diplomatieke relaties. Ook blijken sommige Belgische diplomaten overtuigd te zijn van directe betrokken-
heid van de Turkse regering en inlichtingendienst in gewelddadige vergeldingsacties tegen de Koerdische 
gemeenschap in België. 

De eerste kabels dateren uit 2006, het moment dat de 
V.S. en Turkije beslissen na Frankrijk en Duitsland ook 
België aan te zetten om harder op te treden tegen het 
PKK-netwerk in hun land. De Amerikanen besluiten 
om het plan te benaderen vanuit de ‘georganiseerde 
misdaad’- hoek in plaats van de politieke activiteiten 
van de PKK in Europa in de verf te zetten. Er wordt 
meermaals gesproken over de ‘Al Capone – approach’: 
bij een gebrek aan bewijzen van criminele activiteit 
worden verdachten aangeklaagd voor ‘lichtere’ vergrij-
pen (samenzwering, belastingsfraude, inbreuken op de 
migratiewetgeving, …).

In de verslagen van de gesprekken met Belgische di-
plomaten en terrorisme-experten van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken laten deze meermaals blijken 
dat de informatie die verschaft wordt door de VS en 
Turkije over de PKK en Roj Tv niet sterk genoeg is om 
een Belgische rechtzaak rond op te bouwen. Ook de 
Amerikanen geven toe dat een bredere definitie van 
terrorisme noodzakelijk is om de PKK in Europa te be-
strijden. 

Turkije dringt meermaals aan op het afnemen van het 
vluchtelingsstatuut van Koerdische activisten, maar 
zoals ook de Belgische diplomaten aanhalen, is dit in 
principe enkel mogelijk als er bewijzen zijn van oor-
logsmisdaden of misdaden tegen de mensheid. De 
Belgen geven aan dat mensenrechten in aanmerking 
moeten worden genomen en ‘dat we geen mensen voor 
het gerecht kunnen brengen met flinterdun bewijsma-
teriaal’. Dezelfde diplomaat duidt aan dat de corebus-
siness van de PKK in België bestaat uit lobbywerk. 

Een bijeenkomst met de Turkse premier Cicek loopt 
uit de hand wanneer deze ‘in brutale bewoordingen’ de 
Belgen oproept om de scheiding der machten niet in 
de weg te laten komen van de acties tegen de PKK. De 
boodschap en woordkeuze van Cicek vielen zo slecht 
bij de toenmalige Belgische Minister van Buitenlandse 
Zaken dat die dreigde de Premier op de hoogte te stel-
len. De diplomatieke rel moest in 2008 gladgestreken 
worden met een bezoek van de Ministers van Justitie, 
Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken aan Anka-
ra, waarover destijds amper werd geschreven door de 
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media. Door dit bezoek en het plaatsen van een magis-
traat en politie-officier in Ankara hoopt Buitenlandse 
Zaken de Turken te overtuigen van hun medewerking.

België maakt zich ook zorgen over de gevolgen die het 
conflict kan hebben in eigen land, met name geweldda-
dige confrontaties tussen Turkse en Koerdische migran-
tengemeenschappen in plaatsen zoals Sint Joost-ten-
Node. Volgens Buitenlandse Zaken worden aanslagen 
in Turkije slechts enkele minuten later in België gevolgd 
door gewelddadige vergeldingsacties van etnische Tur-
ken tegen de Koerdische gemeenschap. De snelheid 
van de reactie doet de diplomaat vermoeden dat ‘er een 
directe betrokkenheid is van de Turkse regering of in-
lichtingendienst’. Tenslotte maken ze melding van her-
haaldelijke Turkse verzoeken om PKK-sympathisanten 
in België ‘administratief lastig te vallen’. 

Necibe Qeredaxi, journaliste bij Roj Tv, reageerde in 
een artikel in MO*-magazine op de WikiLeaks-onthul-
lingen. ‘Al meerdere jaren probeert de Turkse over-
heid Roj Tv te catalogeren als terroristen. Ze willen 
de zender sluiten omdat wij de andere kant van de 
Turks-Koerdische oorlog laten zien, zaken die de Tur-

Politie valt binnen bij Roj Tv in maart 2010.

ken liever verzwijgen. Bovendien vallen de Koerden ten 
prooi aan de assimilatiepolitiek van Ankara. Wij probe-
ren onze cultuur, die met uitsterven bedreigd wordt, in 
stand te houden.’

In het verleden ondernam het Belgische gerecht al 
meerdere pogingen om de zender aan banden te leg-
gen. In 1996 viel de politie voor het eerst de gebou-
wen van Roj binnen. Het proces dat volgde op ‘Ope-
ratie Spoetnik’ draaide evenwel op niets uit nadat de 
correctionele rechtbank zich in 2004 onbevoegd ver-
klaarde, een uitspraak die in beroep bevestigd werd. 
In maart 2010 stond het gerecht opnieuw voor de deur 
van Roj Tv. Met veel machtsvertoon werden computers 
en documenten in beslag genomen in het kader van 
een strafrechtelijk onderzoek dat tot op vandaag loopt.

Bronnen: 
– www.wikileaks.org
– MO*-magazine: ‘Wikileaks documenteert moei-

zame anti-terreursamenwerking tussen België en 
Turkije’ (Jeroen de Sadeleer), http://www.mo.be/
artikel/wikileaks-documenteert-moeizame-anti-ter-
reursamenwerking-tussen-belgie-en-turkije
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In een verklaring die afgelegd werd na een bijeenkomst 
van de MGK (Nationale Veiligheidsraad) begin augus-
tus, pleit men voor een « betere samenwerking » tus-
sen het leger en de politiekrachten in het kader van de 
strijd tegen de PKK. 

Het is na deze stellingname dat het Turks leger op 
16 augustus ten aanval is getrokken tegen de guerilla-
basissen in Iraaks Koerdistan. Het gaat om de eerste 
Turkse aanvallen in die regio sinds vorig jaar. Het schijnt 
dat het Turkse leger zich voorbereidt op een landoffen-
sief tegen de PKK-militanten die zich bevinden in de 
« officiële » grensgebieden tussen Turkije, Irak en Iran. 

Volgens de Turkse autoriteiten zijn het de aanvallen 
van de PKK die ertoe geleid hebben dat er een tijdperk 
aangebroken is waarin de taal van oorlog en geweld de 
bovenhand heeft. 

Het is duidelijk dat dit proces de verschillende volke-
ren die in het gebied wonen in de steek laat, zelfs al 
tonen ze bij elke verkiezingen met hun stemmen dat 
ze voorstander zijn van een politieke oplossing en geen 
oorlog willen. 

De conservatieve AKP-regering had een meer verzoe-
nende houding aangenomen tegenover de Koerdische 
kwestie door contacten aan te gaan met Abdullah Öca-
lan in de gevangenis van Imrali. Jammer genoeg zijn 
deze contacten stopgezet en werd er niet verder ge-
zocht naar een vreedzame oplossing en stopzetting van 
het gewapende conflict. Gelijktijdig met het aanvatten 
van luchtaanvallen tegen de PKK-guerillas door het le-
ger is het Ministerie van Justitie begonnen met het 
verhinderen van advocatenbezoeken aan Öcalan, waar-
door sinds zeven weken niemand nog weet in welke 
situatie hij verkeert. 

Ik wil eraan herinneren dat, vooral sinds het jaar 2000, 
de eisen van de Koerden veranderd zijn naar autono-

Turkije weigert  
een vreedzame en  

democratische oplossing
- Ahmet Dere -

De Turkse militaire en politieke machthebbers hebben een positie aangenomen die duidelijk maakt dat ze 
voorstander zijn van een oorlog tegen de Koerden. Hierdoor verwijdert Turkije zich meer en meer van een 
vreedzame oplossing voor het conflict en riskeren ze om terecht te komen in een nieuwe vicieuze cirkel van 
geweld. 

mie binnen een federaal systeem. Deze eisen werden 
en worden nog steeds verdedigd door de PKK en ook 
door de BDP (Partij van de Vrede en Democratie). Tij-
dens de verkiezingen van twaalf juni behaalde het blok 
dat ondersteund werd door de BDP een historische 
score, waardoor het aantal parlementszetels van 20 
naar 36 ging (vijf volksvertegenwoordigers zitten nog 
steeds in de gevangenis). 

Op dit moment heerst er opnieuw een oorlogsklimaat 
in Turkije. Een politiek kader waarin zij die vrede willen 
of anders denken dan de staat geviseerd worden komt 
meer en meer op de voorgrond.

De Turkse Eerste Minister Erdogan gebruikt zijn verkie-
zingsoverwinning om zijn tegenstanders uit te schake-
len, vooral wat betreft de Koerdische kwestie. De hoop 
op een oplossing is serieus afgenomen. Hoe is het in 
zo’n situatie mogelijk om aan de Koerden te vragen 
hun vertrouwen in de AKP-regering niet te verliezen? 

Doorheen de Turkse geschiedenis heeft het leger 
steeds een grote rol gespeeld in het politieke en soci-
ale leven. Maar sinds enkele jaren is het leger doelwit 
geworden van kritiek en beschuldigingen, waaronder 
het leiden van een complot om de AKP-regering om 
te werpen. Als gevolg van deze beschuldigingen zijn 
momenteel een tiental generaals aangehouden. Deze 
arrestaties luiden een verandering in ten gunste van 
het politieke niveau. In de huidige legertop heeft de 
AKP meer gewicht. Deze heeft dus een deel van de 
macht van het leger ingenomen en ingezet voor zijn 
eigen politieke belangen. Helaas brengt dit het land 
nog verder van de vrede.

De politieke en militaire positie trekt een scherpe lijn 
tussen de staatsinstellingen de Koerdische bevolking. 
Als deze situatie zich verder zet zal de wil om zich af 
te scheiden van Turkije bij de Koerden groter worden. 



- 8 -

Syrië: protest, repressie en 
destabilisatie

- Ludo De Brabander -

De protestbeweging die al sinds februari doorheen Syrië waart, geeft aanleiding tot vele speculaties. De 
berichtgeving blijkt uitermate gevoelig te zijn voor desinformatie. De Syrische regering maakt het moeilijk 
om onafhankelijke informatie te krijgen en doet haar uiterste best om de volledige controle te behouden over 
de binnenlandse informatieverspreiding. Veel buitenlandse media zijn dan weer vatbaar voor manipulatie en 
gaan niet altijd zorgvuldig om met hun bronnen. Dit artikel poogt ondanks het gebrek aan onafhankelijke 
informatie wat duidelijkheid te verschaffen op de gebeurtenissen in Syrië. 

Internet en vooral sociale websites zijn belangrijke 
instrumenten waarvan zowel de oppositie als rege-
ringsgezinde krachten gebruik maken. De versies van 
de feiten kunnen erg verschillen. Volgens de regering 
verdedigen de veiligheidstroepen het land en zijn 
burgers tegen gewapende aanvallen van terroristen. 
De oppositie zegt dat ze een legitieme strijd voert 
voor politieke hervormingen en het slachtoffer is van 
brutale repressie. Voor zover dat te beoordelen valt 
schuilt in elk van de versies minstens een grond van 
waarheid.

Het rijk van de familie Al-Assad

Wat we zeker weten is dat het Syrische regime zich 
bedient van een autoritair staatsapparaat. Syrië wordt 
sinds 1963 geregeerd door de Ba'ath-partij, die na de 
“correctieve revolutie” in het najaar van 1970 onder 
leiding staat van de Al-Assad familie. Hafez Al-Assad 
behoort tot de minderheid van Alawieten (10 % van 
de bevolking) die een verre islamitische afleiding is 
van de sjiitische geloofsleer en invloeden kent van 
andere religies zoals het christendom. De Ba'ath-
partij is grondwettelijk de leidende partij en streeft 
officieel naar een socialistische en seculier Arabisch 
Natio nalistisch politiek systeem. Conform de Ba'ath-
ideologie werden in de jaren zestig belangrijke sec-
toren van de Syrische economie genationaliseerd en 
landhervormingen doorgevoerd. Er kwamen beperking 
op landbezit en een deel van het landbouwareaal werd 
verdeeld onder de kleine landloze boeren. Landbouw 

vertegenwoordigt nog altijd een belangrijk deel van het 
nationaal inkomen.

Bashar Al-Assad nam in 2000 de macht over van zijn 
vader en leek Syrië klaar te stomen voor een nieuw 
tijdperk. Hij deed dat niet via drastische hervormingen 
maar met kleine veranderingen die samen toch een 
ander politiek klimaat schiepen. Het regime pleegde 
zonder twijfel verder inbreuken op de mensenrechten 
en vergeldingen op politieke dissidentie bleven de 
algemene norm, maar dat was niet te vergelijken met 
het schrikbewind van de alom aanwezige veiligheids-
diensten tijdens het bewind van zijn vader. Bashar 
benoemde hervormingsgezinden op belangrijke posten 
en kon zo bij het begin van zijn machtsovername op 
behoorlijk wat krediet rekenen bij brede lagen van de 
bevolking. De nieuwe politieke wind stimuleerde een 
ontluikende oppositie met als eerste hoogtepunt de 
‘Lente van Damascus’ (juli 2000 tot februari 2001). 
Er ontstonden verscheidene politieke salons (‘Mun-
tadads’) waar intellectuelen met inbegrip van hervor-
mingsgezinde Ba’athisten en leden van de Syrische 
Communistische Partij (verbonden aan de Ba’ath via 
het Nationaal Politiek Front) politieke hervormingen 
vroegen zoals gevraagd in het ‘Manifest van de 99’: 
een einde aan de noodtoestand (in voege sinds 1963), 
de vrijlating van politieke gevangenen en de terugkeer 
van politieke bannelingen, vrijheid van vereniging en 
politieke partijen. Aanvankelijk leek het regime daar 
positief op te reageren nadat het in november 2000 
honderden politieke gevangenen vrijliet. Maar de hoop 
op meer democratie werd al gauw de kop ingedrukt 
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toen het regime de salons sloot en een aantal van de 
daarin actieve intellectuelen liet veroordelen op grond 
van de beschuldiging dat ze op illegale wijze de grond-
wet wilden veranderen of omdat ze zouden aanzetten 
tot het voeren van een raciale en sektarische strijd. 
De democratiseringsbeweging kreeg wel definitief voet 
aan grond. In 2005 kwam er een nieuwe ‘Verklaring 
van Damascus’ die de eisen van 5 jaar eerder her-
haalde, met nog steeds krediet voor Bashar Al-Assad 
die men als deel van de oplossing bleef zien. Gestimu-
leerd door westerse diplomaten verenigde de oppositie 
zich, bestaande uit leden van diverse organisaties 
van de civiele samenleving, Koerdische activisten en 
de buiten de wet geplaatste en de in Londens exil 
verblijvende Gemeenschap van Moslimbroeders, in 
een ‘beweging voor democratische verandering’. Het 
regime beschuldigde de oppositie ervan westerse 
belangen te dienen en greep opnieuw naar het wapen 
van de repressie door de leiders ervan achter tralies 
te zetten.

Ook steun voor het regime

Het protest bleef toen evenwel hoofdzakelijk beperkt 
tot een intellectuele elite. Assad kreeg nog redelijk wat 
steun van een niet onbelangrijke deel van de bevol-
king. Daar waren verschillende redenen voor.(1) Een 
eerste heeft te maken met de strategische positie van 
het land. In tegenstelling tot veel andere Arabische 
landen voerde Syrië een buitenlands beleid dat vrij in 
lijn ligt met wat leeft bij de Arabische publieke opinie. 
Het regime sloot geen pact met de VS en Israël en 
durfde de politieke confrontatie met deze machten 
aan. Het veroordeelde de invasie van Irak en leverde 
steun aan Hamas en Hezbollah. Assad kon zich zo 
een aura aanmeten van verdediger van de Arabische 
waardigheid. Een tweede reden houdt verband met 
de sektarische spanningen in de buurlanden Irak en 
Libanon. Syrië telt heel wat religieuze en etnische 
minderheden. Het regime dat heel wat leden van de 
Alawitische minderheid in machtsposities heeft, voert 
in die context niet alleen een verdeel- en heerspolitiek, 
maar wordt ook door een aantal andere minderheden 
zoals de christenen en druzen en seculiere soennieten 
gezien als een garantie tegen een machtsovername 
door soennitische islamisten. Tot slot is Syrië gespaard 
gebleven van de grootschalige armoede zoals die te 
vinden is in Egypte en Jemen. Hoewel het regime 
faalde in het genereren of verdelen van welvaart, kan 
de bevolking nog profiteren van de oude socialistische 
maatregelen en meer dan elders in de regio genieten 
van overheidsdiensten en -subsidies.

Ontkenning en angst

Het regime voelde zich aanvankelijk relatief immuun 
voor de protestbeweging die in de hele regio de kop 
opstak. Bashar Al-Assad was er van overtuigd dat 
kleine verbeteringen zoals een vrijere toegang tot het 
internet en meer vrijheid voor kunst en letteren zolang 
bepaalde limieten op vlak van politiek, religie of seks 
niet overschreden worden, voor voldoende steun aan 
zijn beleid zouden zorgen. In zijn inaugurale toespraak 
van juni 2000 maakte de jonge president ook duidelijk 
dat Syrië een eigen kijk moest hebben op democratie: 
“We kunnen de democratie van anderen niet op ons-
zelf toepassen. Westerse democratie bijvoorbeeld is 
het gevolg van een lange geschiedenis die resulteerde 
in gewoontes en tradities die de huidige cultuur van 
westerse maatschappijen bepalen... We moeten onze 
eigen democratische ervaring hebben die aangepast is 
aan ons, die voortkomt uit onze geschiedenis, cultuur 
en beschaving en die een antwoord is op de behoef-
ten van onze maatschappij en de vereisten van onze 
realiteit.” (2)

Maar toen duidelijk werd dat het volksprotest, dat de 
regimes in Egypte en Tunesië uit het zadel lichtte, 
ook naar Syrië overwaaide nam het regime een aantal 
maatregelen in een poging het protest af te zwakken. 
De regering hief het verbod op twee belangrijke sociale 
internetsites - Facebook en Youtube - op, wat eerder 
een symbolische zet was omdat ze al via alternatieve 
wegen bereikbaar waren. Een aantal prominente critici 
werd vrijgelaten. Ministers kregen instructies om te 
luisteren naar de klachten van de bevolking. Plotseling 
was er ook oog voor de strijd tegen de corruptie. Aan 
een onpopulair lucratief monopolie van een zaken-
man met nauwe banden met de machthebbers op 
luchthaventaxi’s kwam een einde. Op de economische 
verzuchtingen werd gereageerd met de verhoging van 
de subsidies op bepaalde brandstoffen, de installatie 
van een sociaal zekerheidsfonds voor de armsten, een 
belastingsvermindering op een aantal basisgoederen, 
maatregelen voor de verhoging van de tewerkstelling, 
en de aankondiging van grote infrastructuurprojecten. 
Het eindontwerp van het nieuwe vijfjarenplan 2011-
2015 werd uit circulatie gehouden omdat de liberaal 
economische inhoud ervan aanleiding zou kunnen 
geven tot nog meer publieke onrust.

De maatregelen kwamen te laat of werden als onvol-
doende bestempeld om het protest alsnog te doen 
verstommen. Om een herhaling van nog meer geweld 
in de gediscrimineerde noordelijke Koerdische regio 
(10 % van de bevolking) te voorkomen, waar in 2004 
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tientallen doden vielen na een voetbalincident, ver-
leende Al-Assad op 7 april het burgerschap aan zo’n 
150.000 Syrische Koerden. Dat was hen in 1962 
afgepakt. Koerdische critici reageerden sceptisch en 
werden zelfs boos omdat wat als een gunstmaatregel 
werd voorgesteld een vanzelfsprekend recht is. Andere 
toegevingen, zoals het toelaten van de niqab (gezichts-
sluier) voor leerkrachten in een poging de islamisten 
tegemoet te komen, hadden weinig effect op de bre-
dere basis van de protestbeweging die echte politieke 
hervormingen vroeg. De povere anti-corruptiemaat-
regelen lieten de grote bonzen zoals Rami Makhlouf, 
neef van de president die volgens de Financial Times 
meer dan de helft van de Syrische economie contro-
leert via zijn netwerk van zakenbelangen, ongemoeid 
(3). Een belangrijke deel van de volkswoede tegen de 
corruptie is gericht tegen Makhlouf.

Het regime maakte bovendien de fout om de protest-
beweging tegelijk met harde hand aan te pakken en 
ze voor te stellen als crimineel en sektarisch. Toen 
het protest begon in Dar’a reageerden de veiligheids-
diensten met repressie en schoten ze verschillende 
demonstranten dood, wat aanleiding gaf tot nog meer 
protest en repressieve reacties op het protest. Van 
Dar’a sprong de vonk van het protest over naar andere 
steden zoals Homs, Hama, Baniyas, Damascus en 
Latakia. De confrontaties met de machtshebbers kre-
gen een grimmiger karakter. Het regime aarzelde niet 
om zijn toevlucht te zoeken tot militair machtsvertoon 
met zwaar geschut. Geregeld worden tanks ingezet en 
met echte munitie op demonstranten geschoten. Maar 
de vrees voor sektarisch geweld – vooral bij minderhe-
den - zorgde ook voor tegenbetogingen ter ondersteu-
ning van het regime met opmerkelijk veel volk. 

Het aantal slachtoffers van de confrontaties wordt 
geschat rond de 2.000 (midden augustus), maar de 
cijfers zijn moeilijk te verifiëren en veel bronnen zijn 
afkomstig van de oppositie. Volgens het regime val-
len de meeste doden als gevolg van confrontaties 
met gewapende groepen waarbij begin augustus al 
meer dan 400 soldaten en politiemensen zouden zijn 
gedood. Ook die bewering is moeilijk te verifiëren.

Propaganda

In een dergelijke context van geweld wordt informatie 
gemakkelijk ingezet als politiek wapen. Dat is niet 
anders in Syrië. Het is duidelijk dat het regime zich 
van propaganda bedient en dat wordt ook zo in de 
verf gezet in de buitenlandse pers. Maar ook (een deel 

van) de oppositie bedient zich daarvan en de buiten-
landse media stellen zich daar veel minder wantrouwig 
tegenover. Een bron die bijna het informatiemonopolie 
lijkt te bezitten over de Syrische protesten is het in 
Londen gebaseerde Syrian Observatory for Human 
Rights (SOHR) dat onder leiding staat van Rami Abdel 
Raman. Terwijl er weinig tot niets te vinden is aan 
informatie over dit instituut wordt het eigenaardig 
genoeg opvallend vaak als bron geciteerd in gezagheb-
bende kranten en persagentschappen als Le Figaro, 
Libération, Le Monde, The Independent, The Guar-
dian, BBC, The Washington Post, Al jazeera, AFP en 
vele andere. (4) Pierre Piccinin, professor geschiede-
nis en politieke wetenschappen aan de Brusselse ULB 
reisde in juli door Syrië en ondervond aan de lijve hoe 
cijfers tot absurde proporties kunnen worden opge-
blazen. (5) Hij was er getuige van een manifestatie in 
Hama. Diezelfde avond kreeg hij een nieuwsbericht te 
lezen van het Franse persagentschap AFP dat sprak 
over een miljoen demonstranten in heel Syrië van wie 
500.000 alleen al in Hama. Zelf schatte hij het aantal 
demonstranten op niet meer dan 10.000. Het bericht 
dat wereldwijd door de grote media werd opgepikt, had 
eigenlijk meteen vraagtekens moeten doen oproepen 
gezien Hama slechts 370.000 inwoners telt. De bron 
van het AFP-bericht was het SOHR dat volgens Picci-
nin een politieke organisatie is van een een man die al 
jaren het Ba’ath-regime bestrijdt en die losse banden 
zou hebben met de Moslimbroederschap. Eerder al 
verspreidde het SOHR een vals bericht waarin gesteld 
werd dat Syrische troepen de elektriciteit afsneden 
in een ziekenhuis in Hama waardoor 8 baby’s het 
leven lieten. Het bericht werd overgenomen door de 
Arabische versie van CNN zonder het te verifiëren. De 
website Electronic Intifadah toonde nadien aan dat het 
om een zogenaamde hoax (bedrog) ging (6)

Wie zit achter protest

De versies over wie er achter het protest zit verschillen 
ook heel erg. Lokale Coördinatie Comités (LCC) spelen 
een centrale rol in het vreedzame protest in de steden. 
Hun eisen liggen in de lijn van de politieke salons 
zoals die bestonden begin 2000. Het gaat om vooral 
jonge activisten die streven naar een democratische 
en pluralistisch Syrië. Hun belangrijkste eis op korte 
termijn is het aftreden van de Syrische president. In 
een gemeenschappelijk verklaring stellen ze dat het 
verzet dient te gebeuren middels vreedzame betogin-
gen en burgerlijke ongehoorzaamheid. (7) Dat blijkt 
ook uit andere verklaringen zoals die van 28 juli 2011 
waarin de oproep voor steun aan de Syrische revolutie 
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van Al Qaida leider Ayman Zawahiri wordt veroordeeld. 
Volgens de woordvoerder van de LCC probeert Zawa-
hiri “de wereld te overtuigen dat hij aanhangers heeft 
in Syrië, wat de internationale publieke opinie tegen 
ons zal opzetten en het regime het recht zal verlenen 
om misdaden tegen onze bevolking te plegen. We 
veroordelen dergelijke verklaringen die irrelevant zijn 
voor de revolutie, Syriërs kiezen de vreedzame weg 
voor hun revolutie en dat zullen ze niet veranderen. 
Zij weigeren praktijken en toespraken die een uiting 
geven aan sektarisme en geweld”. (8) De oppositie 
onder deze burgergroepen doet er alles aan om elke 
identificatie met gewapend verzet te vermijden. Maar 
die is er wel degelijk.

Het regime verdedigt zijn militaire optreden in de 
verschillende steden met het argument dat er gewa-
pende extremisten aan het werk zijn die al heel wat 
leden van de veiligheidstroepen hebben gedood of 
gewond. De Britse krant The Telegraph citeert op 6 
augustus 2011 een aantal activisten die bevestigen 
dat de regeringstroepen tijdens een grootschalige 
militaire operatie in de stad Hama - begin augustus 
- zijn aangevallen door strijders die betrokken waren 
bij het militaire verzet in Irak. Het artikel stelt dat 
het nagenoeg onmogelijk is om het beweerde aantal 
doden onder de troepen (het regime spreekt over 
400 doden) na te trekken, maar dat “er groeiende 
bewijzen zijn dat gewelddadige elementen die bewe-
ren tot de oppositie te behoren, stevig gewapende en 
zorgvuldig gecoördineerde aanvallen uitvoerden tegen 
regeringstroepen sinds april.” De eerste bekende 
aanval tegen regeringstroepen dateert van begin april 
toen negen soldaten werden gedood op een brug in de 
rand van de stad Baniyas. Op zijn blog stelt professor 
Joshua Landis, een prominente Syrië-analyst, dat de 
soldaten door een gewapende groep werden gedood. 
Hij toont aan dat de bewering van bepaalde kranten 
(onder dewelke The Guardian) dat ze gedood werden 
omdat ze weigerden op demonstranten te schieten 
vals is. (9) Volgens een aantal informanten van Landis 
vreest de vreedzame oppositie vooral de infiltratie van 
gewapende opstandelingen onder leiding van Abdul 
Halim Khaddam, de voormalige nummer drie van het 
regime (hij was vice-president) onder Hafiz Al-Assad 
die in Parijs in exil woont. Hij verliet Syrië in 2005 en 
profileert zich sindsdien als hervormer. Volgens een 
bericht van het Iraanse Press TV kreeg Khaddam - die 
familiale banden heeft met het Saudische koningshuis 
- 30 miljoen dollar van Saudi-Arabië om oppositie te 
voeren tegen Damascus. (10) In een BBC-interview 
werd hem gevraagd door wie hij gefinancierd werd, 
maar hij ontkende elke buitenlandse steun, ondanks 

zijn grote uitgavenpost. (11) Een ander belangrijk 
incident deed zich voor in de noordelijke stad Jishr Al-
Shughur waar volgens de regering 120 troepen zouden 
zijn vermoord. Volgens een deel van de oppositie en 
vluchtelingen uit de stad werden de soldaten door de 
eigen troepen gedood. Op basis van zijn onderzoek 
met onder meer niet-geredigeerd beeldmateriaal stelt 
Landis dat de soldaten (In een eerder stuk twijfelt 
Landis wel aan het hoge dodencijfer van de regering) 
wel degelijk door de gewapende oppositie zijn gedood. 
Er zijn ook berichten dat een aantal opposanten de 
wapens hebben opgenomen om zich te verdedigen 
tegen de aanvallen van het regime (12)

Internationale bemoeienissen en reacties

Verschillende analisten beschuldigen landen als Sau-
di-Arabië en Turkije ervan bepaalde groepen van 
de gewapende oppositie te steunen. Zo zouden de 
gewapende opstandelingen in Jisr Al-Shughur vol-
gens Michel Chossudovsky van Global Research (juni 
2011) de grens vanuit Turkije zijn overgestoken (de 
stad ligt op 10 km van de Turkse grens). Veel bewijs 
draagt Chossudovsky daarvoor niet aan. Idem voor zijn 
beweerde rol dat de VS en Israël een marionettenre-
gime willen installeren en daarvoor salafisten (radicale 
islamisten) zouden ondersteunen. Andere analisten 
wijzen er net op dat Israël liefst een status quo zou 
willen aan zijn noordoostelijke grens omdat een voor-
spelbare Al-Assad aan de macht nog altijd beter is dan 
een onzekere uitkomst. In dat opzicht lijkt een steun 
aan radicale salafisten geen evidente politiek vanwege 
Tel Aviv. Dat neemt niet weg dat de VS wel degelijk 
een verandering van regime nastreefden op voorwaar-
de dat die controleerbaar is. De Amerikaanse regering 
verklaarde publiekelijk dat ze contacten onderhoudt 
met leden van de oppositie. De val van het regime in 
Damascus zou meteen ook het einde kunnen inluiden 
van de alliantie met Iran en de steun aan Hezbollah 
en Hamas. Michèle Flournoy, de onderminister op het 
ministerie van Defensie, verklaarde op 24 april 2011: 
“De oplossing voor de crisis in Syrië verloopt via het 
doorsnijden van de banden met Iran, Hezbollah en 
Hamas en zijn aanhechting aan het strategische blok 
van de Golf om de herlancering van het vredesproces 
met Israël te vergemakkelijken. Het is zo dat de crisis 
en het geweld in Syrië zullen verdwijnen.” (13) Uit 
diplomatieke berichten die gelekt zijn via Wikileaks 
blijkt dat die politiek al dateert van lang voor het 
uitbreken van de protesten in Syrië. (14) Daaruit valt 
op te maken dat de Amerikaanse regering niet alleen 
contacten met de oppositie onderhoudt, maar vanaf 
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2005 begonnen is met financiële steun aan Syrische 
opposanten in exil. Het leeuwendeel (6 miljoen $) ging 
naar Barada TV, een satellietzender in Londen die ver-
bonden is aan de ‘Beweging voor Rechtvaardigheid en 
Ontwikkeling’. De Amerikaanse Wikileaks-documenten 
omschrijven de groep als ‘gematigde islamisten’ en 
voormalige Moslimbroeders. Wellicht niet toevallig 
draagt ze dezelfde naam als de regeringspartij in Tur-
kije wat dan weer conform is aan de politiek van de VS 
om het regime in Syrië te veranderen met gematigde 
islamisten zoals aan de macht in Turkije: “Zij aanvaar-
den een burgerlijke regering en steunen zelfs vrede 
met Israël” aldus een diplomatiek bericht. (15)

Op het officiële politieke toneel zijn de VS en de Euro-
pese Unie sinds mei 2011 begonnen met een politiek 
van sancties. Een eerste reeks viseerde vooral de top 
van het regime. De Europese Unie kondigde tegelijk 
ook een wapenembargo af. Beide supermachten doen 
nu een poging om in de VN-Veiligheidsraad een reso-
lutie te laten stemmen met een reeks sancties en een 
wapenembargo maar stuitten daarbij op tegenstand 
van vooral Rusland (dat historisch goede relaties met 
Damascus onderhoudt), maar ook China.
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Photospecial:  
Benjamin Hiller:  

De Koerdische opstand  
in Turkije (2011)

Benjamin Hiller is fotograaf en journalist en 
woont in Berlijn. Hij is geboren in 1982 en 
groeide op in een Duits-Amerikaanse familie met 
een humanistische en cosmopolitische instelling. 
Na zijn studie antropologie aan de Heidelberg 
Universiteit (sociale antropologie met een spe-
cialisatie in rituelen en dynamieken en visuele 
antropologie) verhuisde hij naar Nuremberg om 
zich toe te leggen op fotografie. 

Sinds 2010 woont hij in Berlijn en werkt hij 
als freelance fotograaf en journalist. Hij werkt 
vooral rond de verslaggeving van sociale en 
politieke conflicten en portretten. Zijn werk werd 
reeds gepubliceerd in verschillende Duitse kran-
ten, internationale tijdschriften en wordt vaak 
gebruikt door NGO’s. 

Hiller reisde door Noord-Koerdistan tijdens maart 
en juni, een woelige pre-verkiezingsperiode 
gekenmerkt door spanningen, straatprotesten en 
burgerlijke ongehoorzaamheid. 

Koerdische gemaskerde jongen tijdens Newroz,  
het Koerdische Nieuwjaar, in Hasankeyf. 



Koerdische mannen bidden samen op het Dagkapi –plein in Diyarbakir en protesteren tegen de Turkse staat.

Een school In Yuksekova (Hakkari-district) tijdens verkiezingen in juni. Op de achtergrond Turks-nationalistische emblemen.



Jonge Koerdische activist gooit gasbom naar Turkse oproer-
politie tijdens straatprotest in Diyarbakir.

Turkse oproerpolitie bedreigt Koerdische jongen die  
een straatprotest in het historische centrum van Diyarbakir 

gadesloeg.

Turkse politie in burger met automatische geweren en een filmende journalist proberen een einde te maken  
aan een straatprotest in Nusaybin.



Het werk van Benjamin Hiller kan bekeken worden op  http://benjaminhiller.photoshelter.com/

Demonstratie van Koerdische vredesmoeders in Nusaybin

‘Arabisch-Assyrische en Christelijke vrouwen houden een picknik in Mardin, aan de grens met Syrië.  
Voor de oprichting van de Turkse republiek was Mardin een multi-etnische en multi-religieuze stad.’
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- Gohdar Massom - 
lid van Provinciale Staten van Noord-Holland en manager in waterbeheer

Koerdisch water voor vrede

Gaan de oorlogen in het Midden-Oosten in de komende decennia over waterschaarste? Vormt het water-
tekort in omliggende landen een bedreiging of juist een kans voor de toekomst van Koerdistan? Zijn de 
Koerdische politici zich bewust van het strategische belang van water in het bepalen van de nieuwe 
machtskaart van het Midden-Oosten? En besteden ze hieraan eigenlijk voldoende aandacht?

Waterschaarste en conflicten
Waterschaarste lijdt vaak tot politieke conflicten 
tussen landen. Driekwart van de aardoppervlakte is 
bedekt met water. Maar slechts één procent is bruik-
baar als drinkwater. Dagelijks overlijden zesduizend 
personen wegens gebrek aan (schoon) drinkwater. 
Water wordt ook steeds schaarser terwijl de vraag 
naar water toeneemt. Dit heeft te maken met de toe-
nemende consumptie per persoon, een snel groeiende 
bevolking en de irrigatielandbouw. De groeiende vraag 
naar water leidt steeds vaker tot een waterconflict. Zo 
hebben Syrië, Irak en Turkije toenemende conflicten 
over de door Turkije gebouwde dammen in de Eufraat. 
Israël en Jordanië geschillen over de waterverdeling 
van de Jordaan. Daarnaast heeft Israël ook met Liba-
non, Syrië en de Palestijnen een waterconflict. Het 
risico op watertekort is voor de Israëlische regeringen 
een extra reden om de westelijke Jordaanoever niet 
aan de Palestijnen terug te geven. Zo is het Arabisch-
Israëlisch conflict niet slechts een geschil over ‘land 
voor vrede’, maar evenzeer over ‘water voor vrede’. Ook 
over de Nijl hebben Egypte en Soedan een watercon-
flict. Egypte dreigde met een wateroorlog met Soedan, 
die water uit de bovenstroom van de Nijl wilde aftap-
pen. Dit soort waterconflicten zullen in de komende 
jaren alleen nog maar vaker voorkomen. Naast de con-
flicten over land, religie, ras, taal en cultuur, krijgt het 
Midden-Oosten nu een nieuw conflict erbij, namelijk 
het “waterconflict”. 

Turkije
Het zuidoosten van Turkije (Noord-Koerdistan) 
beschikt over meer water dan het hele Midden-Oosten 
bij elkaar. In Koerdistan ontspringen de Tigris en de 
Eufraat. De Eufraat loopt vanuit Turkije door Syrië en 
Irak. De Tigris stroomt vanuit Turkije door Irak waar hij 
de laatste honderd kilometer samen met de Eufraat de 
Shatt Al’Arab vormt. 

De Turkse regering was zich reeds in een vroeg sta-
dium bewust van het belang van water als strategisch 
drukmiddel in de relatie met de zuiderburen. Turkije 
begon vanaf 1984 met de bouw van 22 stuwdammen, 
19 elektriciteitscentrales en een netwerk van tunnels 

en irrigatiekanalen in Noord-Koerdistan. Het pronkstuk 
van het project is de Ataturk Dam op de Eufraat, een 
van de grootste dammen ter wereld; 1664 meter lang, 
166 meter hoog en goed voor vijftig miljard kubieke 
meter water. Niet voor niets wordt het Groot-Anatolië 
Project (GAP) in het zuidoosten van Turkije het econo-
mische hart van de Turkse toekomst genoemd. 

Maar Turkije heeft de grote hoeveelheid opgeslagen 
water in de stuwdammen niet voor eigen consumptie 
nodig. Het land wil water inzetten als politiek en eco-
nomische instrument. ‘Water voor olie’ in de relatie 
met olierijke Arabische landen en ‘water voor geld’ in 
de alliantie met Israël. 

De Turkse regering vindt ‘waterpolitiek’ dermate 
belangrijk dat ze zich niet aan internationale verdragen 
wil houden. Zo beschouwt Turkije het stromen van de 
Eufraat en de Tigris naar zijn zuiderburen als een ‘gift’. 
Syrië en Irak accepteren deze Turkse benadering niet 
en noemen de Eufraat en Tigris ‘internationale rivie-
ren’ en vinden dat de rechten op het gebruik ervan 
dateren uit ‘de oudheid’. Het is in dit opzicht bijzonder 
stekelig dat Turkije (samen met China en Burundi) 
de VN-conventie van mei 1997 over het gebruik 
van internationale wateren niet ondertekende. In die 
conventie verklaren de ondertekenaars dat ze de op 
dezelfde rivieren betrokken buurlanden geen schade 
zullen toebrengen.

Syrië en Irak
De Turkse stuwdammen veroordelen Syrië en Irak tot 
het bedelen om drink- en irrigatiewater van de Eufraat 
en de Tigris. Beide landen kampen nu met droogte 
en willen meer water vanuit Turkije, dat voor beide 
landen stroomopwaarts ligt. Maar Turkije heeft zijn 
eigen agenda en doelen en wil het water niet ‘gratis’ 
laten doorstromen.

Het dalende peil in de Eufraat is voor Irak het meest 
nijpende probleem. De omvang van de stroom die  Irak 
binnenkomt, is momenteel minder dan 250  kubieke 
meter water per seconde. In 2000 was dat nog 
950  kubieke meter water per seconde. De Iraakse 
landbouw is voor 90 procent afhankelijk van bevloei-
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ing. In het zuiden van het land mag al geen rijst meer 
worden verbouwd, omdat dat meer water kost. Irak 
vreest op termijn een milieuramp, onder meer in de 
moerasgebieden in het zuiden. Ondanks de grote 
schade aan de economie, landbouw en volksgezond-
heid zijn Irak en Syrië er tot nu toe niet in geslaagd 
Turkije onder internationale druk te zetten om met 
drooglegging van de zuiderburen te stoppen. 

Koerdistan
Naast olie is Koerdistan rijk aan zoet water. Vrijwel al 
het water van de Eufraat en de Tigris komt uit de vier 
delen van Koerdistan. Voor landen als Syrië en Irak is 
Koerdisch water van levensbelang voor hun toekomst. 
Wellicht is water naast olie de belangrijkste reden voor 
de bezetters om Koerdistan niet op te geven.

De Turkse regering, die vrijwel niets investeert in 
het zuidoosten (Noord-Koerdistan), heeft in de afge-
lopen dertig jaar miljarden euro geïnvesteerd in het 
Groot-Anatolië Project (GAP). Een belangrijk deel 
van dit project ligt geografisch in Noord-Koerdistan. 
Tegelijkertijd probeert de Turkse regering al jaren de 
Koerden uit het gebied weg te jagen en Turkse kolo-
nisten daar te huisvesten. Een mogelijke toekomstige 
Koerdische (federale) staat in Noord-Koerdistan zal de 
hand krijgen over GAP. En dat geeft Noord-Koerdistan 
een belangrijke politiek en strategisch instrument. De 
vraag is of Turkije ooit aan dit scenario heeft gedacht? 
Verder is het interessant te weten of de Koerden het 

water als effectief instrument willen inzetten voor de 
vrijheid en behoud van hun eigen identiteit. 

In tegenstelling tot Midden- en Zuid-Irak heeft Noord-
Irak (Zuid-Koerdistan) minder last gehad van GAP. 
Naast Noord-Koerdistan komt een deel van het water 
van de Tigris uit Oost en Zuid-Koerdistan. In navol-
ging van Turkije is ook Iran bezig met de bouw van 
stuwdammen. Hierdoor dreigt minder water naar Zuid-
Koerdistan en Irak te stromen.
Zuid-Koerdistan beschikt over slechts twee middelgrote 
stuwdammen (Dukan en Darbandikhan) en één kleine 
stuwdam (Duhok). De capaciteit van deze stuwdammen 
ligt ruim onder het aanbod aan water. Ondanks het 
driegende watertekort gaat veel water verloren uit Zuid-
Koerdistan. Daarnaast beschikt het gebied nog steeds 
niet over een modern (zuinig) irrigatiesysteem. Helaas 
zien wij steeds dat Zuid-Koerdistan voor eigen voedsel 
afhankelijk is van het buitenland. Op lange termijn is 
dat niet bevorderend voor de stabiliteit en welvaart. Het 
is hoog tijd dat de Regionale Regering van Koerdistan 
(KRG) een lange termijn visie opstelt voor waterma-
nagement en een deel van het eigen inkomen (17% 
van de Iraakse begroting) investeert in waterbeheer en 
waterkwaliteit. Gedacht wordt aan de bouw van extra 
opslagcapaciteit zoals kleine stuwdammen, zuinige irri-
gatiesystemen, schoonwater- installaties en handhaving 
van milieunormen. Er ligt nu een mooie kans voor de 
KRG om politiek bewust te zijn van waterbeheer als 
instrument voor vrede, onafhankelijkheid, stabiliteit, 
welvaart en samenwerken in de regio. Grijpen de Koer-
den hun kans of laten ze ze voorbijgaan?

De Atutürk-dam in Urfa, een van de grootste dammen ter wereld gebouwd in het kader van het GAP-project  
(Project Zuidoost-Anatolië).
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- Muharrem Erbey -

De Democratische Opening en 
de Illusie van Democratische 

Vooruitgang in Turkije

Muharrem Erbey, voorzitter van de Turkse Mensenrechtenorganisatie (IHD) in Diyarbakir, werd eind 2009 
gearresteerd en is sindsdien opgesloten. Vanuit de gevangenis in Diyarbakir schrijft hij over de democra-
tische vooruitgang in Turkije en het politieke proces waar hij en vele anderen momenteel betrokken zijn.

Voltaire zei ooit ‘Zij 
die hun vrijheid ver-
loren, verloren haar 
omdat ze nalieten 
haar te verdedigen.” 
De Amerikaanse 
Declaration of Inde-
pendence (1776), 
de Franse ‘Decla-
ration de Droits de 
l’Homme et des Ci-
toyens’ (1789) en 
de VN’s Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 be-
nadrukten allemaal het verzet tegen onderdrukking als 
een recht en een persoonlijke plicht. Rechten en vrij-
heden kunnen beperkt worden in elke samenleving; de 
vraag is tot op welk punt en dit punt mag de grens 
van de rechtvaardigheid niet overschrijden. Verdedi-
gers van mensenrechten en gewetensvolle individuen 
vervullen hun persoonlijke plicht wanneer onderdruk-
king ter verdediging van bepaalde belangen aangroeit 
en deze grens overschreden wordt. 

Zowel in echte democratische maatschappijen als in 
plaatsen waar het uitvoeren van rechten slechts een 
facade is handelen wij mensenrechtenactivisten vol-
gens het principe van de verdedigen van de menselijke 
eer afgezien van ras, taal, etnische identiteit, klasse of 
geslacht. 

De Mensenrechtenorganisatie van Turkije (IHD) werd 
opgericht in 1986 en heeft steeds gestreden om het 
volk te helpen in zijn zoektocht naar gerechtigheid. 23 
van onze leden werden ongestraft vermoord omwille 
van hun werk, honderden van onze leden en medewer-
kers werden voor lange tijd opgesloten en de organisa-
tie werd bestookt met duizenden rechtzaken. 

IHD bedocumenteert de flagrante mensenrechten-
schendingen in onze regio met data, rapporten en 
verslagen en ondersteunt de slachtoffers zowel tijdens 
hun rechtsgang als in hun bredere zoektocht naar ge-
rechtigheid. We delen onze gegevens met de lokale, 
nationale en internationale gemeenschap. We geven 
kritiek. We spreken diegenen tegen die beweren dat 
mensenrechtenschendingen verleden tijd zijn. Om die 
redenen werden en worden we geviseerd. 

De voorzitter van de IHD-afdeling in Diyarbakir werd 
de laatste keer gearresteerd in 1995, tijdens één van 
de donkerste periodes van het conflict. Geen enkele 
andere voorzitter werd in de laatste vijftien jaar gear-
resteerd, hoewel ze wel onderworpen werden aan on-
geveer 300 onderzoeken en rechtzaken. Ik werd plots 
gearresteerd in december 2009 in het kader van een 
onderzoek rond mijn persoon dat momenteel gevoerd 
wordt. Nochtans ben ik op dit moment niet betrokken 
in enige rechtzaak of verhoor.

Mensenrechten zijn een modewoord geworden voor 
iedereen, maar wij worden nog steeds het zwijgen op-
gelegd. 

Toen de plaatsvervangende Premier Bülent Arinç en 
Minister van Binnelandse Zaken Besir Atalay ons kwa-
men bezoeken in Diyarbakir, vertelden we hen dat we 
de zogenaamde ‘Democratische Opening’, die door 
de regering opgestart werd aan het einde van 2008, 
ten volle toejuichten. We benadrukten dat we wilden 
helpen bij het vorm geven van het initiatief en dat 
concrete stappen dringend nodig waren om het ge-
weld te stoppen en een einde te maken aan de vele 
levens die verloren gingen. Wat betreft de Koerdische 
kwestie, haalden wij aan dat de oplossing hand in 
hand moest gaan met de legalisering van het gebruik 
van het Koerdisch in de publieke sfeer, toename van 

Muharrem Erbey



- 20 -

bevoegdheden voor de lokale autoriteiten, het ont-
wikkelen van een civiele, egalitaire en pluralistische 
grondwet en de intrede van voormalige PKK-leden in 
de politieke sfeer door middel van een onvoorwaarde-
lijke amnestie. 

De Koerdische kwestie, Turkije’s oudste en meest 
bloederig conflict, kan opgelost worden door de par-
ticipatie van een breed spectrum van instellingen, 
organisaties en andere actoren. De meeste mensen-
rechtenschendingen in Turkije hangen op een of an-
dere manier samen met de Koerdische kwestie. Er 
zijn 29  opeenvolgende grote Koerdische opstanden 
geweest in de laatste 205 jaar, de eerste in Mosul in 
1806. De 40 miljoen Koerden in Turkije, Iran, Iraq en 
Syrië worden hun basisrechten ontzegd en behandeld 
als tweederangsbrugers, blootgesteld aan folteringen 
en mishandelingen en belet om hun taal en cultuur vrij 
te beleven, hebben geen status en zijn niet in staat om 
deel te nemen aan het politieke bestuur. 

Hoewel de Koerden door de geschiedenis heen goed 
gekend zijn stellen we vast dat noch de machthebbers 
in de landen van de Koerden, noch de internationa-
le machten de Koerden ooit erkend hebben maar er 
steeds voor gekozen hebben om de behandeling die zij 
krijgen te negeren. 

Ik zit in de gevangenis sinds 24 december 2009, on-
geveer 18 maanden dus, omdat men beweert dat ik de 
staat ‘gekleineerd’ heb in speeches over mensenrech-
ten en de Koerdische kwestie die ik heb afgelegd in 
het VN-gebouw in Genève en ook in het Engelse, Bel-
gische en Zweedse Parlement; omdat ik slachtoffers 
heb geholpen bij hun aanmelding bij het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens; projecten voor vrouwen 
en kinderen heb opgezet; deelnam aan voorbereidende 
werken voor een civiele en pluralistische grondwet; re-
gelmatig deelnam aan persconferenties van verschil-
lende NGO’s; dat ik de PKK ‘moreel ondersteunde’; 
schreef naar de Openbare aanklagers en de Mensen-
rechtencommissie van het Turkse Parlement ten be-
hoeve van slachtoffers (inderdaad, de openbare aankla-
ger stelde deze brieven voor alsof ze de doelen van de 
PKK dienden); en dat ik lid ben van de Turkse afdeling 
van de Koerdische Unie van Gemeenschappen(KCK/
TM), een organisatie waarvan beweerd wordt dat ze 
een zusterorganisatie is van de PKK. 

Toen ik voor de rechter en de openbare aanklager 
moest verschijnen pleitte ik schuldig aan al deze be-
schuldigingen (met de uitzondering van het KCK-lid-
maatschap) en vertelde ik hen dat ik nog steeds achter 
deze aktiviteiten sta, er geen spijt van heb en dat ik 
het allemaal opnieuw zou doen als ik uit de gevange-
nis kom. 

In mei 2010 werd een 7500 pagina’s tellende akte van 
beschuldiging vrijgegeven. Het hoofdstuk waarin een 
beschrijving wordt gegeven van de 152 verdachten, 
waarvan 104 nog in de gevangenis zitten op afwachting 
van het resultaat van hun proces, bedraagt alleen al 
132 000 pagina’s als het bijkomende ‘bewijsmateriaal’ 
wordt meegerekend; onder zij die vervolgd worden be-
vinden zich 15 verkozen burgemeesters, twee voorzit-
ters van Provincieraden en talloze politiekers. We zitten 
al 18, 20 of 24 maanden in de gevangenis. De beschul-
digen aan mijn adres zijn gebaseerd op bewijs van een 
‘geheime getuige’ en valse verklaringen. Tijdens de eer-
ste zitting van ons proces verklaarden we dat we onze 
verklaringen zouden afleggen in onze moedertaal, Koer-
disch, maar ook in het Turks. De hoofdrechter schakelde 
onze microfoons uit; verwees naar het Koerdisch als een 
‘onbekende taal’ en het proces werd stilgelegd. 

Sinds de Turkse Republiek gesticht werd in 1923 werd 
er een bewust beleid gevoerd om alle etnische groepen 
te homogeniseren door het gebruik van repressie, ge-
dwongen migraties, assimilatie, arrestaties en moord-
aanslagen uitgevoerd door onbekenden.

Het Turkse systeem heeft altijd weigerachtig gestaan 
tegenover verandering en nam daarom een conserva-
tieve houding ten aanzichte van verschillen en eisen 
om vrijheid. In 2002 zaten er 52 000 veroordeelden 
en verdachten in de gevangenis, in april 2011 waren 
dat er 123 000, het merendeel veroordeelden.

Betekent de detentie van oppositiefiguren, kritische 
journalisten en mensenrechtenactivisten dat het Turk-
se regime totalitair geworden is? Al deze ontwikkelin-
gen vinden plaats in de naam van de vooruitgang van 
de democratie. De aanvaarding van het verschil is de 
essentie van echte gelijkheid. Pogingen om het ver-
schil te onderdrukken getuigen van ongelijkheid. 

Een beetje meer verdraagzaamheid, samenwerking, 
empathie. Laten we niet vergeten dat iedereen het 
recht heeft om kritiek te hebben op de ontwikkelingen 
in zijn of haar samenleving en dat deze kritiek een mo-
rele plicht inhoudt.

Mensen moeten weten hoe ze lijden en pijn moeten 
omarmen voor de vrijheid, om zich te laven aan deze 
moeilijkheden. Onafgezien van hen wiens hart een 
steen is geworden, die zich voeden met hun eigen ra-
zernij, die ondraaglijke emotionele lasten op zichzelf 
plaatsen, gaan wij vastberaden door met het vinden 
van doorzettingskracht en macht in de vrijheid. Alles 
voor gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid… 

Vertaald uit het Turks door Jake Hess
Vertaald uit het Engels door Nina Henkens
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- Benjamin Hiller -

De drie zonen van Navala K:  
Een Koerdische 

Vredesmoeder vertelt  
haar verhaal

In de Koerdische taal worden ze “Geyruye Dogander” – “Vredesmoeders” genoemd. Zij behoren tot de 
groep die het meest geleden heeft onder het dertigjarige conflict tussen de Koerdische vrijheidsbeweging 
en de Turkse staat. 

Sinds de jaren tachtig wordt de strijd van het Koer-
dische volk in Turkije – een strijd voor democratische 
veranderingen in de maatschappelijke en politieke 
positie van de Koerden in Turkije – op brutale wijze 
beantwoord. 
 
Tijdens deze strijd nam de Turkse staat paramilitaire 
organisaties in dienst, voerde buitengerechtelijke exe-
cuties uit en verplichte miljoenen Koerden te verhui-
zen. Hierbij werden 40.000 mensen, vooral burgers, 
vermoord en verdwenen duizenden Koerden spoorloos. 
Ook worden nog steeds meer dan 4.000 politieke 
gevangenen vastgehouden en vaak blootgesteld aan 
martelingen, die uiteindelijk leiden tot de dood. 

Het verzet van de Koerdische PKK- guerilla is nog 
steeds fel en ongeslagen. De Koerdische Partij voor 
Vrede en Democratie (BDP) heeft zelfs haar macht 
uitgebreid in alle door Koerden gedomineerde Turkse 
regio’s. De Turkse regering reageerde met repressie en 
het zogenaamde ‘KCK-proces’ op het stemmenverlies 
in de Koerdische steden. Gedurende het KCK – proces 
werden meer dan 1.000 Koerdische politiekers, men-
senrechtenactivisten en advocaten beschuldigd van 
lidmaatschap van een terroristische organisatie en de 
steun voor separatisme. 

Een deel van de Koerdische vredesbeweging fungeert 
echter als een soort ruggengraat in dit aanhoudende 

conflict: de Koerdische “Geyruye Dogander” – Vredes-
moeders. 
Zij bieden de Turkse maatschappij vergiffenis en leren 
hun kinderen een vreedzaam leven te voeren en zich 
passief te verzetten. Dit is hun verhaal: 

Navala K.’s geboortedorp is gelegen in de buurt van 
Lice, een stad in de provincie Diyarbakir in Oost-
Turkije. Tijdens de jaren 1980, toen het Turkse leger 
hun dorp zonder aanwijsbare reden overviel, werd haar 
zus midden op straat doodgeschoten. 
Navala vluchtte met haar drie zonen, net als 300.000 
andere Koerdische burgers, van het platteland naar de 
stad Diyarbakir.

Na haar aankomst in Diyarbakir werd Karwen, haar 
oudste zoon, zoals alle jonge mannen in Turkije, 
opgeroepen voor een tweejarige militaire dienst. Na 
zijn dienstplicht te hebben vervuld ging hij terug naar 
het huis van zijn moeder en werd onmiddellijk gear-
resteerd en beschuldigd van “terrorisme”. Zijn moeder 
argumenteerde met de agenten; “Hij is net terug uit de 
militaire dienst – waar hij aan de kant van het Turkse 
volk heeft gevochten, hoe heeft hij gedurende deze 
militaire dienst terreurdaden tegen de Turkse staat 
kunnen uitvoeren?”

Het geroep van zijn moeder mocht niet baten: Karwen 
werd gemarteld in een van de meest beruchte verhoor-
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cellen in Diyarbakir, voordat hij voor enkele maanden 
in een overvolle gevangeniscel verdween. Net vrijge-
laten moest hij opnieuw terechtstaan voor “terroristi-
sche daden” – dit keer kon hij een gevangenistermijn 
van 15 jaar verwachten. Hierop zwoer Karwen aan zijn 
moeder; “Ik zal nooit meer een voet in de gevangenis 
zetten!”, voordat hij naar de Noord-Iraakse bergen 
vluchtte om zich bij de Koerdische PKK- guerilla’s aan 
te sluiten. Sindsdien heeft Navala niets meer van haar 
zoon vernomen, ze weet niet of hij nog in leven is. 

Remzi, haar tweede zoon, 
studeerde voor ingenieur. 
Navala had daarvoor wat 
geld opzijgezet. Maar 
hij was gestigmatiseerd 
omdat zijn broer tot de 
‘terroristen’ behoorde en 
kon geen werk vinden in 
Turkije. Omdat hij zich 
grote zorgen maakte om 
zijn moeder was verhui-
zen naar het buitenland 
voor Remzi ook geen 
optie. Hierdoor zag hij 
geen andere uitweg en 
sloot zich evenals zijn 
broer aan bij de PKK in 
de bergen. 

Zeven jaar later keerde 
Remzi samen met een 
andere guerilla en een 
Koerdische advocaat 
terug naar Diyarbakir. Op 
dat moment was Navala 
niet thuis door een dok-
tersbezoek en al snel 
werden Remzi en zijn 
metgezellen omsingeld 
door het leger. 

Toen Navala terugkwam 
kon ze alleen maar de 
dood van haar zoon 
betreuren: de militairen 
bestormden het huis en 
doodden twee ongewa-
pende guerrilla met twee 
hoofdschoten. Zijn moe-
der beklaagd hem: “Hij 
had zelfs niet de kans 
om een verklaring af te 
geven, waarschijnlijk 

wilde hij zelfs weggaan bij de PKK”. Pas na intensieve 
onderhandelingen mochten ze hem begraven. Alleen 
Navala en een zwager mochten de begrafenis bijwo-
nen. De politie verhinderde dat vrienden en andere 
familieleden de begraafplaats betraden. “Ik moest in 
mijn eentje rouwen, maar ik had geen tranen meer 
over”. 

Tijdens een strikt geheime operatie sleepte de politie 
Navala’s derde zoon, Mert, weg van het ouderlijk huis 
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naar een nabijgelegen politiebureau. Een officier bood 
hem een kopje thee aan, waarop Mert slechts ant-
woordde: “Ik kan uw thee niet drinken, want u heeft 
mijn broers vermoord.” Na deze belediging hebben ze 
hem drie dagen lang gemarteld voordat ze hem weer 
lieten gaan - zonder enige tenlastelegging. Hij vluchtte 
naar de bergen en Navala heeft nooit meer iets van 
hem vernomen.

“Dit is geen democratische staat, maar een despotisch 
bewind” vat Navala haar ervaringen samen. “Ze zeg-
gen: één staat, één vlag, één land, maar toen wij aan 
de zijde van Atatürk vochten om dit land op te bouwen 
werd de vlag doordrenkt met ons bloed. God heeft ons 
onze eigen Koerdische taal gegeven. We willen alleen in 
vrede en vrijheid leven en onze moedertaal spreken!”

Het is een zonnige dag. We zitten op het gras in het 
Vredespark in Diyarbakir als Derya, een andere Vre-
desmoeder van ongeveer zestig jaar onze kleine groep 
benaderd. Ze richt zich tot mij: “U komt uit Europa. 
Ik wil dat de mensen uit Europa ook ons lijden zien. 
Jullie praten over Egypte, Libië en Israël, maar wij de 
Koerden, worden al 30 jaar lang genegeerd”.

In de afgelopen jaren heeft ook Derya twee van haar 
zonen verloren. Asan werd tijdens een protest in Istan-
bul gearresteerd en doodgemarteld in een gevangenis-
cel. Nadat de familie in 1998 hun geboortedorp ont-
vluchtte sloeg het noodlot voor een laatste keer toe: 
“Mijn zoon luisterde naar Koerdische muziek in het 
openbaar. Hij werd gearresteerd en ze martelden hem 
45 dagen lang. Hij is nooit hersteld van deze marte-
ling, noch fysiek, noch psychisch”.

“Ik herinner me zijn dood elke dag. Zelfs nu nog wor-
den onze kinderen gedood. Het leger maakt nog altijd 
gebruik van chemische wapens, zodat we niet meer in 
staat zijn om onze kinderen te identificeren. Minister-
president Erdogan wijst met de beschuldigende vinger 
naar andere landen voor hun misdaden. Hij bekritiseert 
Israël voor hun geweld tegen de Palestijnen, maar hij 

zegt niets over het geweld in zijn eigen land, de brutale 
oorlog tegen het Koerdische volk.”

De Koerdische Partij voor Vrede en Democratie (BDP) 
heeft een zogenaamde “Vredestent” in het park op-
gezet om de huidige burgerlijke opstand in de Koer-
dische gebieden te ondersteunen. In deze tent praten 
Koerdische Vredesmoeders over hun levens en debat-
teren over de huidige ontwikkelingen. Een paar dagen 
geleden heeft de politie gasbommen gebruikt om een 
vreedzame demonstratie in de buurt van het park uit-
een te jagen. De situatie in Diyarbakir is nog steeds 
gespannen. Duizenden Koerdische mensen worden 
nog steeds vastgehouden om politieke redenen. De 
werkloosheid die veroorzaakt wordt door de ontvolking 
van het platteland, is met meer dan 32% gestegen. 
Dit heeft een zeer negatief effect op een groot aantal 
gezinnen. Kinderen en jongeren proberen aan de situ-
atie te ontsnappen met drugs of gaan op in geweldda-
dig bendes en in hun dagelijkse strijd om het bestaan. 
Islamisten maken misbruik van de huidige situatie door 
scholing aan te bieden en door middel van lokale voed-
seldistributie. Velen van de oudere Koerdische activis-
ten zien de toekomst donker in.

’s Avonds ontmoette ik de twee vrouwen opnieuw tij-
dens een demonstratie in de buurt van het Vredespark. 
Sommige van de aanwezige Vredesmoeders dragen 
foto’s van hun dierbaren bij zich die zijn gestorven in 
het conflict. Na slechts een paar honderd meter wordt 
de protestdemonstratie door zwaar bewapende politie 
tegen gehouden. De betogers beginnen aan een zitde-
monstratie. Tot laat in de nacht blokkeren de mensen 
de weg, brandden de lichten en worden er Koerdische 
dansen gedanst. Heel even verlicht een vuurwerk de 
nachtelijke hemel van Diyarbakir.

Verdriet en rouw konden de wil van de vrouwen om 
verder te protesteren tegen de Turkse regering niet ver-
zwakken. 

Vertaald door Sabrina Garske


