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Stop kinderverkrachtingen in de Turkse gevangenissen. Nu!
Steun met uw handtekening de petitie Liever Turks dan Paaps? Stop kinderverkrachtingen in de Turkse
gevangenissen. Nu!
Met deze petitie roepen we op om aan Turkije, kandidaat-lid van de EU, een duidelijke boodschap te geven door
er NIET meer op vakantie te gaan zolang ze Koerdische kinderen berecht, ze gevangen zet als volwassenen en
ze aan fysieke en seksuele misbruiken onderwerpt. Met elke cent die U daar uitgeeft ondersteunt u het
onderdrukkingsmechanisme van de Turkse staat!
Aanvullend aan deze boodschap eisen we van de Belgische en de Europese instellingen, politici en
mensenrechtenorganisatie dat:
het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of
Bestraffing (CPT) zo snel mogelijk een delegatie stuurt naar de Turkse gevangenissen waar cipiers en
medegevangenen ongestraft minderjarigen fysiek, mentaal en seksueel misbruiken.

*

het CPT-comité de gezondheidstoestand van de honderden gevangengenomen Koerdische
minderjarigen in de Turkse gevangenissen onderzoekt en het nodige doet om elke vorm van misbruik,
zowel mentale als fysieke mishandeling vanwege de Turkse autoriteiten en meerderjarige
medegevangenen, tegen deze minderjarigen zo snel mogelijk te doen staken.

*

de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, de Waalse en de Vlaamse ministers van het Buitenlands
Beleid zo dringend mogelijk hun verantwoordelijkheid nemen en de Turkse autoriteiten om tekst en uitleg
vragen over de reeds gerapporteerde kindermisbruiken in de Turkse gevangenissen.

*

dezelfde ministers nadrukkelijk tekst en uitleg vragen aan de Turkse autoriteiten over de reden van
arrestatie, het aantal en de situatie van MINDERJARIGE KOERDISCHE POLITIEKE GEVANGENEN.

*

de mensenrechtenorganisaties, organisaties die opkomen voor de rechten van het kind, deze zaak
opvolgen en eisen dat de Turkse staat onderzoek opent naar de omstandigheden in de Turkse
gevangenissen op verschillende vlakken.

*

geen enkel kind onderworpen wordt aan foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing.

*

de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB/AGJPB) en de Association of
European Journalists (AEJ) het geval van de journalisten Ali Bulus, Hamdullah Keser en Özlem Agus van
de Dicle News Agency (DİHA), die als eerste het seksueel misbruik van kinderen en andere folteringen
aan het licht brachten, onderzoeken en hun arrestatie door de Turkse overheid veroordelen. Deze
journalisten werden sinds 6 maart van dit jaar op basis van de antiterreurwet gearresteerd.
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De noodkreet en de vredesboodschap
van de Koerdische hongerstakers
wordt niet gehoord
- Derwich M. Ferho van dit nieuws werden de slachtoffers overgeplaatst naar
andere gevangenissen, deze keer ver van de familie. De
drie journalisten die dit nieuws aan het licht brachten werden gearresteerd, opnieuw op basis van antiterreurwet.
Om deze wantoestanden in de Turkse gevangenissen aan
te klagen zijn sinds midden februari van dit jaar honderden
BDP-kaderleden waaronder ook verkozen parlementsleden en burgemeesters in de Turkse gevangenissen voor
onbepaalde duur in hongerstaking gegaan. Samen met
hen gingen duizenden mensen in Turkije, Iran, Irak, Syrië
en Rusland uit solidariteit in hongerstaking. Sinds 1 maart
sloten in Straatsburg vijftien Koerden uit verschillende Europese landen zich aan bij de hongerstakers. Met deze
actie protesteren ze tegen de onderdrukking van Koerden
en willen hun fundamentele rechten erkend zien in Turkije.
Ze vragen bovendien de herstart van de onderhandelingen
over een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie,
en de vrijlating van alle politieke gevangenen, waaronder
Abdullah Öcalan. Het is al 9 maanden dat de leider van de
PKK, de heer Öcalan, geen enkel bezoek mag ontvangen,
zelfs niet van zijn advocaten.

Nog nooit in de geschiedenis van Turkije zijn er zo veel
Koerden gearresteerd op basis van vage bepalingen van
antiterreurwet. Onder deze politieke gevangenen bevinden
zich verkozen parlementsleden, burgemeesters , kaderleden van BDP (Partij voor Democratische Maatschappij),
schrijvers, journalisten en gewone sympathisanten. Het
aantal politieke arrestaties loopt vandaag over achtduizend, waar er dagelijks tientallen nieuwe bij komen. Ze
zijn allemaal beschuldigd op basis van die antiterreurwet,
leven in mensonwaardige omstandigheden en worden
systematisch onderworpen aan beledigingen, folteringen,
bedreigingen en andere onmenselijke behandelingen.

De hongerstakers willen ook dat de Raad van Europa, het
Europees Parlement en de EU-regeringen hun uiterste
best doen om een duurzame politieke oplossing te forceren
bij de Turkse autoriteiten. Ze vragen een dialoog en geen
oorlog. Helaas, ondanks de kritieke gezondheidstoestand
van hongerstakers zowel in Turkse gevangenissen als in
Straatsburg heerst bij de westerse media een absolute radiostilte! Het is bedroevend dat de EU onverschillig blijft
ten op zichten van de recente verontrustende evoluties en
de grove schendingen van mensenrechten in Turkije.

Begin dit jaar kwam aan licht dat zelfs gevangen genomen
kinderen niet aan Turkse gruweldaden ontsnappen. Verschillende bronnen bevestigen het verontrustende nieuws
dat de Koerdische kinderen in de Turkse gevangenissen op
een systematische wijze door de bewakers en volwassen
medegevangenen verkracht worden. Na de bekendmaking
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HET EU-LIDMAATSCHAP VAN TURKIJE
EN DE KOERDISCHE KWESTIE

Is het geweten van de Internationale
Gemeenschap soms zoek?
- Derwich M. Ferho -

Begin maart 2012 organiseerde het Koerdisch Instituut vzw in samenwerking met Vrede vzw, Stichting
Info-Türk en de N-VA een conferentie over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Tijdens deze
conferentie evalueerden de organisatoren samen met het Vlaams parlementslid Marc Hendrickx en Karl
Vanlouwe van de N-VA-senator, professor Dirk Rochtus van Lessius Antwerpen en de Koerdische parlementslid van de Partij van Vrede en Democratie (BDP), Esat Canan de Koerdische kwestie in Turkije.

Na een uitgebreid dankbetuiging aan het adres van de medeorganisatoren Vrede vzw, Stichting Info-Türk, de N-VA
en de gastsprekers leidde de voorzitter van het Koerdisch
Instituut vzw de conferentie als volgt in:

voor de Turkse identiteit en zich verplicht assimileren.’
Derwich Ferho wees tijdens zijn verwelkomingtoespraak
erop dat de Turkse staat nooit intern noch extern een eerlijke principiële koers aanhield ten opzichte van zijn eigen
bevolking en haar directe buurlanden. Indien de Turkse
staat lid wil worden van de EU, zo stelde de voorzitter,
moet ze een aantal grondige transformaties ondergaan.

‘Beste vrienden, de staat [Turkije] die ontstaan is op
basis van leugens, bedrog en ontkenning, en in zekere
zin zelfs racistisch, onderdrukkend en repressief is, ten
oorlog trekt, politieke gevangenen neemt en haat verspreidt, stelt zich kandidaat om lid te worden van de
EU. De Turkse staat wekt de indruk om democratisch
te zijn en ze wenst op basis van die schijnbare democratische imago lid te worden van de EU.

‘Ten eerste moet Turkije stoppen met het liegen. Ze
moet stoppen met het bedrog en de ontkenning van het
bestaan van andere culturen en religies. Ze moet stoppen met assimilatiepolitiek, onderdrukking, onteigening
van de niet-Turken. Ze moet stoppen met het opsluiten
en het folteren van de politieke opposanten. Ze moet
stoppen met het zaaien van haat en het voeren van
oorlog. Ze moet hoogdringend demilitariseren.

Sinds haar ontstaan heeft de Turkse staat nooit respect
getoond voor mensenrechten. Vanaf de eerste dag trad
ze met harde hand op tegen mensen die voor mensenrechten opkwamen. Deze mensen werden systematisch gevangen genomen en vermoord.

De Turkse staat moet zich verontschuldigen t.o.v. alle
volkeren die op een of andere manier geleden hebben
onder het Turks nationalisme en omwille van hun mening, etnische afkomst of religieuze belevingen werden

Alle Turkse autoriteiten, ongeacht hun hiërarchische
rang, zijn Turks nationalistisch. In de laatste tien jaar
merken we zelfs dat een belangrijke deel van deze
Turkse nationalisten Islamiseren. Ondanks deze verschuiving toont de Turkse staat nog steeds geen enkele
respect voor andere volkeren en culturen. De volkeren
zoals de Koerden, Armeniërs, Lazen1, Pontiërs, Grieken, Assyriërs en andere moesten ze zich opofferen

De Lazen of Lazaren en Pontiërs zijn Kaukasische volkeren waarvan
het merendeel langs de oostelijke Zwarte Zee in Turkije en Georgië
leven. Deze volkeren hebben zich doorheen de jaren, net zoals Armeniërs, Assyriërs en de Koerden die in Oost-Turkije leven, door sociaal,
economische en politieke redenen over heel het land verspreid of zelfs
naar buitenland geïmmigreerd en/of gevlucht.

1
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steeds verboden en het onderwijs in het Koerdisch is
nog steeds een taboe.’

onderdrukt, gevangen genomen, gefolterd en zelfs gedood.

Dubbele standaarden

De huidige regering moet zo vlug mogelijk een einde
maken aan de Turkse dominantie. Niet iedereen wilt
perse Turk, nu perse Islamitische Turk worden. Het
land behoort aan alle inwoners, alle volkeren en alle
religies die daar sinds mensengeheugen leven… De
Turken, Koerden, Armeniërs, Assyriërs en andere volkeren in Turkije moeten kunnen leven zoals ze zijn. Met
evenveel rechten en plichten, binnen een echte democratie.

Ferho is enorm misnoegd omdat de EU, die zo graag uitpakt met het belang van mensenrechten, toch bij de pakken blijft neerzitten als het aankomt op de Koerdische
kwestie in Turkije. De onderdrukking van de niet-Turkse
identiteiten binnen Turkije treft niet alleen de Koerden
maar ook andere volkeren en religieuze groepen anders
dan de dominante soennitische moslims. Hij verwees naar
de recente heksenjacht van de Turkse autoriteiten op de
journalisten, de schrijvers, de intellectuelen, de activisten
en de politici die mits geringste kritiek achter de tralies
belanden. Enigszins verontwaardigd vraagt hij zich af hoe
de Europese beleidsmakers en politici hun ogen kunnen
toedoen ten opzichte van dit soort grove schendingen van
mensenrechten? Hij haalt scherp uit naar de bondgenoten
van Turkije, onder andere de EU en de VS en zegt:

Indien het Europese model voor de Turkse staat te ver
gaat en dat ze dat weigert te aanvaarden, dan kan ze
iets leren van de pas opgerichte Federaal Koerdische
Regio in Irak. De Turkse staat moet durven de realiteit
onder ogen zien en de etnisch religieuze diversiteit binnen Turkije erkennen. De rechten van de diverse volkeren moeten in de Turkse grondwet worden opgenomen
en ze moeten effectief ook in praktijk worden toegepast
zodat iedereen vrij van onderdrukking en repressie kan
leven.

‘Hoe kan het zijn dat men in landen als Bosnië en Libië
een NAVO-interventie inschakelt, maar voor de Koerden een gedoogbeleidpolitiek voert? Wat hebben de
Koerden misdaan?

De Turkse staat moet ook beginnen in vrede te leven
met zijn buren. Ze moet eerlijk zijn in haar buitenlandse
relaties en ze moet stoppen met haar hypocriete belangenpolitiek binnen de regio. Om haar huidige positie in stand te kunnen houden is ze tot alles in staat.
Vooral om de Koerdische kwestie onopgelost te houden, speelt ze soldaat voor de grootmachten en ze sluit
economische contracten met hen af om ze te paaien…
Dat moet stoppen.

De Turkse staat bestookt dagelijks de Koerden binnen
de Koerdische regio met tanks en gevechtsvliegtuigen.
De munitie waaraan de Koerdische burgers en verzetsstrijders sterven worden door de VS en de EU-landen
zonder scrupules aan Turkije geleverd.
De Turkse staat terroriseert, moordt en deporteert. En
als de Koerden opkomen voor hun rechten en deze
misdaden van de Turkse staat niet aanvaarden worden
ze geplaatst op de lijst van de terroristen! Is het geweten van de Internationale Gemeenschap soms zoek?!’

Ze probeert langs alle kanten de Koerden te verdelen
en hen ondergeschikt te houden. De onderdrukking
van de Koerdische bevolking op alle vlakken duurt
steeds voort. Dat moet stoppen. Anders, kunnen de
Koerden massaal in opstand komen en zeggen: ‘Nu is
het genoeg!’

Wat betreft de houding van België ten opzichte van de
Koerden die in dit land verblijven, verwees Ferho naar de
straffeloosheid van de Turkse extremisten die verschillende keren de Belgische Koerden aanvielen en hun gebouwen in brand staken.

Een echte democratische Turkije dringt zich echt aan
en de EU kan in dit verband een cruciale rol spelen.
Sinds jaren 90 wordt er een hardnekkige assimilatiepolitiek t.o.v. de Koerden uitgevoerd. Dit volk wordt zowel
fysiek als mentaal kapotgemaakt. Het Koerd-zijn is nog

‘Een van deze organisaties is ons instituut die in november 1998 door honderden Turkse extremisten in as
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Hongerstakende Koerden in Arnhem, 10 maart 2012 - bron: socialisme.nu
werd gelegd. Eigenaardig, werden de daders hier niet
vervolgd. Enkele dagen geleden hebben deze Turkse
extremisten weer geprobeerd het Koerdisch Instituut in
brand te steken. Gelukkig maar, het is hen niet gelukt.

De voorzitter van het Koerdisch Instituut sloot zijn toespraak met te zeggen dat de Koerden een eerlijkere en
consistentere houding van de EU verwachten. In plaats
van wapens te leveren aan Turkije, zou de EU tussen de
Koerden en Turken moeten bemiddelen. Deze houding
past beter bij het democratische imago van de Unie. Het
is een democratische samenleving onwaardig om conflict
te exporteren en/of ze in stand te houden. Een duurzame
oplossing betekent volgens Ferho een punt te zetten achter de oorlog tussen de Koerden en de Turkse staat, maar
dat is enkel mogelijk als de beide partijen bereid zijn om
met elkaar te praten voor een vrij en waardig leven voor
iedereen.

Daarentegen, ik vraag me af of er iemand is die me
kan zeggen of de Koerden ooit een terroristische aanslag gepleegd hebben in België, zelfs in Europa. Toch
hebben de Belgische veiligheiddiensten verschillende
malen een inval gedaan op de Koerdische organisaties, bvb ROJ TV en de KNK in 2010, en verschillende
mensen aangehouden. Telkens opnieuw zijn ze vrijgelaten, maar toch vind ik dat het niet kan!
Is het normaal dat zulke wantoestanden in een land als
België gebeuren die openlijk de kaart van mensenrechten en democratie trekt? Het zou toch onvoorstelbaar
zijn dat de Belgische en de andere EU-autoriteiten de
instructies van de Turkse staat blindelings zouden volgen?‘

Derwich M. Ferho is de stichter en de voorzitter van
het Koerdisch Instituut Brussel en zet zich meer dan
30 jaar in voor de Koerdische kwestie.

6

HET EU-LIDMAATSCHAP VAN TURKIJE
EN DE KOERDISCHE KWESTIE

Vlaams-Koerdische verbondenheid
vloeit voort uit de
Vlaamse ontvoogdingsstrijd
- Marc Hendrickx –

De vrijheidsstrijd van het Koerdische volk duurt al ontzettend lang. Aan vijanden heeft Koerdistan nooit
gebrek gehad. Bondgenoten had het veel minder. Daarom wordt de vriendschapsband die Koerdistan
met Vlaanderen heeft ongetwijfeld door veel Vlamingen gewaardeerd. Vlamingen zijn geen groot of
machtig volk. Onze vriendschap vloeit dan ook niet voort uit geostrategische motieven of economisch
opportunisme. De genegenheid die wij hebben voor Koerdistan vloeit voort uit de geschiedenis van
onze eigen Vlaamse ontvoogding.
De N-VA, als politieke erfgenaam van die ontvoogdingsstrijd, ziet die verbondenheid met het Koerdische volk als
een evidentie. In de Vlaamse beweging kregen we die
volksnationalistische waarden met de paplepel ingegoten.
Ook in andere delen van het Vlaamse politieke spectrum
zijn er heel wat sympathisanten voor de Koerdische zaak.
Maar ook het omgekeerde is helaas waar.

ontstaan, toen de Volksunie en later de N-VA een kleine
speler was in de Belgische politieke arena. Het was een
tijd dat mensen als Walter Luyten en Willy Kuijpers heel de
wereld afreisden, om hun steun te geven aan volkeren in
nood. De Basken, de Bretoenen, de Catalanenen ook de
Koerden. Dat was een passionele strijd, tegen onsympathieke dictators als Franco of de Sovjets.

Turkije heeft ook bij ons een stevige lobby in het parlement.
Het is jammer dat zoveel Vlaamse politici van Turkse afkomst zich voor het karretje van de Turkse regering laten
spannen. Dat zij betrokkenheid tonen met die regio is begrijpelijk en zelfs positief, maar niet als zij alleen als handpop dienen voor de Turkse belangen. Door zo’n eenzijdige
visie op de Koerdische kwestie klakkeloos te “importeren”
uit Istanboel doen zij vooral zichzelf oneer aan. Als Vlaamse Turken of Turkse Vlamingen moeten ze net de nuance
in het verhaal beseffen. De Vlaamse politici zouden net zij
des te meer moeten beseffen hoe belangrijk identiteit en
vrijheid is voor een volk.

Vandaag is er echter veel veranderd. De Muur is gevallen, de meeste openlijke dictators zijn verdwenen en in
het grootste deel van Europa heeft de democratie gezegevierd. De meeste onafhankelijkheidsbewegingen zijn mee
geëvolueerd. In Noord-Ierland, Catalonië, Corsica en het
Baskenland hebben de militante bewegingen ervoor gekozen via de politieke weg hun strijd te voeren. Met succes.
Ook de N-VA is veranderd. Koerd of Vlaming, iedereen zal
wel gemerkt hebben dat de N-VA van vandaag niet meer
die van tien jaar geleden is.
De N-VA is vandaag een grote volkspartij, die bijna 40%
van de Vlamingen vertegenwoordigt. Dat brengt mogelijkheden met zich mee, maar ook verantwoordelijkheden. We
verliezen een stuk radicaliteit, maar we winnen wel gezag
en aanzien op het internationale toneel.

De toekomst voor de Vlaams-Koerdische verhoudingen
De vriendschapsband met de Koerden is in het verleden
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Conferentie in het Vlaams Parlement over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (2 maart 2012)

Internationale rol van N-VA in zake Koerdische kwestie

strijdplan hebben. Als wij in de Vlaamse, Belgische en
Europese instellingen het verhaal van een vrij Koerdistan
brengen moet dat positief klinken.

Vlaanderen kan, zowel via het federale Belgische niveau
als via de Vlaamse regering, nog steeds een belangrijke
rol spelen. De Europese stok achter de deur is een machtig wapen om de Turkse onderdrukking van de Koerden
af te botten. Het is daarom aan Vlaanderen om zich in
Brussel en Straatsburg te laten gelden. Elk dossier dat
daar passeert en een Koerdische angel heeft moeten we
durven bespreken. Steeds blijven hameren op het belang
van maximale Koerdische zelfstandigheid zal op termijn
wel het nodige effect hebben, allicht zelfs meer dan de
sympathieke maar vaak weinig bekende protestacties uit
vroegere jaren.

De manier waarop de Koerdische gemeenschap hier dat
verhaal ondersteunt is dan ook cruciaal. Een verhaal van
politiek en burgerlijk verzet kan de Vlaamse beweging en
de N-VA altijd steunen. Een verhaal dat op twee gedachten hinkt en gewapende strijd propageert is veel moeilijker
te verkopen. Ik ben er me ten volle van bewust dat deze
boodschap gratuit kan overkomen.
Het is voor ons Vlamingen, vanuit onze comfortabele zetel
in een vrij land, al te gemakkelijk om aan de onderdrukte
Koerden te gaan voorschrijven wat kan en niet kan. Daarom: de manier waarop de Koerden die strijd willen voeren
kiezen ze zelf. Als politicus met een hart voor Koerdistan
kan ik alleen maar oprecht aanraden om te kiezen voor de
lange, maar duurzamere weg van politieke actie. Alleen
zo kunnen wij het verhaal van een zelfstandig Koerdistan
geloofwaardig en efficiënt verdedigen en promoten.

Namens mijn partij, maar ik roep ook uitdrukkelijk mijn collega’s uit de andere Vlaamse partijen op om hierover aan
één zeel te trekken. In plaats van achter Turkse stemmen
aan te hollen moeten we samen front vormen om in Europa de rechten van het Koerdische volk te verdedigen. Als
Vlamingen zijn we dat aan onszelf verplicht.

Vlaams-Koerdische alliantie is een positief verhaal

Marc Hendrickx is Vlaams parlementslid van de
Nieuw-Vlaamse Alliantie, de N-VA en is onder andere
actief in de commissie buitenlands beleid, Europese
aangelegenheden en internationale samenwerking.

Een nieuwe Vlaamse strategie ten bate van Koerdistan
moet echter door iedereen worden gedragen. Wij zijn objectieve bondgenoten, maar dan moeten we ook hetzelfde
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Turken huiveren voor
regionalisering
- Dirk Rochtus -

Er zijn in de wereld 26 staten die zich federaal noemen. Elk federalisme is qua structuur een eigensoortig
federalisme. Toch kunnen we vijf motieven onderscheiden die maken dat politici een staat op federale
leest willen schoeien, en vaak komen ze in combinatie voor, namelijk: taal, traditie, geografie, voeren van
een eigen beleid, en verzet tegen de overmacht van het centrum.

In België speelde het motief van de taal, maar ook de
nood om een eigen socio-economisch beleid te voeren; in
Duitsland de traditie, maar ook het verzet tegen de machtsconcentratie in het centrum; in de Verenigde Staten van
Amerika de enorme afstand en het wantrouwen tegen de
federale overheid. Federalisme is dus een staatstype dat
rekening houdt met regionale en culturele verscheidenheid
en de democratie bevordert door de machtsdeling tussen
centrum en regio.

voorbeeld van hoe het niet mag: van hoe federalisme een
staat naar separatisme leidt of zou kunnen leiden.
Een kleine kanttekening: België zou een unitaire staat
gebleven zijn indien het Belgische establishment de Nederlandse taal en de cultuur van de Vlamingen met meer
respect had behandeld in de periode 1830 tot 1970, het
jaar waarin het federaliseringproces in België begon. De
Vlaamse Beweging was zeker tot aan de Eerste Wereldoorlog niet anti-Belgisch, maar probeerde Belgische vaderlandsliefde en Vlaamse identiteitsbeleving met elkaar
te verzoenen. De machthebbers in België hebben door
hun misprijzen van de Nederlandse taal de Vlaamse Beweging tegen zich in het harnas gejaagd. En ik zeg dit alles
omdat de parallellen met Turkije en de Koerdische Beweging in het oog springen.

In Europa willen de burgers niet dat de centrale overheid
elk aspect van de samenleving regelt. We zijn vertrouwd
met het principe van subsidiariteit, waarbij zaken niet door
een hogere overheid hoeven geregeld te worden als het
ook op een lager niveau kan: lokaal, zo dicht mogelijk bij de
burger. Sommige EU-lidstaten zijn federaal ingericht. Maar
zelfs degene die niet federaal zijn, kennen op zijn minst
decentralisatie. De EU respecteert de regio’s.

De Koerdische nationalisten vragen meer rechten voor de
Koerdische taal en de cultuur van de Koerden binnen het
Turkse staatsverband. Maar als het Turkse establishment
dat hooghartig blijft afwijzen, zal de Koerdische beweging
zich radicaliseren en zal ze misschien zelfs geen genoegen meer nemen met federalisme. Indien de Turken de
Koerdische radicalisering willen vermijden en zo hun staat
willen redden, zouden ze eigenlijk best gediend zijn met
federalisme als buffer.

Maar in Turkije is de centrale overheid almachtig. De gedachte aan regionalisering doet de Turken huiveren. De
staat heeft hen de angst bijgebracht dat regionalisering ondergang betekent. Zeker federalisme is een taboebegrip.
Het heeft ook geen zin om bijvoorbeeld het Belgische federalisme als model te willen aanprijzen aan de Turken. Dat
werkt contraproductief. België is in hun ogen een school-
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Turkije: federalisme als oplossing?

Sèvres-syndroom, het paranoïde gevoel dat de buitenwereld Turkije wil verdelen. Alles wat de unitaire staat relativeert, - en dat hoeft dan nog niet eens federalisme te zijn,
het kan ook om regionalisering of decentralisering gaan -,
klinkt in die context bedreigend: het Turkse woord voor
‘regio’ is bölge en is afgeleid van het werkwoord bölmek
(verdelen/to divide). Dat roept dus het beeld van opdelen,
dus van separatisme, op.

We stellen om te beginnen vast dat er ‘praktische bezwaren tussen droom en daad’ bestaan (om Elsschot, een
bekende Vlaamse auteur, te citeren). Ten eerste is er algemeen in het Midden-Oosten geen traditie voor federalisme.
De staten kennen er een sterk centraal, autoritair bestuur.
Irak is met zijn federale inrichting hierop een uitzondering,
een unicum, eigenlijk een ‘wonder’. Ten tweede is er in het
bijzonder in Turkije een jacobijnse structuur gecreëerd die
aanleunt bij het Franse dirigistische staatsmodel en die in
naam van een zogenaamd civic nationalism meent andere
culturen te moeten assimileren. Iedereen is Frans burger
die zich bekent tot de Franse taal en cultuur en de grondwet van Frankrijk. Het klinkt als: Ne mutlu Türküm diyene.

Wanneer iemand als Leyla Zana1 het woord federalisme
laat vallen, stuit dat dan ook op vijandige reacties zoals
blijkt uit de woorden van CHP2 -parlementslid Muharrem
Ince:
‘If you demand the establishment of a separate state,
then you should get it by paying the price. The Republic of Turkey was not founded [through negotiations]; it
was established on the battlefield’.

Wat het eerste punt betreft: de aanwezigheid van clans,
stammen en/of aparte taalgroepen in landen van het Midden-Oosten, zou nu juist wel een goede voedingsbodem
voor een federale staatsinrichting kunnen zijn in landen van
die regio. Vergelijk maar even met het Duitse federalisme.
In Duitsland was er altijd al een sterk particularisme, van
honderden kleine vorstendommetjes onder de koepel van
een keizerrijk. Dit is later meer gerationaliseerd om dan uit
te monden in het systeem van de Bondsrepubliek met 16
deelstaten. Het heeft in ieder geval recht laten wedervaren
aan de regionale verscheidenheid en heeft ervoor gezorgd
dat de verschillende regio’s, nu deelstaten, zich zowel economisch als cultureel ontplooiden en dat nog altijd doen
.
Wat het tweede punt betreft, de jacobijnse structuur van
Turkije: de stichters van de republiek Turkije hadden schrik
voor de verscheidenheid zoals die had bestaan in het Ottomaanse Rijk. Ze dachten dat de ondergang van het Rijk
te wijten was aan de verschillende nationaliteiten die er
geleefd hadden. Dus moest volgens hen die verscheidenheid uitgewist of onderdrukt worden. In plaats van de verscheidenheid zoals in het Duitse model te gebruiken voor
een opbouw van de staat van beneden naar boven, lieten
de Turkse machthebbers zich inspireren door het Franse
model waarin het centrale bestuur zijn wil van boven oplegt over het hele grondgebied. Dus geen opbloeiende verscheidenheid, maar neerdrukkende uniformiteit.

Niet alleen zien Turkse nationalisten zoals dit CHP-lid
federalisme als een opstapje naar separatisme, maar ze
denken ook in termen van geweld. Een nuchter debat over
federalisme of over enig ander alternatief voor de unitaire
staat is voor hen niet aan de orde. Wat had Zana Leyla dan
precies gezegd in een interview met de Rudaw-website:
‘The Kurds should determine their future through a referendum. We will accept the results of the referendum
which could be autonomy, federalism or independence.’
Dit klinkt redelijk. Als daar nog niet eens over kan gepraat
worden, hoe is het dan gesteld met de democratie en de
debatcultuur in Turkije?

1
Leyla Zana is een Koerdische politica die in 1991 bij afleggen van
haar ambtseed in het Turks parlement aandurfde om in het Koerdisch
(toen nog in Turkije verboden te spreken) haar wens tot vrede tussen
de Koerden en Turken te uiten. In 1994 werd ze wegens landsverraad
veroordeeld en vloog in de gevangenis. Haar arrestatie bracht het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ertoe om in 2001 de Turkse
autoriteiten voor hun handelswijze te veroordelen. In 2005 kwam de politica vrij en zet haar strijd verder voor de mensenrechten in Koerdistan.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) staat voor Republikeinse Volkspartij,
een centrum linkse Turkse politieke partij die in 1923 door Mustafa
Atatürk werd opgericht. Sinds 2011 is CHP de grootste oppositiepartij
in het Turkse parlement.
2

De schrik voor verscheidenheid wordt versterkt door het

10

De haak van het zelfbeschikkingsrecht

aan lokale administratieve eenheden die de regio samen
zouden besturen. De autonome regionale administratieve
eenheden zouden voor zowat alles bevoegd zijn behalve
voor buitenlandpolitiek, landsverdediging en financiën.

Toch enkele bedenkingen bij het voorstel van Zana Leyla:
Als men de interne structuur van een staat wil veranderen,
moeten dan niet alle burgers van die staat geraadpleegd
worden, of doelt Zana enkel op een lokaal of regionaal referendum? Bedoelt ze met de Koerden ook de Koerden
die buiten het Koerdische gebied wonen? Stel dat er een
Koerdische regio tot stand komt, zullen de rechten van de
daar wonende Turkstalige burgers dan op afdoende wijze
gerespecteerd worden?

Halim Ipek van de Kurdish Revolutionary Democrats
Movement zei in januari 2011 dat de Koerden over zelfbestuur zouden moeten kunnen beslissen, waarbij ze
zouden moeten kunnen kiezen tussen onafhankelijkheid,
federalisme en confederalisme. Turken merken hierbij wel
eens op dat de Koerden onderling verdeeld zijn over wat
ze willen. Maar is dat een probleem? Dat is juist een bewijs
van de democratie als veelheid van opvattingen en denkbeelden waarover dan inderdaad gediscuteerd en beslist
kan worden. Ook de Vlaamse Beweging omvat verschillende stromingen: men heeft separatisten, federalisten,
confederalisten en zelfs aanhangers van de Benelux-gedachte (mensen die een federatie van België, Nederland,
Luxemburg willen). Is dat dan soms een argument tegen
de Vlaamse Beweging?

Zana Leyla laat zich leiden door de idee van zelfbeschikking, maar hoe mooi zelfbeschikking als idee ook klinkt,
er zit wel een haak in. Denken we maar even aan het zelfbeschikkingsrecht dat in 1918 toekwam aan de Slavische
volken die op het grondgebied van de Donaumonarchie
(Oostenrijk-Hongarije) leefden. Er werd bijvoorbeeld een
staat als Tsjecho-Slovakije boven de doopvont gehouden,
maar tegelijk vormden de Sudetenduitsers in het Tsjechische en de Hongaren in het Slovaakse deel van de nieuwe
staat dan op hun beurt een minderheid. In feite hadden
ook zij het recht op zelfbeschikking kunnen inroepen. Dat
kon niet, en het feit dat ze zich tweederangsburgers voelden, had twintig jaar later dramatische consequenties.

Ook de BDP heeft zich uitgesproken voor federalisme als
middel tot vrede. In januari 2012 stelde covoorzitter Selahattin Demirtaş: “We zullen de vrijheid verdedigen van
een Koerdistan dat deel uitmaakt van de Turkse republiek.”

Wat betekent dit voor Turkije? In geval van federalisering
moeten de rechten van de anderstaligen, zowel van de
Turken in de Koerdische regio als van de Koerden in de
Turkse regio, gevrijwaard blijven en beschermd worden.
Hiervoor moeten bikkelharde garanties gecreëerd worden
opdat het Turkse establishment niet weer het contra-argument zou kunnen inroepen als zouden ‘de Koerden van
buiten de Koerdische regio daardoor benadeeld worden.’
Zana Leyla is niet de eerste Koerdische om de kwestie van
autonomie of federalisme naar voren te brengen. In juni
2007 werkte de DTP3 , voorloper van de BDP, aan een ontwerpdocument over regionalisering waarbij ze het woord
federalisme niet gebruikte. De idee was dat het centrale
bestuur sommige verantwoordelijkheden zou overdragen

3
Demokratik Toplum Partisi (DTP) staat voor ‘Partij voor een democratische samenleving’ en is sinds 2009 in Turkije verboden. Hierdoor
werd de nieuwe Koerdische partij Bariş ve Demokrasi Partisi (BDP),
wat staat voor ‘Partij voor vrede en democratie’, opgericht.

Portret van Atatürk, Ankara 2008 - © Parsival Delrue
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Aysel Tuğluk, BDP politica - © Nick Hannes
een officiële op alle niveaus of een praktische in de vorm
van faciliteiten. Dat zijn zaken die nog bestudeerd moeten
worden. Het Belgische systeem van gemeenschappen en
gewesten zou misschien als leidraad kunnen dienen. Turken moeten geen schrik hebben van federalisme, ze zijn
er zelfs mee vertrouwd: ze zijn zelf vragende partij voor federalisme in Cyprus, en Ankara onderhoudt goede relaties
met de Kurdish Regional Government in Erbil.

Hoe zou federalisme er in Turkije kunnen uitzien?
Turken gebruiken als tegenargument dat het gebaseerd
zou zijn op etnische verschillen, en dat het dan als ethnic
nationalism de verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar zou ophitsen en zo de staat zou doen uiteenvallen.
Maar het civic nationalism, het zogenaamde beschaafde
nationalisme waarop de Turken zich zo graag beroepen –
beschaafd omdat het niet etnisch zou zijn, maar berust op
een acte de volonté, de wil om te behoren tot de natie door
taal en grondwet te aanvaarden - , wel, dat civic nationalism is in feite ook een ethnic nationalism, namelijk dat van
de Turkstalige meerderheid. Want het is hun taal die als
maatstaf geldt, niet die van de Koerdische niet zo kleine
‘minderheid’4 die al wel duizenden jaren op het grondgebied leefde, lang voor de komst van de Turken.

Federale staten kunnen inspireren. Toch is elk federalisme
eigensoortig (sui generis). Daarom moet Turkije zelf werken aan een eigen model. De discussie hierover is tegelijk
een goede leerschool in democratie: zowel in de methode
als in de doelstelling. Wanneer federalisme in deze zin opgevat wordt, versterkt ze niet alleen de democratie, maar
ook de loyaliteit. De huidige verstarde unitaire toestand
is voor Turkije veel gevaarlijker dan het perspectief van
een federale staatsinrichting die de regionale en culturele
verscheidenheid respecteert. Kort samengevat met het
Latijnse motto van de Verenigde Staten van Amerika: e
pluribusunum – vrij vertaald: samen zijn we sterk.

Het argument van de Turkse overheid tegen federalisme
is dat de Turken in de Koerdische regio gediscrimineerd
zouden kunnen worden. Om dat argument, die bangmakerij te ontkrachten moeten de voorstanders van federalisme tweetaligheid garanderen in de Koerdische regio,

Professor dr. Dirk Rochtus doceert internationale politiek aan de Lessius Hogeschool Antwerpen en aan
de universiteit KU Leuven.

Meer dan een derde van de bevolking binnen de nationale Grenzen
van Turkije is Koerdisch. Het gaat hier over minstens 25 miljoen mensen.
4
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HET EU-LIDMAATSCHAP VAN TURKIJE
EN DE KOERDISCHE KWESTIE

De rol van het Turkse leger
in en zijn impact op de
Koerdische kwestie
- Dogan Özgüden -

De discussie over de macht van het leger in Turkije is meer dan 60 jaar - vanaf begin jaren 20 in Turkije
en vanaf jaren 40 op verschillende Europese platformen - aan de gang. Het almachtige Turkse leger heeft
niet alleen in minder dan 20 jaar drie opeenvolgende staatsgrepen - al dan niet met de steun van de VS
- georganiseerd, maar ze staat de verdere democratisering van het land in de weg.
Drie opeenvolgende staatsgrepen ontmantelden de
democratische instellingen

jaren 80, deed het Turkse leger op 28 februari 1997 een
directe inval in de politiek wanneer het legertop Necmettin
Erbakan, de toenmalige eerste minister van Turkije dwong
om af te treden.

De militaire staatsgreep van 1971 was de reden van mijn
politieke ballingschap die nu al 40 jaar duurt. Negen jaar
later, in 1980, heeft een nieuwe en nog wildere militaire
machtsovername, alle overblijfselen van parlementair
functioneren uitgeroeid. De pasja’s, zoals generaal Kenan
Evran1 hebben mij van de Turkse nationaliteit beroofd, en
met mij honderden verdedigers van de mensenrechten
van Turkse, Koerdische, Armeense, Assyrische en van alle
andere ’vergeten’ Anatolische oorsprongen in ballingschap
gestuurd.

Ik ga nog terug in de tijd. In de jaren 40 toen we in de
Kemalistische scholen met lager onderwijs startten, leerde
men ons de suprematie van de Turkse natie en van de
Islamitische godsdienst, en de onbetwistbare rol van het
Turkse leger in de verdediging van deze suprematie, niet
enkel tegenover onze externe vijanden zoals de Grieken,
Bulgaren, Russen, Georgiërs, Armeniërs, Arabieren, Iraniërs; maar ook en vooral tegen de interne vijanden. In
eerste instantie de etnische en religieuze minderheden,
Armeniërs, Grieken, Koerden, Assyriërs, Joden, en daarna
de linkse opposanten.

Zelfs voor mijn verbanning, toen ik als jonge journalist in
Turkije werkte, had ik reeds een andere militaire machtsgreep meegemaakt. 52 jaar geleden, was er de eerste
staatsgreep, gesteund door de Verenigde Staten, die een
verkozen bestuur omverwierp, onder het mom van de oprichting van een democratisch regime. Politieke misdaden:
de militairen hebben de Eerste minister en met hem twee
andere ministers, door het volk verkozen, opgehangen.

De jonge republiek Turkije, ontstaan op de assen van de
ruïnes van het Ottomaanse Rijk, is, door het overnemen
van dezelfde repressieve methodes als Ittihad ve Terakki
2
Ittihad ve Terakki Cemiyeti (Comité voor Eenheid en Vooruitgang) was
de Turks/Ottomaanse nationalistische vereniging die eind 19de eeuw
werd opgericht. Deze organisatie bestond vooral uit jonge nationalistische militairen, ook Jonge Turken genoemd, die via een staatsgreep
een einde wilden maken aan de Ottomaanse heerschappij. Ondanks
een mislukte staatsgreep begonnen ze in de aanloop de WOI meer op
de Turks/Ottomaanse politiek te wegen. Ze worden ook verantwoordelijk gesteld voor de genocide op de Armeense en Assyrische volkeren
die binnen het Ottomaans territorium (vooral in Oost-Turkije) leefden.

Zelfs na een terugkeer naar het parlementaire regime in de
1
Ahmet Kenan Evran was een Turkse legerofficier die na de derde
staatsgreep de president van Turkije werd. Na deze staatsgreep liet een
nieuwe wet het toe om de Turkse nationaliteit in te trekken van de opponenten van de Turkse staat die naar het buitenland waren gevlucht.
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Cemiyeti2 , onmiddellijk begonnen met een groot offensief
tegen het Koerdische volk en alle oppositiemachten.

den in Anatolië verdedigden. Volgens de laatste cijfers is
het aantal veroordeelden of gedetineerden voor terrorisme
opgelopen tot 8190. Het bloedbad dat op het einde van
het jaar 2011 onder de Koerdische boeren werd aangericht
door de Turkse luchtmacht, is een laatste voorbeeld van de
gruwelijkheden van het leger.

Na de politieke, economische en de militaire overheersing
van de Verenigde Staten op het land na WOII, en de toetreding van Turkije tot de NAVO, heeft het Turkse leger
zichzelf een andere opdracht toebedeeld: het verdedigen
van de interesses van Washington tegen de Sovjet-Unie.
Doordat zij alle etnische en religieuze minderheden, evenals de linkse opposanten beschouwden als de 5de zuil van
het Oostblok, werd het staatsterrorisme van de militairen
brutaler, destructiever.

Het Turkse strafrecht, toegejuicht door de Europese Unie
De antidemocratische grondwet, die de superioriteit en het
monopolie van het Turkse ras en de Turkse taalbepleit (Artikels 3, 42en 66) en in 1982 door de militaire junta werd
opgedrongen, is ook vandaag nog van kracht.

Ondanks de zogenaamde recente demilitarisering van de
Nationale Veiligheidsraad (MGK), blijven de Stafchef van
het leger en/of de commandanten van land-, lucht- of zeemacht militaristische nog steeds hun militaristische visie
op te dringen via hun verklaringen in de media. Bovendien
oefenen ze een belangrijke controle uit op de economie
van Turkije via hun sui generis financiële holding OYAK3
en een reeks oorlogsindustrieën.

Artikel 4 verklaart dat Artikel 3 nooit mag aangepast worden, en dat zelfs de aanpassing van dit artikel nooit mag
worden voorgesteld. Daarenboven speelt nog steeds een
nationale kiesdrempel van 10% in het nadeel van de politieke partijen die verschillende opinies vertegenwoordigen,
vooral pro-Koerdisch of links, zodat de Islamitische partij
aan de macht blijft met een absolute meerderheid in het
Parlement, ondanks een electorale score van minder dan
50%.

Bovendien het lijkt erop dat het leger en de Islamitische
leiders van regerende partij van AKP4 afgezien van hun
belangenconflict een gesmeerde alliantie te hebben gevormd om samen eenzelfde repressief beleid te voeren
tegen hun vijanden. Door deze militair-islamitische alliantie
belandden sinds eind 2009 duizenden politieke leiders,
honderden journalisten en juristen, achter tralies5 omdat
ze simpelweg de rechten en vrijheden van het Koerdische
volk, evenals die van de nationale en religieuze minderhe-

Het Turkse strafrecht, toegejuicht door de Europe Unie,
vormt nog steeds een bedreiging voor de persvrijheid.
Meer dan honderd journalisten, voornamelijk Koerden en
linksen, bevinden zich nog steeds in Turkse gevangenissen. Honderden mensen worden dagelijks op basis van
het artikel 301 (vroeger artikel 159) van het Turkse strafrecht veroordeeld omwille van hun kritiek en/of voor beledigingen aan het adres van de Turkse natie, het leger, de
regering of aan de veiligheidskrachten.

OYAK is het solidariteitsfonds voor de militairen dat in 1960 na de eerste staatsgreep werd opgericht. In een korte tijd groeide deze stichting
tot een gigantische financiële en industriële holding met investeringen
in alle economische sectoren zoals het bankwezen. Het geniet van vele
privileges en distribueert financiële voordelen aan officieren. OYAK
Bank was slechts van een van de verschillende investeringen en in
2007 werd het verkocht aan ING. Deze financiële instelling werd in feite
opgelegd door Pentagon dat de eerste staatsgreep steunde. Bij het eerste communiqué van de staatsgreep, bevestigde de militaire junta zijn
afhankelijkheid van de NAVO en CENTO (Central Treaty Organization)
onder leiding van de Verenigde Staten. CENTO was een anticommunistisch verdrag dat tijdens Koude Oorlog in het Midden-Oosten door
Turkije, Pakistan, Irak, Iran, de VS en de Verenigde Koningrijk werd
getekend. Dit pact verplichte de deelnemers tot wederzijdse samenwerking en bijstand in geval van een aanval door een derde macht. Na de
Iraanse revolutie in 1979 kwam een einde aan dit pact.

3

De antiterreurwet, die alle uitingen van protest veroordeelt
als een ‘daad van terrorisme’, blijft nog steeds van kracht.
Alle vredelievende initiatieven van de nationale Koerdische
beweging, die een vreedzame oplossing beogen, worden
systematisch neergehaald en gecriminaliseerd. De militaire acties worden gewoon doorgezet om tegemoet te
komen aan de vraatzucht van het leger en de oorlogsindustrie.

Na de Turkse provinciale verkiezingen in maart 2009 werd door de
Turkse regering een structurele razzia georganiseerd tegen de Koerdische volksvertegenwoordigers en samen met hen arresteerden ze
massaal regeringscritici.

5

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) staat voor ‘Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkelingen’ en is de partij van de huidige regerende partij
van de Turkse premier Tayyip Erdoğan.

4
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Democratische facelift
Ondanks enkele ‘schoonheidshervormingen’6 worden de
gelijke rechten voor het Koerdische volk nog steeds niet
erkend, evenmin als die voor de etnische of staatsreligieuze minderheden zoals de Armeniërs, Assyriërs, Grieken
en Alevieten. Sinds eind 2009 zijn duizenden Koerdische
leiders, burgemeesters en volkvertegenwoordiger op een
schandalige wijze gearresteerd op beschuldiging van
‘staatsverraad’.

Mausoleum Atatürk te Ankara - © Nick Hannes

Bovendien toont Ankara geen enkele intentie om de onrechtvaardigheden en wreedheden die in de Turkse geschiedenis zijn gebeurd, te erkennen en voert nog steeds
halsstarrig een ontkennende politiek.

•

•

Het Turkse regime mengt zicht ook steeds meer in het
sociale en politieke aangelegenheden van de Turken die
in het buitenland leven. Langs ene kan probeert Ankara
de Europese regeringen aan zich te onderwerpen door ze
te chanteren over haar geopolitieke belang in het MiddenOosten. Aan de andere kant zet Ankara de Europese electorale partijen onder druk om de Turkse lobby tevreden
houden als ze hun electorale achterban met een Turkse
herkomst niet willen verliezen. Deze manier van invloed
uitoefenen van Ankara op de buitenlandse politici van al
dan niet een Turkse herkomst, versterkt zich met de hulp
van een propagandacampagne met grote spanwijdte. De
films of televisieseries over de Verovering van Istanboel
en/of over de pracht en praal van de Ottomaanse dynastie,
zijn hiervan de laatste voorbeelden. Kan men nog, onder
deze voorwaarden, een echte demilitarisering et democratisering in Turkije en openheid binnen de Turkse gemeenschappen in de grote Europese steden verwachten?

•
•

•
•

•
•

Een echte democratie in Turkije is alleen mogelijk als de
volgende voorwaarden zijn voldaan:

ras en de Turkse taal.
Verlagen van het militaire uitgavenbudget dat gebruikt
wordt voor het onderdrukken van het Koerdische volk
en bedreigen van nabijgelegen landen.
Radicale wijziging van het kiessysteem dat een nationale drempel van 10% oplegt in het nadeel van politieke partijen met verschillende mening, namelijk proKoerdisch of links.
Algemene amnestie voor alle politieke gevangenen en
beschuldigden.
Verwijdering van alle antidemocratische artikels uit de
Turkse strafwet, en van de antiterreurwet, evenals andere onderdrukkende wetten.
Stoppen van juridische vervolgingen van journalisten,
schrijvers, kunstenaars, leerkrachten.
Erkenning zonder uitzonderingen, noch beperkingen
van de fundamentele rechten van het Koerdische volk
en de Assyrische, Armeense en Griekse minderheden.
Erkenning van de Armeense en Assyrische genocide,
van het begin van de 20e eeuw.
Stoppen met inmenging vanuit Ankara in het politieke
en sociale aangelegenheden van landen die Turkse immigranten verwelkomen.

Alleen onder die voorwaarden is het lidmaatschap van
Turkije als een volwaardige democratische staat aan de
Europese Unie geloofwaardig.

• Volledige wijziging van de huidige grondwet die door
militairen werd opgelegd;
• Verwijdering van de artikels 3, 4, 42 en 66 , die de superioriteit en het monopolie bepleiten van het Turkse

Dogan Özgüden is de hoofdredacteur van Stichting
Info-Turk. Meer dan 40 jaar zet hij zich met passie in
voor mensenrechten en onafhankelijke journalistiek.

6
De regering van Erdoğan liet toe dat de Koerden via privé scholen hun
moedertaal mochten leren lezen en schrijven. Er is ook een Koerdisch
sprekende Turkse staatszender die vooral anti-Koerdische propaganda
en religieuze (Islamitisch-soennitisch geïnspireerd) programma’s aan
de Koerdische kijkers aansmeert.
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Turkije in de geostrategische
context
- Ludo De Brabander -

Tijdens de Koude oorlog was Turkije van vitaal belang voor de NAVO-defensiegordel aan de zuidflank
van de Sovjet-Unie. De verwachting was dat de geostrategische betekenis van Turkije na de ineenstorting van het Warschaupact zou afnemen. Maar met de Golfoorlog van 1991 zou meteen blijken dat
Turkije een noodzakelijk bruggenhoofd zou worden om de Westerse belangen in de regio te verdedigen.
Volgens een rapport van de Europese Commissie situeert het land zich geografisch in de nabijheid van
bijna driekwart van de bewezen olie- en gasreserves in Centraal-Azië en het Midden-Oosten. Turkije
vormt niet alleen de verbinding van Europa met het oosten, maar ligt ook aan belangrijke martieme routes aan de Middellandse Zee en de Zwarte zee en controleert de verbinding tussen beide zeeën. Vandaar
dat het ook in militair opzicht voor de NAVO een belangrijk land blijft. Dat blijkt onder meer uit het feit
dat Turkije een radarinstallatie zal huisvesten als onderdeel van het rakettenschild.

BTC Terminal in Ceyhan - © Nick Hannes

Westers Buitenlands beleid

schap van de Europese Unie aangevraagd worden. De
deur werd op een kier gezet met de douane-unie (1996)
om een paar jaar later officieel kandidaat-lid te zijn. Pas in
2005 zouden toetredingsgesprekken worden opgestart die
zeer traag verlopen, zo niet in het slop zitten. De Turkse
blik op Europa botst op verschillende obstakels: de mensenrechten en de Koerdische kwestie, de Turkse bezetting
van Noord-Cyprus, en een Europese Unie die huiverachtig
is voor de opname van een islamitisch land.

In de 20ste eeuw was het buitenlands beleid van Turkije
gebaseerd op de westerse oriëntatie van het Kemalisme.
Na de Tweede Wereldoorlog was de toenadering met het
Westen ook noodzakelijk. Het aanhalen van de banden met
de VS en West-Europa was voor Turkije een garantie om
uit de greep van de Sovjet-Unie te blijven met wie het in het
noordoosten een gemeenschappelijke grens vormde. Het
Turkse Kemalisme droeg een uitgesproken militair karakter
als gevolg van de perceptie dat het land ten prooi was aan
binnenlandse en buitenlandse bedreigingen van de integriteit van het land. Dat was zeker met de geschiedenis van
het uiteenvallen van het eens zo glorieuze Ottomaanse rijk,
een gevoelige kwestie. Turkije ontwikkelde zich tot een ‘militaire democratie’ (in het interbellum was 14 tot 20 procent
van de parlementairen voormalige militairen, in de regering
lag dat percentage nog hoger), en als nodig zou het leger
rechtstreeks ingrijpen. Die militaire invloed zou ook blijken
in het Buitenlands beleid. Kort nadat Turkije lid werd van
de OESO (1948) en de Raad van Europa (1949), zou het
in 1952 opgenomen worden in de NAVO, het westerse militaire bondgenootschap en overstelpt worden met Amerikaanse militaire steun (3,7 miljard dollar al in 1946-1947!).
Via de NAVO werden de banden met Europa aangehaald.
In 1963 tekende Ankara een Associatieverdrag met de Europese Gemeenschap en al in 1987 zou het het lidmaat-

Neo-Ottomanisme
Deze obstakels, maar ook de sterk gewijzigde politieke
machtsverhoudingen in Turkije zelf met de machtsovername door de AKP (de Partij voor Rechtvaardigheid en
Ontwikkeling), hebben gezorgd voor een bijsturing van
de buitenlandse koers, die men gemakshalve ‘neo-Ottomanisme’ is gaan noemen. Het is vooral onder de invloed
van de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Ahmet
Davutoğlu, dat er een nieuw zelfbewustzijn is gekomen met
meer aandacht voor de Turkse aanwezigheid in de oudeOttomaanse regio: de Balkan, het Midden-Oosten, NoordAfrika, Iran. Hoewel dit ook kan lijken op een ideologische
heroriëntatie, zoals het aanhalen van de banden met islamitische staten - waar Turkije gezien wordt als model voor
de moderne invulling van het politieke islamisme - gaat het
vooral toch om een pragmatische, meer assertieve koers
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die gericht is op grotere regionale invloed in functie van de
Turkse belangen.

oorlog in Georgië uitbrak (2008) weigerde NAVO-lid Turkije
- dat nochtans militaire oefeningen had ondernomen met
het Georgische leger - om inlichtingen te delen met Tbilisi.
Turkije koos voor goede relaties met Rusland.

Het gaat zeker niet om het zich afkeren van Europa of het
Westen. Davutoğlu zelf verwerpt de term Neo-Ottomanisme en heeft duidelijk laten verstaan dat lidmaatschap van
de Europese Unie een belangrijk strategisch doel blijft.

Ook bleek Ankara zich helemaal niet slaafs te schikken
naar de wensen van Washington. Zo toonde Turkije zich
allesbehalve enthousiast over de Membership Action Plans
die Georgië en Oekraïene tekenden met de NAVO. Het zou
immers de Turkse positie van enige NAVO-macht in de
Zwarte Zee aantasten. De tragische dood van Turkse activisten die deelnamen aan de Gazaflotille in 2010 heeft ook
voor een diplomatieke breuk gezorgd met Israël, nochtans
de belangrijkste bondgenoot van de VS in de regio. Onder impuls van de VS had Turkije nochtans sterke militaire
banden aangeknoopt met Israël en liepen er gezamenlijke
militaire programma’s.

Turkije als energiecorridor
De EU en Turkije zijn in de loop van de jaren in toenemende
mate afhankelijk van elkaar geworden. Turkije heeft zich
het laatste decennium ontpopt tot een economische grootmacht met jaarlijkse groeicijfers van 6,6 procent tussen
2001 en 2008. De Turkse economie heeft zich ook heel
sterk geïntegreerd in de Wereldeconomie. Tussen 2000 en
2009 is het handelsvolume meer dan verdrievoudigd. De
EU is de belangrijkste handelspartner voor Turkije met 45
procent import en 41 procent export in 2009. Het economisch belang van Turkije uit zich vooral als energiecorridor
tussen de grootste energieproducenten enerzijds en de
grootste energieconsumenten anderzijds. Zo herbergt het
de trajecten voor de ontscheping van Kaspische en Iraakse
olie met pijplijnen vanuit respectievelijk Bakoe en Kirkoek
naar het Turkse Ceyhan aan de Middellandse Zee, goed
voor 1,3 miljoen barrels per dag. Een geplande aftakking
naar Samsun aan de Zwarte Zee, zal dit volume gauw doen
verdubbelen. Irak plant een sterke toename van de output,
waarvan opnieuw een substantieel deel via Turkije (NoordKoerdistan) moet lopen.

Die Turkse houding is wellicht niet alleen om principiële redenen ingegeven. Het heeft er voor gezorgd dat Turkije aan
krediet en belang heeft gewonnen in de Arabische wereld.
Het bezoek van Erdoğan aan Egypte in september 2011
– waarmee het in 2008 een memorandum of understanding had getekend - met in zijn kielzog een sterkte handelsdelegatie was een diplomatiek succes. Erdoğan werd
in Egypte omschreven als de ‘islamitische leider’ van het
Midden-Oosten’.
Maar in een dergelijk gevoelige regio blijft het voorzichtig
laveren voor Turkije. Hoewel de AKP-regering duidelijk
gekozen heeft voor betere relaties met Iran, zijn er recent
spanningen omwille van het Turkse aandeel in het NAVOraketschild. Dat schild is duidelijk ook tegen Iran gericht.
De goede relaties met Syrië zijn sinds de opstand in het
land op een dieptepunt beland. Maar tegelijk hoopt Turkije
daar op termijn beter uit te komen door steun te verlenen
aan de islamitische oppositie (de Moslimbroeders). Hoewel
de relaties met Irak en vooral de Koerdische Regionale
Regering regelmatig onder spanning komen omwille van
de PKK-aanwezigheid in Zuid-Koerdistan en het Turkse
militaire antwoord daarop, zijn de economische banden
aangehaald. Het gros van de investeringen in Noord-Irak is
trouwens afkomstig uit Turkije.

Turkijes belang zal in de komende jaren ook blijken voor
het transport van Gas. De Russische monopoliepositie van
Gasprom is een doorn in het Europese oog. De regelmatige
crisissen tussen Rusland en de transportlanden Wit-Rusland en Oekraïne hebben er voor gezorgd dat de Europese
Commissie alles in het werk stelt om de gasbevoorrading te
diversifiëren. Dit brengt Turkije in een belangrijke positie als
alternatieve gasroute vanuit de Kaspische Zee, CentraalAzië en het Midden-Oosten. De Nabucco pijplijn vanuit het
Turkse Ahiboz naar Oostenrijk moet een einde maken aan
de grote gasafhankelijkheid van Rusland. In Ahiboz wordt
de verbinding gemaakt met Zuid-Caucasuspijplijn (Georgië) en met een nog aan te leggen pijplijn vanuit Irak. Er
wordt op termijn ook gedacht aan een verbinding met een
pijplijn vanuit Iran.

Ludo De Brabander is journalist en stafmedewerker bij Vrede vzw. Hij is ook de coauteur van het
boek: Als de NAVO de passie preekt (EPO, 2009).

Regionale grootmacht
De positie als energiecorridor zorgt er voor dat Turkije een
zelfbewustere buitenlandse politiek kan voeren. Toen de
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DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP
NEGEERT HET KINDERMISBRUIK IN DE
TURKSE GEVANGENISSEN

Seksueel misbruik in Turkse
gevangenissen
- Peter Edel -

Begin jaren negentig zag ik een documentaire over Turkije waarin een generaal stellig beweerde dat in
zijn land niet gemarteld werd. “Behalve als ze het verdienen natuurlijk”, voegde hij daaraan toe. Sindsdien is er veel verbeterd, maar waakzaamheid blijft geboden.

Turkije heeft een slechte reputatie als het om martelen
gaat. Dat was al het geval voor de oprichting van de Turkse Republiek in 1923. Want ook in het tegenwoordig door
sommigen geïdealiseerde Ottomaanse Rijk beschikte
men al over verfijnde technieken om bekentenissen te
forceren.

aantreden van de Gerechtigheids- en Ontwikkelingspartij
(AKP), kwam een verandering op gang. Dat de AKP zich
inzette om de mensenrechtensituatie te verbeteren, wil
niet zeggen dat er niet meer gemarteld werd, maar het
was een heel verschil met voorheen.
Een tijdje geleden had ik een gesprek met een radicaallinkse activiste, die wat dat betreft als ervaringsdeskundige geldt. Zij zat twee keer in de gevangenis vanwege
haar activisme. Eerst aan het einde van de jaren negentig
en nogmaals nadat de AKP het voor het zeggen had gekregen. Wat betreft het martelen, was volgens haar sprake van een significante verbetering in die tweede periode.

Het meest berucht zijn echter de martelpraktijken na de
militaire staatsgreep van 1980. Volgend op het recentelijk
opgestarte proces tegen de toenmalige juntaleider, generaal Kenan Evren, zijn daar de laatste tijd veel details
over in de Turkse media verschenen. Wat zich destijds
in Turkse gevangenissen afspeelde, tart ieder voorstellingsvermogen.

Het maakt van haar beslist geen AKP-stemmer, want ook
nadat premier Erdoğan het bestuur had overgenomen,
verdwenen nog talloze politieke tegenstanders langdurig
in de gevangenis, waarbij een proces zonder uitzondering vele jaren op zich deed wachten. Maar ere wie ere
toekomt: onder de AKP raakte het martelen in politiebureaus en gevangenissen aanvankelijk drastisch beperkt.

Niet alleen linkse activisten en medewerkers van vakbonden werden toen het slachtoffer van martelingen, maar
ook veel Koerden. Zoals in de beruchte gevangenis van
de stad Diyarbakir. Wat daar gebeurde, verklaart waarom
de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) niet veel later tot een
gewapende strijd tegen Turkije besloot.

Dit beleid vloeide voort uit de ambitie van de AKP om
Turkije lid te laten worden van de EU. Een verbetering van
de mensenrechtensituatie is onderdeel van het wensenpakket van de EU en daar maakte de AKP werk van. Dat
ging een tijd heel aardig, maar op een zeker moment trad

AKP zette zich in om mensenrechtensituatie te
verbeteren
Ook in het daarop volgende decennium werd in Turkije
nog gemarteld dat het een aard had. Pas in 2002, met het
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Koerdische kinderen, Mardin 2008 - © Baharak Bashar
stagnatie op. Dat wil zeggen, nadat vrijwel iedere Turk de
hoop had verloren op EU-lidmaatschap.

Hun relaas over de tijd die zij in de Pozanti-gevangenis
van de stad Adana doorbrachten, is schokkend. Daar
werd niet alleen gemarteld, maar de minderjarige gevangenen werden er ook seksueel misbruikt.

De AKP bleef onvermoeid dooronderhandelen met de EU,
maar kon niet verhullen er zelf niet meer in te geloven. Dat
de AKP meer in de richting van de Arabische landen keek,
was daar een van de tekenen van. Daar hield het echter
niet mee op.

De vijftienjarige, om juridische redenen anoniem gebleven H.K. verklaarde: “Sommige vrienden werden talloze
malen mishandeld. Ze sloegen ons en dwongen ons tot
uitkleden. Wat we meemaakten, kan ik niet onder woorden brengen.” H.K. zag hoe jongens seksueel werden
misbruikt en verkracht. Dat laatste volgde uit het beleid
om jongeren doelbewust op te sluiten bij oudere criminelen, die zich vervolgens aan hen vergrepen. Daarnaast is
er de verklaring van een Koerdische jongen die gedwongen werd de Turkse vlag te kussen en geslagen werd
toen hij dat weigerde. Kortom, in de Pozanti-gevangenis
leken de jaren tachtig teruggekeerd.

Koerdische jongens in Pozanti-gevangenis seksueel
misbruikt
Daarnaast kreeg het mensenrechtenbeleid aanmerkelijk
minder prioriteit dan voorheen. Het werd een verplichte
oefening, waar niet veel enthousiasme voor opgebracht
kon worden. Een van de gevolgen was dat er geleidelijk
aan weer berichten verschenen over martelingen in politiebureaus en gevangenissen.

Turkse mensenrechtenorganisatie IHD klaagt aan

Dat daarbij geen uitzondering wordt gemaakt voor minderjarigen bleek vorige zomer toen een aantal Koerdische jongens werd vrijgelaten die waren aangehouden
voor het deelnemen aan een pro-PKK-demonstratie.

Zeven van de vrijgelaten jongens stelden hun ervaringen
op schrift en stuurden die naar de Turkse mensenrechten-
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organisatie IHD, waar vervolgens contact werd opgenomen met het ministerie van Justitie. Daar ondernam
men echter geen actie. Dat gebeurde evenmin nadat de
parlementaire commissie voor mensenrechten lucht van
de zaak had gekregen en eveneens aandrong op maatregelen door het ministerie.

recentelijk 200 minderjarige gevangenen overgebracht
naar een jeugdgevangenis in Ankara, waar hen psychische hulp zal worden geboden. Daar waren ze kennelijk
hard aan toe.
Ondertussen is het meer dan een half jaar geleden sinds
de eerste berichten over misstanden in de Pozanti-gevangenis verschenen en gedurende die tijd hield de regering zich doof. Dat veranderde pas toen de media er
aandacht aan besteedden. Dit is niet het enige signaal
waaruit blijkt dat mensenrechten voor de AKP niet meer
de prioriteit van voorheen hebben.

Toen drie parlementsleden van de Republikeinse Volkspartij (CHP) de Pozanti-gevangen is wilden bezoeken,
probeerde AKP-minister van Justitie, Sadullah Ergin, hen
daarvan te weerhouden. Met als argument dat de gevangenen aan de PKK waren verbonden en dat hun klachten
verzinsels waren van die onafhankelijkheidsorganisatie.
Dat een aanklager toegaf dat er twee zaken liepen in
verband met verkrachtingen in de Pozanti-gevangenis
bleef irrelevant. Dergelijke informatie liet Ergin aan zich
voorbijgaan.

Het snel groeiende aantal gevangenen dat wordt vastgehouden onder de antiterrorismewet, maar nooit een
vlieg kwaad heeft gedaan, is er nog een. Of neem het
beruchte artikel 301, dat belediging van de Turkse identiteit strafbaar stelt.

De CHP-parlementsleden lieten zich niet door Ergin
weerhouden en bezochten de gevangenis. Hun conclusies logen er niet om. De verklaringen van de Koerdische
jongens van vorig jaar noemden zij “het topje van de ijsberg”. Kinderen beklaagden zich over mishandeling, verkrachting en een op militaire leest geschoeid disciplinair
systeem. Het CHP-rapport wees de directeur van de gevangenis als verantwoordelijke aan.

Want ondanks een grondwetswijziging wordt dat artikel
nog altijd gebruikt om onwelgevallige meningen te onderdrukken. Dit zijn indicaties dat de mensenrechtensituatie
onder de AKP zich na een hoopvolle start toch weer in
een neerwaartse spiraal is gaan bevinden.
Dat laatste logenstraft de ook in Nederland wel gehoorde
mening dat de AKP vertrouwen verdient, omdat Turkije
zich onder die partij nog steeds op de goede weg zou bevinden als het om mensenrechten gaat. Anderen menen
dat Turkije juist vanwege de mensenrechtensituatie geen
lid mag worden van de EU.

De arts Didem Gediz Gelegen Türkmen bevestigt dat in
Turkse gevangenissen kinderen seksueel worden mishandeld. Zij zegt tal van jongeren te hebben gesproken
die daar het slachtoffer van werden: “Ze hebben moeite
om zichzelf uit te drukken. Ze wantrouwen mensen en
het leven. Ze zijn erg beschadigd door wat ze hebben
meegemaakt en kunnen hun pijn zelfs niet met hun familie delen. In plaats van politiebureaus te bouwen, zou de
staat er goed aan doen om de situatie te verbeteren in
traumatische plaatsen als gevangenissen”.

De eerste periode waarin de AKP regeerde, leert echter
dat die partij eerder geneigd is vast te houden aan een
verbetering van de mensenrechten zolang uitzicht op
EU-lidmaatschap realistisch blijft.

Minister Ergin grijpt pas in na mediaheisa

Peter Edel is een Nederlandse freelance journalist
en fotograaf die in Istanboel woont. Hij is ook de
auteur van het boek De diepte van de Bosporus
die volgende maand bij de Uitgeverij EPO verschijnt.

Nadat de zaak over de Pozanti-gevangenis tot de media
was doorgedrongen, moest minister Ergin wel ingrijpen.
Hij liet vier medewerkers overplaatsen, in afwachting
van verdere stafmaatregelen tegen hen. Daarnaast zijn
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INTERVIEW MET EEN KOERDISCHE
ASIELZOEKER
ASIELZOEKER IN
IN VAN
VAN (KOERDISTAN)
(TURKIJE)

Criminaliseren van politieke
dissidenten?
- Baharak Bashar -

“Het enige wat ik nu wil, is mijn gezin in veiligheid brengen. Op dit moment ben ik niet meer met politiek bezig”, zegt H.E. , een (ex-)sympathisant van de Koerdische Democratische Partij Iran (KDPI). Zoals
Ebrahimi zijn er nog honderden Koerden met een KDPI-verleden die als politiek vluchteling door het
UNHCR erkend zijn, maar door een derde land niet worden opgenomen.
“Ik heb in mijn leven - op mijn legerdienst na - geen wapen
in mijn handen gehad. Ik begrijp gewoon niet waarom de
immigratiedienst van Canada de KDPI als een terroristische groep bestempelt.” (foto: Pieter-Jan De Pue)

toe. De Koerdische Democratische Partij Iran (KDPI) is
in Iran een verboden oppositiepartij die pleit voor een democratisch Iran (met een federale structuur) en voor een
autonoom Koerdistan.

H.E. (26 jaar), zijn vrouw (25 jaar) en hun jonge dochter
van amper een jaar of drie verblijven nu al bijna vier jaar
in Turkije zonder toegang tot sociale bescherming, zoals
legaal werk, medische zorg en onderwijs.

Dat is vreemd, want zowel in de VS als in Australië en zelfs
in Canada leven duizenden Koerden mét een KDPI-verleden. “Enkele jaren voor ik uit Iran vluchtte, is mijn broer
uit Iran naar Canada gevlucht”, zegt H.E. vol onbegrip.
Deze bizarre gang van zaken is gedeeltelijk uit te leggen
aan de hand van het fameuze antiterrorismepact dat na
de gebeurtenissen van 9/11 de wereld in zijn greep houdt.
Een van de rechtstreekse gevolgen van deze wetten in het
kader van asiel en migratie is dat men een grote groep
mensen vaak onterecht als ‘terrorist’ bestempelt.

“Onze dochter is in Turkije geboren. We hebben het geluk
gehad dat we door de tussenkomst van het UNHCR maar
de helft van de bevallingskosten van mijn vrouw moesten
betalen”, vertelt Hejaar. Op deze tussenkomst na krijgt
het koppel geen andere vorm van ondersteuning van het
UNHCR en ze zeggen: “We zijn vooral de Turkse overheid
dankbaar dat ze ons tenminste de kans geeft om voorlopig
in dit land te verblijven. We hebben geen enkel perspectief
wanneer we hier weg geraken”.

De asielzoekers die al dan niet terecht onder de noemer
van ‘terrorist’ vallen, kunnen niet rekenen op de internationale bescherming zoals bepaald in de conventie van
Genève betreffende de status van vluchtelingen.

Hoewel het koppel anderhalf jaar na hun vlucht uit Iran
door het UNHCR als politieke vluchtelingen erkend is,
geraken ze na bijna vier jaar niet weg uit Turkije. “Tot op
vandaag heeft geen enkel gastland ons voor een interview
uitgenodigd. In mei 2010 liet het UNHCR ons weten dat ze
ons dossier aan Canada hadden gegeven. Een tijd later
hebben ze met ons contact opgenomen met de mededeling dat we niet op Canada moeten hopen, want dat land
weigert Koerden met een KDPI-verleden”, licht Ebrahimi

Van keukeninrichting naar politiek
Ebrahimi is een Iraanse Koerd die ervan droomde om aan
de universiteit sociologie te studeren. Door de politieke
dissidenten binnen zijn familie werd hem de toegang tot
deze studie echter ontzegd. Na zijn legerdienst richtte hij
als zelfstandige keukens in tot hij door het toedoen van zijn
neef steeds meer in aanraking kwam met de KDPI.
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“De repressieve sfeer in Iran dwingt ons om voor vrijheid te
strijden. Als Koerd moest ik enerzijds opkomen voor mijn
rechten als lid van een minderheid in Iran, waar we niet
eens in onze eigen taal onderwijs mogen volgen. Anderzijds moesten we strijden voor een democratisch Iran waar
de mensenrechten gerespecteerd worden”, getuigt E.H..

E.H. is ook niet te spreken over de manier waarop het
UNHCR met hem en zijn lotgenoten communiceert over
hun dossier. Hij kreeg tot twee keer toe van het UNHCRkantoor bericht dat ze zijn dossier hadden overgemaakt
aan de immigratiedienst van Canada en Noorwegen, twee
van de vijf landen die erkende vluchtelingen uit Turkije
opnemen. “Vreemd genoeg, zonder dat we voor de commissies van Canada en daarna voor die van Noorwegen
verschenen, werden we door de betrokken landen geweigerd”, zo licht hij toe.

Maar net als andere politieke dissidenten, zoals Mojahedin-e-Khalgh (MKO), geraken de (ex-)leden/sympathisanten van de Koerdische Democratische Partij Iran (KDPI)
niet weg uit Turkije. KDPI, opgericht na de Tweede Wereldoorlog in 1945 in Iran, is een goed georganiseerde Koerdische oppositiebeweging die ook gewapend verzet bood
tegen de onderdrukking door het regime van de Shah, en
na de regimewissel, tegen de repressie door het regime
van ayatollah Khomeini.

Geërgerd zegt hij: “Ik heb in mijn leven - op mijn legerdienst na - geen wapen in mijn handen gehad. Ik begrijp
gewoon niet waarom de immigratiedienst van Canada de
KDPI als een terroristische groep bestempelt. Bovendien,
op dit moment behoor ik niet meer bij de KDPI. We zijn niet
alleen. Er zijn honderden Iraanse Koerden die nog langer
door het UNHCR als politieke vluchteling erkend zijn, maar
nog steeds in Turkije zitten.”

Khomeini riep zelfs een heilige oorlog uit tegen deze Koerdische oppositiegroep, en alle sympathisanten en leden
werden met harde hand vervolgd. Zelfs in het buitenland
orkestreerde het regime van Khomeini, en later het regime
van zijn opvolger Khamenei, een aantal politieke moorden
op sleutelfiguren van de KDPI.

Een andere Koerd, ook een erkende politieke vluchteling, verblijft al acht jaren in Turkije zonder recht op werk,
onderwijs en medische zorg al leidt hij aan een ernstige
vorm van maagzweer. “Wat heb ik aan een erkenning als
politieke vluchteling op een stukje papier indien ik geen
beroep kan doen op de rechten die daarbij horen”, vraagt
E.H. zich terecht af.

Weg uit Iran, maar niet uit Turkije
Toen E.H. door zijn politieke activiteiten in de problemen
kwam, dook hij een maand lang in Iran zelf onder. Wanneer hij zag dat zijn kansen op een veilig bestaan zo goed
als onbestaand waren, besloot hij om zijn moederland te
verlaten. Alleen wist hij nog niet dat hij in Turkije voor jaren
vast zou zitten.

Politiek vluchteling of ‘terrorist’?
De reden waarom honderden Koerden met een KDPI-verleden in Turkije blijven plakken, is op zijn zachtst uitgedrukt
absurd! Dat blijkt uit een document dat een anonieme
Koerd voorlegt. De anonieme Koerd, ook een (ex-)aanhanger van de KDPI, is eveneens door het UNHCR als politiek
vluchteling erkend, maar hij zit net als Ebrahimi en zijn familie al jaren vast in Turkije. In de brief van de immigratiedienst van Canada staat letterlijk vermeld: “Uit beschikbare
publieke informatie blijkt dat de KDPI een organisatie is die
geweld gebruikt om zijn politieke doelen te bereiken. In de
jaren 1980 en 1990, heeft de KDPI vanuit zijn militaire basissen in Irak verschillende guerrilla-aanvallen uitgevoerd
tegen de Iraanse regering. Ondanks de weinige bewijzen
van het gebruik van geweld door de KDPI in de afgelopen

“Nadat we het goede nieuws kregen dat we erkend werden
als politieke vluchtelingen, dachten we onterecht dat we
beroep konden doen op onze rechten. Toen ik financiële
steun bij het UNHCR aanvroeg, was ik met verbazing geslagen. Ze vroegen mij hoeveel waspoeder ik per maand
gebruikte en hoeveel brood we per week aten. Wist ik wel
hoeveel ik uitgaf voor de medische zorg van mijn dochter?
Ik zou mijn leven geven voor mijn dochter. En neen, ik hield
niet bij hoeveel het overleven in Turkije mij kostte, maar ik
wist dat ik niet toekwam met mijn eigen middelen. Het valt
me zwaar om steeds te gaan bedelen voor waar ik recht
op heb”, zo zegt hij.
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jaren, heeft de KDPI echter het gebruik van geweld niet
afgezworen om haar doelstellingen te bereiken. Als zodanig kan de KDPI als een organisatie beschouwd worden
waarvoor er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat ze
bezig is met handelingen, zoals beschreven in paragraaf
34(1) in de Immigration and Refugee Protection Act [IRPA],
in het bijzonder het terrorisme.
Deze fraaie en vooral vage wettekst werd naar aanleiding
van de aanslagen van 11 september 2001 in Canada van
kracht. Niet alleen Canada maar ook de VS, Groot-Brittannië en Australië hebben boven op de internationale antiterrorismeakkoorden extra maatregelen genomen.
De bewuste paragraaf 34(1) van de IRPA, de wet met
betrekking tot immigratie en bescherming van vluchtelingen, stelt dat een permanent verblijf van iemand met een
vreemde nationaliteit kan worden geweigerd op basis van
veiligheidsredenen en dat omvat de personen die betrokken zijn bij:

Portret van de Koerdische asielzoeker uit Iran,
Van (Turkije) 2011 - © Pieter-Jan De Pue

• de uitoefening van een daad van spionage of een daad
van subversie tegen een democratische regering, instelling of proces zoals begrepen in Canada;
• de ondermijning van gelijk welke regering door middel
van geweld;
• de uitoefening van terrorisme;
• een gevaar vormen voor de veiligheid van Canada;
• gewelddadige acties, die het leven of de veiligheid van
personen in Canada in gevaar zouden kunnen brengen, of
• het lidmaatschap hebben van een organisatie, van wie
men op basis van redelijke gronden kan geloven, dat
die betrokken is bij of zich zal bezighouden met handelingen zoals bedoeld in paragraaf (a), (b) of (c).

Criminaliseren van politieke vluchtelingen
De auteur van The Terrorism Bar to Asylum in Australia, Canada, the United Kingdom, and the United States:
Transporting Best Practices, Won Kidane, besluit dat zonder twijfel bijna honderd procent van de personen die op
basis van antiterrorisme worden geweigerd geen echte terroristen zijn en dus bescherming verdienen.
De auteur gaat zelfs een stap verder en beweert dat deze
wetten mislukkingen zijn en moeten worden gewijzigd,
want, stelt hij: “Het criminaliseren van de politieke dissidenten ondermijnt de essentie en het fundament van het
vluchtelingenrecht. Indien men het begrip ‘terrorisme’,
zoals dat op dit moment in de nationale wetgeving van
Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is gereconstrueerd, zonder enige redelijke
beperkingen op de reikwijdte van de inhoudelijke definitie
en de procedurele garanties … blijft toepassen, zal het internationale vluchtelingenrecht binnenkort tot het verleden
behoren; althans voor diegenen die denken dat ze door
vervolging voor het verzet tegen tirannie recht zouden hebben op bescherming. Tot het moment dat een nieuwe golf
van wijzigingen van deze wetten aanzienlijk hun eerlijkheid

Verrassend is wel dat de KDPI ontbreekt op de terroristenlijst van de staatsveiligheid van zowel de VS als van
Canada. Bovendien tellen de beide landen duizenden erkende politieke vluchtelingen met een KDPI-(ex-)verleden.
Zelfs de huidige woordvoerder van de partij in de VS en
Canada, Sharif Behruz, leeft zelf in Canada en organiseert
daar politieke bijeenkomsten.
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verbetert, moeten de asielzoekers over de hele wereld
serieus worden gewaarschuwd dat de tolerantie van de
westerse wereld voor de politieke weerstand tegen tirannie opmerkelijk is verminderd.”

vluchteling twee keren door de immigratiediensten van de
verschillende landen geweigerd wordt, moet de erkende vluchteling acht maanden wachten voor hij/zij bij het
UNHCR opnieuw een heractivering van zijn dossier kan
vragen.

Met andere woorden waarschuwt Won Kidane de politieke
vluchtelingen als volgt: “Wees op uw goede, want hoe harder u zich tegen de tirannie in uw land verzet, hoe minder u
op de bescherming van de westerse landen kunt rekenen”.
Zo te zien mogen de gewapende rebellen, die in Libië tegen Khaddafi in opstand kwamen, van geluk spreken. Niet
alleen werd hun gewapende strijd door de westerse landen
meer legitiem bevonden dan de andere verzetsgroepen.
Ze werden ook niet als ‘terroristen’ bestempeld.

Vol onmacht toch blijven hopen
In maart 2011 gingen verschillende asielzoekers die zich
in dezelfde situatie als Ebrahimi bevinden voor de deuren
van het UNHCR-kantoor in droge hongerstaking (zonder
water te drinken). Zowel in de Turkse media als in het buitenland kreeg de actie veel aandacht.
Na de bemiddeling door de Turkse autoriteiten tussen de
stakers en de UNHCR-top, kregen de hongerstakers de
belofte dat ze zo snel mogelijk naar een derde veilig land
gestuurd zouden worden. In de plaats daarvan werden
de hongerstakers naar verschillende provinciesteden gestuurd zodat ze niet opnieuw tot actie zouden overgaan.
“Ik ben geen herrieschopper en ik geloof nog steeds in
de internationale wetten die mijn rechten zouden moeten
beschermen. Ik heb geen andere keuze dan wachten tot er
een antwoord komt”, zegt E.H.

Mensen met grote problemen blijven plakken
De top vijf van landen die erkende vluchtelingen in Turkije
opnemen, zijn de VS, Canada, Australië, Zweden en Noorwegen. Deze landen doen dat in de eerste plaats omdat ze
de vluchtelingen wegens demografische en economische
redenen nodig hebben. Ondanks dat Canada en de VS
grote aantallen migranten opnemen, voeren ze tegelijk een
harde strijd tegen illegale migranten die hun landen binnen
willen, want niet iedereen is welkom.
Tijdens een interview bij de immigratiedienst van een
derde land moeten de vluchtelingen ook een goede score
behalen op het vlak van gezondheid, educatie, leeftijd, gezinssamenstelling, gedrag en dergelijke meer. “Vaak ben
ik verbaasd van de vlotheid waarmee de asielzoekers van
religieuze minderheden, prostituees en homoseksuelen
naar een derde land mogen gaan”, zucht E.H.

E.H. vindt het vooral frustrerend dat niemand zich iets van
zijn klachten aantrekt. “Blijkbaar moet niemand hier verantwoording afleggen voor wat hier met ons allen gebeurt.
Zelfs nu ben ik bang dat dit getuigenis in mijn nadeel zal
spelen. Maar een andere keuze heb ik niet. Mijn dochter
wordt bijna drie jaar oud en ze kan geen één taal op een
correcte wijze spreken. Ze spreekt een mengeling van
Koerdisch, Turks en Farsi omdat ze niet naar de kleuterschool gaat. Dat doet me enorm pijn!”

Elke woensdag wordt het onlinedossier van de asielzoekers op de site van het UNHCR geüpdatet. In januari 2011
kreeg E.H. het bericht dat het UNHCR zijn dossier aan de
immigratiedienst van Noorwegen bezorgde. Een tijd later
werd zijn dossier zonder enige motivatie geweigerd. “Toen
ik de ambassade van Noorwegen belde, om me te informeren waarom ze me geweigerd hadden zonder enig interview, wisten ze daar niets van mijn dossier af.”

Dit project werd mogelijk gemaakt door de steun van de
Koning Boudewijnstichting in het kader van de projectoproep ‘Migratiestromen en hun impact in België en Europa’.
De foto’s zijn gemaakt door mijn collega Pieter-Jan De
Pue.

Net als E.H. vragen velen zich af of hun dossier door het
UNHCR effectief aan de verschillende immigratiediensten
worden overgemaakt. Bovendien als het dossier van een

Van Baharak Bashar verscheen dit jaar bij EPO het
boek Djenghis, democratie en vrouwen. Een Iraanse
van Gent naar Caïro.
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CONFERENTIE: EVALUATIE VAN DE
ACTUELE SITUATIE IN SYRIË

De Syrische Koerden zeggen neen
tegen bewapening van het verzet
- Mauro Desira -

Nu de voorgestelde wapenstilstand in Syrië op niets lijkt uit te draaien, gaan er weer stemmen op om
de oppositietroepen te bewapenen. Wat de berichtgeving hieromtrent vaak over het hoofd ziet is de
enorme diversiteit binnen “dè oppositie”. De Koerden, 6 à 9%, van de Syrische bevolking en één van de
best georganiseerde oppositiegroepen, zien nu hun kans schoon om binnen de grenzen van een nieuw
democratisch Syrië op vreedzame wijze zelfbeschikkingsrecht af te dwingen. Militaire hulp aan het gewapend verzet wijzen ze radicaal af.
Voor de huidige Syrische grondwet bestaan de Koerden
niet, niet als volk en voor de ruim 300.000 Koerden zonder
paspoort zelfs niet als individu. Bij de volkstelling van 1962
nam Damascus een vijfde van de Syrische Koerden niet op
in de registers omdat het regime beweerde dat het Turkse
vluchtelingen betrof. Zij en hun nakomelingen leven 40 jaar
later nog steeds illegaal in eigen land, waardoor ze verstoken blijven van alle burgerrechten.

woordiging van de Koerden in Syrië, is het er unaniem
over eens dat bewapening van de rebellen enkel zal leiden
tot een nog grotere escalatie van geweld, ook tussen de
verschillende takken van de oppositie. Wie de geschiedenis van de regio een beetje kent weet dat de Koerden, die
zoals vele andere minderheden in het Midden-Oosten niet
kunnen rekenen op bescherming van een sterke vazalstaat, in zulk een situatie vaak het eerste slachtoffer zijn.
Denk bijvoorbeeld aan het lot van de christelijke minderheden na de val van Saddam in Irak.

Nu het regime van Assad wankelt, hopen de Koerden hun
burger- en minderheidsrechten duurzaam te kunnen verankeren in een nieuwe grondwet.

Meer bloedvergieten
De Interparlementaire Werkgroep Koerden (IPWK), een
werkgroep bestaande uit parlementairen, ngo’s en activisten die al jaren lang de situatie van de Koerden in Kaukasus, Turkije en Midden-Oosten volgt, is in dit opzicht zeer
bekommerd om de uitspraken van liberaal fractievoorzitter
Guy Verhofstadt in het Europees Parlement. Recent riep
hij op om, uit een menselijke verontwaardiging, de Syrische oppositie materieel en technisch te ondersteunen.
Volgens IPWK zal een militarisering van het conflict onvermijdelijk nog meer bloedvergieten veroorzaken. Ook dreigen bepaalde milities met ondemocratische bedoelingen,
eens bewapend, de revolutie te kapen.

Niet uitgenodigd
De Koerdische oppositie kijkt echter met lede ogen toe
hoe de protestbewegingen in Syrië dreigen te ontaarden.
Geen enkele officiële Koerdische vertegenwoordiging uit
Syrië ontving, onder druk van medeorganisator Turkije,
een uitnodiging voor de bijeenkomst van “De vrienden
van Syrië” in Istanboel. De enkele Syrische Koerden die
in eigen naam aanwezig waren verlieten bovendien al snel
de vergadertafel. Arabische nationalisten en soennitische
Moslimbroeders krijgen namelijk meer en meer de overhand en negeren de Koerdische eisen van zelfbeschikking.
De Koerdische Volksraad, de democratische vertegen-
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President Bashar Al-Assad, portret in Damascus - © Nick Hannes
Met het oog op de toenemende provocaties van het westers bondgenootschap naar Teheran toe, leeft bij velen de
vrees dat een open oorlog in Syrië zal uitmonden in een
regionaal conflict tussen de soenitisch-Westerse alliantie
van Turkije, Saudi-Arabië, de Golfstaten, de VS en de EU
enerzijds en aan de andere kant de sjiitische as Iran-IrakHezbollah. Voor miljoenen staatlozen van minderheden
als de Koerden, Armeniërs en Assyriërs dreigt een wrede
en bloedige geschiedenis van etnocide en exodus zich te
herhalen.

om tot een vreedzame politieke oplossing te komen. Het
nog maar een klein jaar geleden dat de Europese militaire
alliantie besloot om de Libische rebellen te beschermen,
waarna het land zich in een stammenoorlog stortte. De
werkgroep hoopt dat de heer Verhofstadt goed beseft wat
zijn oproep teweeg kan brengen in een land wat vele malen meer etnische, religieuze en sociale breuklijnen kent
dan Libië. Of zou Verhofstadt zich laten meeslepen in het
militaire opbod van het Israëlisch-Amerikaans bondgenootschap om de Sjiitische energiecorridor te breken?

Het is vanuit deze bedenkingen dat de Interparlementaire
Werkgroep Koerden (IPWK)1 besloot een open brief op
te stellen gericht aan Verhofstadt. Volgens de IPWK zal
Verhofstadts oproep tot materiële en technische steun aan
de rebellen enkel leiden tot meer bloedvergieten. In zijn
positie als fractieleider voor de Europese liberalen heeft
hij immers een krachtige stem binnen het Europees parlement. Het IPWK wil met deze open brief de onderhandelingen en de UN-waarnemers de maximale kansen krijgen

Dit opiniestuk is gebaseerd op het debat dat op
12 maart 2012 in de Belgische Senaat plaatsvond.
Deze conferentie was het initiatief van het Koerdisch Nationaal Congres (KNC) en het Koerdisch
Instituut vzw. Dr. Khalid Isa, historicus en ondervoorzitter van het Nationaal Coördinatiecomité
voor Democratische Verandering van de Syrische
oppositie; Sheruan Hassan, vertegenwoordiger
van de Koerdische beweging in Nederland en
Ludo De Brabander, journalist en Midden-Oosten
expert namen deel aan dit debat. N-VA Senator
Piet De Bruyn zat deze conferentie voor.

De Interparlementaire Werkgroep Koerden (IPWK), een werkgroep
van Vlaamse leden van de democratische partijen in de diverse Parlementen (Vlaams, Hoofdstedelijk, Federaal en Europees) volgt sinds
jaren de situatie van de Koerden in de betrokken landen van het Midden- Oosten (Irak, Iran, Syrië en Turkije).

1
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De Syrische Koerden zeggen neen tegen
bewapening van het verzet

05 mei 2012 om 11 uur
In ADVN, Lange Leemstraat 26, B-2018 Antwerpen
Deze publicatie is de bekroning van 24 jaar verknochtheid aan de
Koerdische kwestie. Die verknochtheid heeft te maken met het
verlangen om, tegen de valsheid en lafheid van de internationale
politiek en diplomatie in, een wetenschappelijk getrouw beeld op te
hangen van de waarde van het Koerdische volk waarvan de sporen
reeds meer dan vierduizend jaar in de geschiedenis kunnen opgemerkt worden. De auteur steunt zich op de inzichten die
hij mocht verwerven op basis van zijn opleidingen aan de KU Leuven: klassieke filologie, filosofie, antropologie,
kunstwetenschappen en archeologie, godsdienstwetenschappen en theologie.
In de internationale politiek komen mensen- en volkenrechten reëel niet aan de orde. De geopolitiek wordt bepaald door
de economische en militaire belangen van de grootmachten.
Turkije is de brug tussen Europa en Azië. In de periode van de Koude Oorlog vervulde dit land de rol van militaire voorpost
van het westerse bondgenootschap. Maar het land fungeert ook als doorgeefluik van aardolie en aardgas voor de
westerse multinationals. En op het Turkse grondgebied ligt, voor het belangrijkste gedeelte, de bedding van de Tigris en
de Eufraat. Daardoor speelt Turkije strategisch een dominante rol in het waterbeheer van het Nabije Oosten.
Het parlement van België en van enkele andere West-Europese landen en het Europese parlement hebben Turkije tot de
orde geroepen om de schending van de mensenrechten ten overstaan van de etnische minderheden, onder andere van
de Koerden, stop te zetten. De westerse regeringen blijven echter vasthouden aan een opportunistische relatie met Turkije
en sluiten de ogen voor de aangeklaagde wantoestanden.
In dit boek wordt een grondige analyse gemaakt van wat er met de Koerden in Turkije aan de hand is. De auteur drukt de
hoop uit dat het boek zal gelezen worden door mensen die in de nationale en internationale politiek verantwoordelijkheid
dragen.
Hugo Van Rompaey(°1943) haalde aan de KU Leuven diploma’s in klassieke filologie, filosofie, antropologie, kunst- en
godsdienstwetenschappen en theologie. Hij bereidt een doctoraat voor onder leiding van Prof. Dr. Johan De Tavernier. Hij
was twaalf jaar burgemeester van Geel en achttien jaar parlementslid. Als parlementair maakte hij uitgebreide studies met
plaatsbezoeken in Zuid-Afrika, Namibië, Somalië, Burundi, de Westelijke Sahara, Ex-Joegoslavië, Irak, Rusland, Georgië,
Armenië, Kazakstan, Koerdistan en Turkije.
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