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Waarom Koerdische gevangenen  
zichzelf uithongeren

KCK-proces van Koerdische advocaten
Koerdische lente in Syrië
Interview: Bakthiar Amin:

“Geen theocratie en geen autocratie,
Koerden willen democratie!”

Koerdisch Instituut Brussel, GC Ten Noey en Massereelfonds presenteren

Interliteratour 2013

Poëzie in Opstand

PETER HOLVOET-
HANSSEN  was Antwerps 
stadsdichter in 2010-2011 
en won talrijke poëzieprijzen. 
Kenmerkend voor hem
zijn theatraliteit en 
muzikaliteit, de combinatie 
ook van flarden realiteit met 
een rijke, vaak eigengereide 
beeldentaal.

AHMED HÜSEYNI (UK) 
staat bekend om zijn 
woordvirtuositeit. Met zijn 
vrije verzen voert hij de lezer 
naar een andere wereld,  een 
wereld van onderdrukking en 
de dood.

RÛKIYE OZMEN 
(DUI) moest in 1990 
samen met haar familie 
Noord Koerdistan (Turkije) 
verlaten en leeft sindsdien in 
balingsschap. Haar literaire 
werken verschenen voor het 
eerst in 1996. Nu woont en 
werkt ze in Duitsland. 

In het kader van het 
intercultureel literatuurfestival 

‘Interliteratour’, vindt een 
poëzienamiddag plaats 

met voordrachten van twee 
Koerdische en een Vlaamse 

dichter onder muzikale 
begeleiding van Koerdisch 

muzikant Hekimo. 
Elk gebruiken ze hun poëzie 

als middel tot verzet. 

We verwachten u zondag 10 februari 
tussen 15 tot 18u. Plaats van het ge-

beuren is de grote zaal in 
Gemeenschapscentrum Ten Noey, 

gemeentestraat 25, 
1210 St.-Joost-ten-Node. 
De inkom is gratis. 
Voor meer info 
neem een kijkje op 
www.kurdishinstitute.be of
tennoey.vgc.be
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Turkije zet Jihad-groepen in 
tegen de Koerden

- Redactioneel -

S
inds 8 november is de spanning te snijden in Serê Kaniyê. Het Koerdische grensstadje bestaat uit een 

Syrisch (Ras al-Ain) en een Turkse deel (Ceylanpınar) dat door prikkeldraad gescheiden wordt. Het is 
een multiculturele stad met Koerdische, Arabische, Assyrische en Circassische inwoners. Op 8 november 
zijn islamitische milities - met banden met al-Qaeda - van Ghuraba al-Sham, het Al-Nusra Front en het 

Al-Tawhid Front vanuit Turkije de stad binnengetrokken.

De meeste leden zijn geen Syriërs, maar Jihadi’s uit verschillende landen. Het Vrije Syrische Leger heeft zich 
van deze milities gedistantieerd. Het commando en de logistieke ondersteuning gebeuren vanuit Turkije. 
De Jihad-milities vochten eerst tegen het Syrische leger en wisten zich zo in te bedden in de Arabische 
buurten. Vervolgens begonnen ze de Koerdische buurten aan te vallen. Op 19 november overvielen ze een  
delegatie van Abid Xelil, de voorzitter van het Koerdische Volksraad van Serê Kaniyê en zijn delegatie. Xelil 
werd vermoord, waarna er gevechten uitbraken tussen de YPG (Koerdische Volksverdediging) en de Jihad-
milities. Daarbij kregen de Jihadi’s luchtsteun vanuit Turkije, terwijl hun gewonden over de grens verzorgd 
werden. Momenteel heerst er een wapenstilstand, maar de Jihadi’s kunnen elk moment opnieuw aanvallen.  
 Het Turkse Syrië-beleid wordt volledig gevormd door haar anti-Koerdische standpunt. Nog 
geen twee jaar geleden was Turkije beste maatjes met het Syrische regime. Erdoğan and Assad werden 
voortdurend arm-in-arm gesignaleerd en ze gingen samen op vakantie. Hun gemeenschappelijke belang 
was hun anti-Koerdische beleid. Tot Turkije ervan overtuigd raakte dat de dagen van Assad geteld waren 
en besloot om de oppositie te steunen. Assad hield echter stand en de Koerden, die hun eigen territoria 
onder controle namen, werden een kracht om rekening mee te houden. De Koerdische gebieden zijn tot 
dusver gespaard gebleven van het oorlogsgeweld en vele Syriërs hebben er een veilig onderkomen gezocht. 
Dit tot groot ongenoegen van Turkije dat de Koerdische regio wil destabiliseren. Daarom bewapent Turkije 
groepen die banden hebben met al-Qaeda en de Salafisten en stuurt hen naar Serê Kaniyê. Turkije heeft 
hetzelfde geprobeerd in de Koerdische wijken van Aleppo, maar daar werden ze gedwongen om zich terug 
te trekken en ook in de Koerdische stad Koban (Ain al-Arab) werden ze verslagen. 
 Hoewel de Koerden een belangrijk element vormen in het Midden Oosten-beleid van Turkije, speelt 
ook een sektarische agenda mee die de Soennieten bevoordeelt. Dit zorgt voor een band tussen de AKP en 
de islamitische groepen die tot dezelfde ideologische familie behoren. Dat is ook de reden waarom Turkije 
van meet af aan de Moslimbroederschap als bondgenoot verkoos. 
 En nu krijgt Turkije Patriot-raketten van de NAVO. Het Syrische leger heeft de kracht niet om 
Turkije aan te vallen, dus het argument dat deze bedoeld zijn ‘ter verdediging’ raakt kant noch wal. Het 
enige doel van deze raketten is de creatie van een bufferzone in het noorden van Syrië. Deze dient enkel om 
het Turkije mogelijk te maken zich te mengen in de Koerdische territoria. Door de raketten zal Turkije de 
controle krijgen over het luchtruim boven de gebieden die nu ingenomen zijn door de rebellen en over de 
Koerdische regio. Op die manier zal Turkije de rebellen kunnen beschermen tegen bombardementen van 
Syrische oorlogsvliegtuigen en zo  een “no-fly-zone” in de praktijk brengen. 
               De Syrië-politiek van Turkije kan uitdraaien op een langdurige burgeroorlog waar niemand beter van 
wordt. Het aanvaarden van het huidige regime is echter evenmin een optie. Wat nodig is, is geen militaire 
interventie, maar een dialoog tussen alle politieke, religieuze en etnische groepen, zodat er een democratisch, 
pluralistisch en inclusief Syrië kan ontstaan. Daarom is het nodig dat alle democratische krachten de Turkse 
agressie tegen de Koerden veroordelen en een politieke oplossing voor Syrië steunen. Het is hoogdringend 
dat Turkije de fundamentele rechten van de Koerden, het onderwijs in hun moedertaal, de Koerdische 
identiteit, enzvoort grondwettelijk erkent.
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verdenking van lidmaatschap van de KCK (Unie 
van Gemeenschappen in Koerdistan), een pan-
Koerdische organisatie die de Koerdische belangen 
behartigt en volgens de Turkse staat per definitie 
aanleunt bij de PKK. Dit ondanks filterdun 
bewijsmateriaal en veel kritiek van internationale 
mensenrechtenorganisaties.

Ten einde raad en machteloos tegenover het 
Turkse apparaat begonnen drieënzestig Koerden, 
die uitkeken op een jarenlange gevangenisstraf 
zonder zicht op een eerlijk proces en menswaardige 
behandeling, dan ook met het ultieme geweldloze 
protest in de hoop erkenning te krijgen voor hun 
toestand en de mensenrechten in Turkije. Ze stellen 
dan ook drie eisen voorop:

- Het recht op onderwijs in het Koerdisch en 
het recht om de Koerdische taal te gebruiken 
in het dagelijkse leven, 

- Het recht op het gebruik van de Koerdische 
taal tijdens rechtszaken, 

- Medische verzorging voor PKK-leider 
Abdullah Öcalan en een eind van het 
onmenselijke isolatieregime waaraan 
hij onderworpen is zodat hij de vredes-
onderhandelingen in naam van de Koerdische 
bevolking kan leiden.

Door middel van de hongerstaking hoopten ze niet 
alleen druk uit te oefenen op premier Erdogan maar 
eveneens de aandacht te trekken van buitenlandse 
instanties en organisaties om steun te vragen voor 
hun boodschap, hun volk te erkennen en de Turkse 
staat te dwingen om met hen in dialoog te treden. 
Veel goed nieuws hoeven ze van de AKP-regering 

Drieënzestig hongerstakers begonnen het geweld-
loos protest op 12 september en hielden het niet 
minder dan achtenzestig dagen vol. Ter vergelijking: 
Bobby Sands stierf na zesenzestig dagen van 
ontbering. In de daaropvolgende weken voegden 
duizenden sympathisanten zich bij het protest. 
Midden november begonnen de vitale functies 
van de initiatiefnemers het te begeven, meerderen 
onder hen konden nog amper zien, anderen kregen 
levensbedreigende maagbloedingen... De situatie 
was kritiek en er konden op elk moment doden 
vallen. 

De hongerstakers begonnen hun actie op 12 
september, de dag waarop Turkse militairen in 
1980 een uiterst gewelddadige coup pleegden en 
de burgerrechten en vrijheden sterk ingeperkt 
werden. Symbolisch, want voor hen vertoont de 
AKP-regering van premier Recep Tayyip Erdogan 
slechts weinig verschil met die van de coupplegers. 
Onder de actievoerders bevonden zich onder meer 
parlementsleden, politieke activisten, journalisten, 
mensenrechtenactivisten en gewone burgers 
die opkwamen voor de elementaire mensen- en 
burgerrechten van de Koerden in Noord-Koerdistan. 
Allen zitten ze vast op verdenking van ‘terrorisme’. 

Wie laat blijken dat hij of zij begaan is met de rechten 
van de minderheden op het Turkse grondgebied, 
wordt door het staatsapparaat als staatsgevaarlijk 
beschouwd en, indien het om Koerden gaat, 
automatisch verdacht van banden met de verboden 
Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) wat genoeg 
is om zonder concreet bewijs en zonder eerlijk 
proces voor jaren gevangengezet te worden. Zo 
is er midden september een massaproces tegen 
vierenveertig Koerdische journalisten begonnen 
en staan honderden andere Koerden terecht op 

Na een oproep van de Koerdische verzetsleider Abdullah Öcalan kwam er op 18 november een eind 
aan de massale hongerstaking van duizenden Koerden, verspreid over verschillende gevangenissen 

op Turks grondgebied. De Koerdischgezinde BDP (Partij voor Vrede en Democratie) heeft het zelfs over 
een totaal van tienduizend hongerstakers.

- Maxime Nys -

Hongerstaking als laatste middel 
tegen onrecht

- Noord Koerdistan -
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Aan de twee andere eisen werd amper gevolg 
gegeven. Öcalan, die reeds dertien jaar lang in 
eenzame opsluiting verkeert op het eiland Imrali, 
blijft onderworpen aan een onmenselijk en zwaar 
gevangenisregime, waarbij hij tot voor kort zelfs 
geen bezoek meer van zijn familie of advocaten 
mocht ontvangen. Tot op nader order zou de Turkse 
staat er nu wel akkoord mee gaan zijn basisrechten 
te herstellen en een beperkt bezoek toe te laten. De 
hongerstaking heeft dus tot op zeker hoogte iets 
uitgehaald, hoewel het nog afwachten blijft of de 
beloofde maatregelen wel correct toegepast zullen 
worden.

Vanuit de gevangenis heeft Öcalan reeds meermaals 
aangetoond de kaart van de democratische 
onderhandelingen met de Turkse staat te willen 
trekken. Eens te meer heeft hij bewezen open te 
staan voor gesprekken en vrede, indien Turkije 
dit ook wenst en werk wil maken van broodnodige 
hervormingen en de erkenning van elementaire 
mensenrechten voor alle inwoners op zijn 
grondgebied. Het is ook duidelijk dat Öcalan voor 
de Koerden onlosmakelijk verbonden is met de 
vredesgesprekken en dat ze zeer ver willen gaan in 
hun protest tegen onrecht. Het is nu aan premier 
Erdoğan als vertegenwoordiger van de Turkse 
staat om te bewijzen dat hij ook het pad van de 
vrede verkiest en definitief werk wil maken van 
onderhandelingen met het Koerdische volk.

Maxime Nys is actief binnen de Vlaams-
Socialistische beweging en medewerker van 
Meervoud. 

immers niet te verwachten. Tot op vandaag weigert 
Turkije Koerden binnen haar staatsgrenzen als 
minderheid te erkennen, de ondeelbare gedachte 
van een grote Turkse en nationalistische staat in 
gedachte. Ook gaf de regering meermaals te kennen 
niet toe te willen geven aan eender welke vorm van 
wat zij als chantage beschouwt en deed het tot twee 
dagen voor het eind van de hongerstaking de actie 
nog af als een ‘show’. 

Doordat de internationale traditionele media 
hierover zo goed als niet berichtten, kwamen er in 
gans Europa Koerden op straat om de stakers te 
steunen in hun actie. In eigen land begonnen een 
twintigtal vertegenwoordigers van de Koerdische 
gemeenschap en verschillende Koerdische 
organisaties eveneens een hongerstaking om 
aandacht te vragen voor de situatie. Onder hen 
bevonden zich Derwich M. Ferho, voorzitter van 
het Koerdisch Instituut Brussel, Hadji Ehmedî, 
leider van PJAK (Partij voor het Vrije Leven van 
Koerdistan) en Zubeyir Aydar, bestuurslid van 
de KCK. Andere vertegenwoordigers uit diverse 
Europese landen sloten zich hierbij aan.

Toen de toestand van de eerste hongerstakers in 
Turkije kritiek werd riep Abdullah Öcalan op tot een 
eind van de hongerstaking om erger te voorkomen 
en aangezien de actie deels haar doel had bereikt. Zo 
heeft de Turkse regering een wetsvoorstel ingediend 
dat toestaat dat gedagvaarden een andere taal dan 
het Turks gebruiken in de rechtszaal, maar dit enkel 
nadat de klacht in het Turks voorgelezen werd en 
vóór de verklaring van de aanklager. Fundamenteel 
verandert er dus niet veel. 

Koerdisch protest in Istanbul. © Bulent Kilic
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Dit is de fundamentele realiteit achter de 

hongerstaking van Mazlum en de andere Koerdische 

politieke gevangenen die gelanceerd werd op 12 

september. De hongerstakers eisen het recht op om 

onderwijs te krijgen in hun eigen moedertaal en 

het recht om zich in de rechtbank in de Koerdische 

taal te verdedigen, naast een verbetering van de 

omstandigheden waarin PKK-leider Abdullah 

Öcalan - die sinds juli 2011 zijn advocaten niet meer 

mag zien - gevangen wordt gehouden. 

“Dit zijn legitieme eisen,” zegt Vahap Coşkun, 
professor rechten aan de Dicle Universiteit van 

Diyarbakır, in een interview. “Een heel groot 
deel van de Koerdische bevolking steunt hen. De 

politieke voorkeuren van de Koerden mogen dan 

uiteenlopen, op het vlak van taalrechten mag gezegd 

worden dat er een brede consensus bestaat.” 

In juli ondertekenden honderden Koerdische 

NGO’s een gezamenlijke verklaring waarin het 

isolatieregime van Öcalan wordt aangeklaagd, 

waarvan ook professor Coşkun volhoudt dat dit 
regime “geen wettelijke basis” heeft. Een opvallend 
kenmerk van de huidige hongerstaking is het grote 

aantal Turkse NGO’s en intellectuelen, waaronder 

vele schrijvers en academici, die de hongerstakers 

en hun eisen steunen. Aan de beste universiteiten 

van Istanbul en Ankara werden  al solidariteitsacties 

gehouden.

Zoektocht naar een oplossing 

Sinds de jaren ’90 roept de Koerdische politieke 

Dergelijke ervaringen hebben duizenden Koerden in 

Turkije er toe aangezet om zich aan te sluiten bij de 

gewapende strijd van de Koerdische Arbeiderspartij 

PKK, die sinds haar oprichting buiten de wet gesteld 

is. Maar Mazlum koos er daarentegen voor om, net 

zoals duizenden anderen, voor de rechten van zijn 

volk te vechten op niet-gewelddadige wijze, via pro-

Koerdische politieke partijen, waarvan er een lange 

lijst toegelaten zijn geweest door de Turkse staat 

alvorens vervolgens verboden te worden. 

Mazlum werd voor het eerst gearresteerd in 2001, 

toen hij 17 jaar was. Nu hij 28 jaar is, heeft hij al 

drie en een half jaar in de gevangenis door gebracht, 

zonder dat hij al ooit veroordeeld is voor een 

misdrijf. Zijn rechtszaak zit muurvast omdat de 

Turkse rechtbanken weigeren om hem en de andere 

politieke gevangenen de toestemming te geven om 

hun verdediging in hun  Koerdische moedertaal te 

voeren. Ze spreken allen vloeiend Turks, maar ze 

maken er een politiek punt van. 

Sinds 2002 heeft de Turkse staat voorzichtige 

stappen ondernomen om haar standpunten 

tegenover de eisen van de Koerdische politieke 

beweging in het land enigszins te verzachten. 

Sommige Koerden hebben ervoor gekozen om 

actief te worden binnen de heersende Partij 

voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP). 

Maar voor de andere blijven er in feite maar twee 

mogelijkheden over: op vredelievende manier hun 

eisen doordrukken en het risico lopen om in de 

gevangenis gegooid te worden, zoals Mazlum, of de 

wapens opnemen bij de PKK. 

W
anneer je het verhaal hoort van Mazlum Tekdağ, kun je misschien begrijpen waarom 700 Koerdische 
politieke gevangenen in hongerstaking zijn gegaan in Turkije. De vader van Mazlum werd in 1993, 

toen hij net negen jaar was, vlak voor zijn banketbakkerij in Diyarbakır, vermoord door overheidsdiensten. 
Zijn oom Ali werd twee jaar later ontvoerd door een door het leger gesteund doodseskader, bekend onder 
het Turkse acroniem JİTEM (wat ruwweg zoveel betekent als Gendarmerie Inlichtingen en Anti-Terreur 
Eenheid). Mazlum zag zijn oom nooit meer terug, maar een voormalige JİTEM-agent beweerde later dat 
ze hem gedurende zes maanden gemarteld hadden alvorens hem te vermoorden en dat ze zijn lichaam 

verbrand hadden langs de kant van een weg in het Silvan-district in Diyarbakır.

- Jake Hess -

Waarom Koerdische gevangenen 

zichzelf uithongeren

- Noord Koerdistan -
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van de uitspraken van Findan bekend raakten bij 
het grote publiek. Het laatste decennium zijn beide 
zijden zich beginnen realiseren dat de Koerdische 
kwestie niet uitgevochten kan worden op het 
slagveld en dat een publiek debat over alternatieven 
zich opdringt.  

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat 
een historische kans gemist werd toen de 
onderhandelingen abrupt afgebroken werden rond 
de tijd van de Turkse parlementsverkiezingen van 
juni 2011. In een televisie-interview in september 
2012 gaf Erdoğan toe dat hij de gesprekken 
beëindigd had: “We hebben de bijeenkomsten 
stopgezet,” zei hij. “Waarom? Oneerlijkheid in de 
communicatie. Toen die oneerlijkheid boven water 
kwam, zeiden we: “laten we ermee stoppen”, of we 
dat nu wouden of niet.” [1]

De beslissing van de Turkse regering om de 
onderhandelingen te verlaten, liet de Koerdische 
zijde gefrustreerd achter. “De Koerdische bevolking 
heeft lang gewacht op een echte stap (naar een 
oplossing),” zei Hamdiye Çiftçi, een jonge Koerdische 
journalist die twee jaar in de gevangenis zat 
omwille van zijn verslaggeving over herhaaldelijke  
mensenrechtenschendingen in het merendeels 
Koerdische zuidoosten. “De vredesverwachtingen  
groeiden vooral naar aanleiding van de algemene 
verkiezingen van 2011, maar de regering toonde 
haar echte gezicht door zich niet in te zetten voor 
dialoog en blijvende vrede. Niemand vertrouwt hen 
nog.”    

Het was de uitslag van de verkiezingen, denken 
Çiftçi en anderen met hem, die ervoor zorgde dat 
Erdoğan de onderhandelingen stopzette. De nooit 
eerder geëvenaarde overwinning van 36 kandidaten 
die verbonden zijn aan de BDP toonde aan dat de 
poging van de regering om de Koerdische beweging 
te ondermijnen door een combinatie van repressie 
en politieke marginalisatie niet lukte. In plaats 
van de verkiezingsresultaten te aanvaarden, dreef 
de regering haar politieacties op en organiseerde 
ze een klopjacht op dezelfde mensen waarmee ze 
verondersteld werd te onderhandelen; ongeveer de 
helft van de 8000 aanhoudingen gebeurden na de 
verkiezingen van 2011.     

Tezelfdertijd escaleerden de militaire operaties tegen 
de PKK. “We waren een protocol overeengekomen 
voor een overeenkomst met de Turkse delegatie. 
Erdoğan diende dat goed te keuren, maar hij heeft 
nooit geantwoord,” zei Karayılan in een interview 
met het persagentschap Fırat. “In plaats daarvan 

beweging in Turkije – waaronder de PKK, wiens 
doelstellingen in de Westerse media voortdurend 
foutief worden voorgesteld als “separatistisch” – op 
tot een onderhandelde oplossing voor de Koerdische 
kwestie, gebaseerd op autonomie en uitgebreide 
rechten binnen de grenzen van Turkije. 

De PKK heeft talloze malen een eenzijdig staakt-het-
vuren afgekondigd om de weg vrij te maken voor 
vredesonderhandelingen, terwijl het Turkse leger 
telkens weer haar militaire operaties tegen de groep 
voortzette. De regering, van haar kant, heeft de 
staakt-het-vuren steeds eenvoudigweg verworpen 
terwijl ze haar geloften om de PKK te vernietigen 
herhaalde.     

Sinds 2009 zijn ongeveer 8000 Koerdische 
mensenrechtenactivisten, advocaten en journalisten 
gearresteerd in het kader van wat de Turkse politie 
operaties noemt tegen de Unie van Koerdische 
Gemeenschappen (KCK), een koepelorganisatie 
waar ook de PKK toe behoort en die bijgevolg 
eveneens illegaal is. In werkelijkheid zijn de meeste 
arrestanten verbonden aan de legale Partij voor 
Vrede en Democratie (BDP), die eenzelfde politieke 
achterban heeft als de PKK en die dezelfde eisen 
deelt.

In de schaduw van deze nieuwe repressiegolf 
- tussen 2009 en de zomer van 2011 - vonden 
geheime onderhandelingen plaats tussen de Turkse 
staat en de PKK. Die onderhandelingen vonden 
gelijktijdig plaats in Oslo en op het eiland İmralı, 
waar Öcalan een levenslange gevangenisstraf uitzit. 
Er is maar weinig bekend over de inhoud van de 
gesprekken, maar er zijn aanwijzingen dat een 
vredesovereenkomst binnen handbereik lag. In 
een geluidsopname van een bijeenkomst in Oslo 
die in 2011 uitlekte, zegt Hakan Fidan, een hogere 
Turkse inlichtingenofficier, dat Turks premier 
Recep Tayyip Erdoğan en Öcalan voor “90 tot 95 
procent” tot een akkoord waren gekomen. Murat 
Karayılan, de plaatsvervangende leider van de PKK 
sinds Öcalan in 1999 gevangen werd genomen, zei 
later dat beide partijen “erg dicht” bij een oplossing 
stonden en dat “de voorwaarden rijp waren” om tot 
een overeenkomst te komen.   

Meer nog, ondanks het feit dat de PKK immens 
onpopulair blijft bij de meerderheid van de Turken, 
zijn er aanwijzingen dat de Turkse samenleving 
klaar was voor een vredesakkoord. Hoewel 
oppositiepartijen Erdoğan bekritiseerden omdat hij 
überhaupt met de PKK onderhandelde, ontstond er 
geen grootschalige opschudding toen de opnames 
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Koerden in plaats van deze over de grens. Zoals te 
voorspellen viel, beschuldigt de Turkse regering de 
PKK er nu van het regime van Assad te steunen, 
waarbij ze compleet voorbij gaan aan het feit dat de 
relatie tussen Ankara en Damascus voor de Syrische 
opstand van maart 2011 bijzonder hartelijk was. 

Hafiz al-Asad, de vader van de huidige Syrische 
president, stond de PKK van de jaren ‘80 tot 1998 
toe om gevechtseenheden te vestigen op Syrisch 
grondgebied en hij liet Öcalan toe er zich te vestigen. 
In 1998 zette Damascus de PKK-leider echter onder 
druk van Ankara het land uit. Op dit ogenblik leven 
de PKK en haar zusterorganisatie in Syrië, de PYD, 
op gespannen voet met de door Turkije gesteunde 
Syrische oppositie, die er niet in geslaagd is om de 
Koerden voldoende garanties te bieden over hun 
rechten in een post-Assad Syrië. 

De hongerstakingen zijn in zekere zin een 
voortvloeisel van dit hernieuwde Koerdische verzet 
en een weerspiegeling van de dringende noodzaak 
om tot een volwaardige oplossing te komen van de 
Koerdische kwestie. Door de aandacht te vestigen op 
cruciale eisen die onmisbaar zijn voor een dergelijke 
overeenkomst, proberen de hongerstakers de 
politieke impasse waarin het land zich bevindt te 

dreven ze het aantal aanvallen op alle fronten op, 
ervan overtuigd dat ze sterker zijn en dat ze ons 
gewapenderhand kunnen verslaan. We liepen 
zware verliezen op tijdens de winter. Maar in de 
lente reorganiseerden we ons en in de zomer gingen 
we in het offensief.” 

Volgens de International Crisis Group hebben de 
gevechten in het zuidoosten hun meest kritieke 
niveau bereikt sinds de jaren ’90. De PKK 
verdubbelde haar gewapende campagnes om te 
bewijzen dat haar vredesvoorstellen niet geboren 
zijn uit zwakheid en dat de Turkse regering duidelijk 
gefaald heeft in haar decennialange pogingen om het 
zuidoosten te “pacificeren”. Waar de gevechten zich 
jarenlang beperkt hadden tot afgelegen gebieden 
in de bergen, ging de PKK nu steeds vaker Turkse 
soldaten en installaties aanvallen in Koerdische 
steden. Ondertussen namen ze ook leden van 
de AKP gevangen, naast leerkrachten en andere 
personen waarvan men dacht dat ze met de Turkse 
staat samenwerkten.

Het lijdt geen twijfel dat de PKK aangespoord 
werd door de verwezenlijkingen die de Koerden in 
Syrië boekten en dat ze erop gebrand waren om de 
aandacht van Ankara te vestigen op Turkije’s eigen 

©Xende
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methode omarmt die de regering nog kan beschamen 

toch over te gaan tot actie.       

 

De KCK-arrestaties en de hongerstakingen zijn 

het resultaat van ontwikkelingen die meer dan 

tien jaar teruggaan, in het bijzonder de politieke 

rivaliteit tussen Erdoğan’s AKP en de BDP. In 
haar begindagen werd de AKP algemeen gezien 

als een coalitiepartij die “een breed democratisch 

platform vormde dat een breed spectrum aansprak 

van sektarische, etnische en politieke krachten en 

die bijgevolg de Kemalistische staat terugdrong,” 
[2] waaronder islamisten, Anatolische zakenlui 
en Turkse liberalen. Vele Koerden voelden zich 

aangetrokken door het reformistische imago van de 

AKP en door haar religieuze wortels. Mede dankzij 

deze Koerdische aanhangers werd de AKP in 2002, 

amper een jaar na haar oprichting, de grootste partij 

in het parlement.

De verschijning van de AKP op het politieke 

toneel riep de electorale groei van de BDP, wiens 

voorgangers bij elke verkiezing tussen 1955 en 2002 
steeds meer stemmen hadden behaald, een halt toe 

en keerde deze vervolgens om. In 1995 won de BDP 
(toen nog HADEP) nationaal 4,2 procent van de 

stemmen, een winst die opklom tot 6,2 procent in 

2002. In 2004 daalde haar aandeel echter tot 5,2 
procent en in 2007 behaalde de BDP nog maar net 4 

procent, haar slechtste resultaat ooit. De BDP verloor 

deze stemmen aan de AKP, dat bij de verkiezingen 

van 2002 32,5 procent van de stemmen behaalde in 
Koerdistan (de overwegend Koerdische gebieden in 

het zuidoosten van Turkije), een aandeel dat naar 

55 procent sprong in 2007. [3]

De verkiezingen van 2007, waarin de AKP het 

hoogste aantal Koerdische stemmen behaalde ooit 

en de BDP haar laagste, betekenden inderdaad een 

keerpunt in de manier waarop de AKP de Koerden 

behandelde. Hoewel haar verkiezingsresultaat 

indrukwekkend was, lijkt de heersende partij de 

uitslag verkeerd geïnterpreteerd te hebben op twee 

kritieke punten, waardoor ze bijgedragen heeft aan 

de repressie en de politieke impasse die vandaag 

overheersen.

Ten eerste lijkt de AKP, nadat ze meer dan de helft 

van de Koerdische stemmen had behaald, ervan 

overtuigd te zijn geraakt dat ze deze stemmen 

permanent in haar zak had. Partijleiders schepten 

vaak op over de 75 Koerdische parlementariërs in 
hun fractie, waarbij ze zichzelf graag voorstelden 

als de “echte” vertegenwoordigers van de Koerden 
in Turkije. Erdoğan verklaarde dat hij in 2009 

doorbreken en de Turkse regering terug aan de 

onderhandelingstafel te dwingen. Ze zijn daar tot op 

zeker hoogte in geslaagd, daar het publieke debat in 

Turkije zich vandaag opnieuw focust op de weigering 

van de Turkse regering om de basisrechten van haar 

Koerdische burgers te respecteren. 

Erdoğan heeft in de loop van de herfst laten 
uitschemeren dat hij de onderhandelingen tussen 

de staat en de PKK misschien zal hervatten “indien 

dat nodig is”. Maar gezien zijn voorgeschiedenis van 
grote beloftes die hij vervolgens weer laat varen – 

van zijn toespraak in Diyarbakır in 2005 waarin hij 
met veel tamtam de nood aan een politieke oplossing 

erkende tot de ter ziele gegane “democratische 

opening” van 2009, die precies deze oplossing had 
moeten bieden, en het gebrek aan vooruitgang in 

het schrijven van een nieuwe grondwet ondanks zijn 

beloftes daartoe – boezemen dergelijke uitlatingen 

nog maar weinig vertrouwen in. 

Daarbij, de premier heeft al aangekondigd dat hij 

geen onderwijs in het Koerdisch of autonomie zal 

aanvaarden, zodat de Koerden zich afvragen welke 

“oplossing” hij dan wel in gedachten heeft. 

De Koerdische strategie van de AKP

Sinds 2007 lijkt Erdoğan inderdaad zelf te twijfelen, 
waarbij hij enerzijds een staatstelevisiezender in de 

Koerdische taal opstart en Koerdische taallessen als 

keuzevak toelaat, terwijl hij anderzijds de repressie 

opdrijft tegen legale acties voor Koerdische rechten. 

Deze aanpak is echter verre van contradictorisch, 

beiden passen samen in één strategie. Door 

tegelijkertijd beperkte hervormingen aan te bieden 

en occasioneel een verzoenende verklaring de wereld 

in te sturen en daarnaast Koerdische activisten 

massaal de gevangenis in te gooien, is Erdoğan op 
zoek gegaan naar een bredere achterban onder de 

Koerden die traditioneel voor conservatieve Turkse 

partijen stemmen en heeft hij geprobeerd de BDP 

en de PKK te verzwakken tot op het punt dat ze 

geen andere keuze meer hebben dan die versie van 

een politieke oplossing te aanvaarden die de Turkse 

staat het meest genegen is. 

De Koerdische gevangenen die momenteel in 

hongerstaking zijn, onder wie velen sinds 2009 

opgesloten zitten in het kader van de campagne 

tegen de KCK, zijn au fond de gijzelaars van dit 

langetermijnproject om de Koerdische beweging te 

demobiliseren. Geconfronteerd met een eindeloze 

reeks rechtszaken en een regering die de kern van 

hun eisen verwerpt, hebben ze een dramatische 
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en de belofte een nieuwe burgerlijke grondwet 
te schrijven ervoor dat sommige Koerden tot de 
conclusie kwamen dat de AKP hun beste kans 
was op een politieke oplossing voor de Koerdische 
zaak. De stemmen in de verkiezing van 2007 
weerspiegelden dus de hoop dat de belangrijkste 
eisen van de Koerdische beweging door de AKP 
gerealiseerd zouden worden, niet dat de partij deze 
zou verwerpen of herformuleren.    
 
De tweede misvatting van de AKP groeide uit 
de eerste. Nadat ze haar electorale succes in 
Koerdistan verkeerdelijk geïnterpreteerd had als 
steun die ze altijd wel zou krijgen, verwachtte  de 
AKP opnieuw een grote overwinning in de lokale 
verkiezingen van 2009 en ging ze ervan uit dat ze 
de Koerdische kwestie kon oplossen zonder hulp 
van de BDP. Een volgende  electorale opdoffer 
voor de BDP zou de Koerdische politieke beweging 
zonder twijfel verzwakt en kwetsbaar hebben achter 
gelaten. De heersende AKP-partij gokte erop dat 
ze, met het politieke momentum aan haar kant, 
een Koerdische beweging die aan terrein verloor 
en duizenden Koerdische leiders in de gevangenis 
als onderhandelingswaren, in staat zou zijn haar 
eigen “oplossing” op te leggen voor  Turkije’s meest 

graag wou winnen in traditionele BDP-bolwerken, 
zoals Diyarbakır and Batman, er klaarblijkelijk van 
overtuigd dat deze doelstelling binnen handbereik 
lag.

Maar de analyse van de AKP hield geen rekening 
met de buitengewone omstandigheden waarin 
de verkiezingen van 2007 plaatsvonden. In april 
van dat jaar had het Turkse leger ermee gedreigd 
dat het zou tussenkomen als het parlement een lid 
van de AKP tot president zou kiezen, waarbij het 
herinneringen opriep aan de “zachte coup” die de 
islamitische voorgangers van de AKP in 1997 van 
de macht verdreven had en de lange geschiedenis 
van de militaire ondermijning van de Turkse 
democratie. Op die manier werden de verkiezingen 
van 2007 een soort referendum over de rol van het 
leger in de politiek.

Het dreigement van het leger accentueerde de 
toenmalige reputatie van de AKP als een coalitie 
van krachten die uitgesloten werden door de 
kemalistische republiek, en vele Koerden sloten 
zich aan bij de partij uit protest tegen de politieke 
inmenging van de generaals. Tezelfdertijd zorgden 
de bescheiden liberale hervormingen van de AKP 

© Latuff© Latuff
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gepland voor april 2009 in Iraaks Koerdistan – die 

de bedoeling had de PKK te isoleren door Koerdische 

persoonlijkheden, die Turkije goed gezind waren, 

een publieke oproep aan de groep te laten doen om  

haar wapens neer te leggen – waarbij de islamisten 

erop gokten dat ze de BDP tegen die tijd vernederd 

zouden hebben bij de verkiezingen.

Zelfs terwijl ze Koerdische stemmen probeerde 

te ronselen via dergelijke cynische politieke 

manoeuvres, zette de AKP zich klaar om de 

opkomende golf van Turks nationalisme te berijden 

die het westen van het land overspoelde. De militaire 

operaties tegen de PKK werden  met steun van 

Amerika verder opgedreven.  Erdoğan greep terug 
naar de ouderwetse staatsnationalistische aanpak 

van de Koerdische kwestie toen hij, in een toespraak 

in de Koerdische stad Hakkari in November 2008, 

zei: “We stelden: ‘één natie, één vlag, één vaderland 

en één staat’. Voor zij die het daar niet mee eens 

onhandelbare probleem. 

De AKP begon aan een strategie waarmee ze de 

Koerdische beweging probeerde te ondermijnen 

door middel van brute repressie en politieke 

isolatie. Het kantoor van de openbare aanklager in 

Diyarbakır begon in 2007 al het bewijsmateriaal 
te verzamelen waarmee het later de eerste golf van 

arrestaties in het kader van de KCK-processen zou 

verantwoorden. De arrestaties volgden twee weken 

na de verkiezingen van maart 2009. 

In januari 2009 opende de regering het eerste TV-

kanaal van het land dat exclusief in het Koerdisch 

uitzendt. Enkele weken voor de stembusgang 

zinspeelde Abdullah Gül op de “democratische 

opening” toen hij, bij de aankondiging van de 
regeringsplannen voor een staatsradiostation dat 

in het Koerdisch zou uitzenden, zei dat er “goede 

dingen” te gebeuren stonden op het Koerdische front. 
Ondertussen werd er een “Koerdische conferentie” 

© Erik Drooker
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niet reeds gearresteerd waren, keerden in juli 2010 
terug naar hun basissen in Noord-Irak.

Het referendum van 2010 over twee dozijn 
amendementen op de Turkse grondwet, die 
geschreven was na de militaire staatsgreep van 
1980, liet kortstondig de hoop heropflakkeren dat 
de “democratische opening” nog gereanimeerd kon 
worden. Het pakket werd met een overweldigende 
meerderheid goedgekeurd, maar de meeste Koerden 
in het zuidoosten steunden de oproep van de BDP 
tot een boycot, omdat de amendementen  er meer 
op gericht waren om de staatsmacht van de AKP te 
consolideren, dan op democratische hervormingen.   
Sindsdien heeft de BDP steeds het belang 
onderstreept van een nieuwe burgerlijke grondwet 
voor het oplossen van de Koerdische kwestie. 
Ondanks de voortdurende beloftes van de AKP, 
heeft het parlementaire grondwettelijk comité nog 
maar weinig vooruitgang geboekt.  
Parallel met deze publieke gebeurtenissen vonden de 
geheime onderhandelingen tussen de regering en de 
PKK plaats, om vervolgens, na de goede resultaten 
van de BDP bij de parlementsverkiezingen van juni 
2011, afgebroken te worden door Ankara.

De KCK-operaties

De “democratische opening” en de onderhandelingen 
tussen de staat en de PKK gebeurden in de schaduw 
van de KCK-operaties, die twee weken na de 
verkiezingsoverwinning van de BDP in 2009 van 
start waren gegaan, amper één dag nadat de PKK een 
nieuwe wapenstilstand had afgekondigd. Op korte 
termijn boden de arrestaties de Turkse regering 
duizenden gevangen activisten als pasmunt bij de 
onderhandelingen en een stevig machtsmiddel 
tegenover de Koerdische beweging. 

Op langere termijn waren ze bedoeld om de 
nieuwe klasse van Koerdische leiders te breken die 
aan een steile opmars bezig was sinds 1999, het 
kantelmoment waarop HADEP, een voorganger 
van de BDP, voor het eerst haar entree maakte in 
de lokale politiek, Turkije kandidaat werd voor het 
EU-lidmaatschap en de PKK unilateraal een staakt-
het-vuren afkondigde voor een periode van vijf jaar.
Gedurende de jaren ’90 werden minsten 112 leden 
van pro-Koerdische politieke partijen vermoord door 
de Turkse staat, samen met talloze journalisten en 
mensenrechtenactivisten. Maar in de optimistische 
en relatief vredevolle periode die volgde na 1999, 
hielden deze buitenrechtelijke executies alles 
behalve op, terwijl de staat voorzichtig aanstalten 
maakte om uitingen van de Koerdische identiteit 

zijn is er geen plaats in Turkije en zij kunnen 
beter vertrekken.” Op hetzelfde moment weigerde 
Erdoğan te onderhandelen met de BDP zolang deze 
de PKK niet wil bestempelen als “terroristisch” – 
een beleid dat de miljoenen Koerden beledigde die 
de politieke beweging steunden of toch minstens 
respecteerden. Geen wonder dus dat de Koerden de 
AKP steeds meer gingen zien als een machtspartij, 
in plaats van een partij die de staat zou veranderen. 

Uiteindelijk kon de regering niet van twee 
walletjes blijven eten. In plaats van de verwachte 
overwinning, kreeg de AKP zware klappen bij de 
verkiezingen van 2009, waarbij de BDP het aantal 
gemeentes onder haar controle bijna verdubbelde 
tot 100. De “Koerdische conferentie” in Irak werd 
stilletjes afgelast, blijkbaar op verzoek van de AKP-
minister van Binnenlandse Zaken, Beşir Atalay. [4] 
Ondertussen vierden de Koerden de historische 
overwinning van de BDP in het partijhoofdkwartier 
in Diyarbakır.

De regering drukte de op voorhand gedoemde 
“democratische opening” evenwel door, die verkocht 
werd als een plan om de Koerdische kwestie op te 
lossen en de PKK te demobiliseren. Erdoğan’s besluit 
om de mogelijkheid om tot een politieke oplossing 
te komen openlijk te bediscussiëren werd terecht 
beschouwd als historisch. Maar in plaats van een 
echte onderhandelde overeenkomst, was het beleid 
erop gericht zowel de BDP als de PKK te isoleren 
door bescheiden hervormingen te beloven, zelfs op 
het moment dat de regering bezig was duizenden 
Koerdische activisten te arresteren. Hüseyin Çelik, 
de toenmalige vice-president van de AKP, leek dit 
zo goed als toe te geven toen hij Zaman, een krant 
met sympathieën voor de islamisten, vertelde dat 
de BDP (en de ultranationalistische MHP) een 
“marginale” partij zou worden als het initiatief zou 
slagen. [5] 

In augustus 2009 beval Öcalan de PKK om een 
“vredesbrigade” van PKK-leden naar Turkije te 
sturen die het engagement van de groep om tot een 
politieke oplossing te komen diende te symboliseren. 
Honderdduizenden Koerden verwelkomden de 
delegatie tijdens feestelijke bijeenkomsten, hopend 
dat vrede nu dichtbij was. Maar sommigen maakten 
van de gelegenheid gebruik om te beweren dat de 
aanpak van Erdoğan “terroristen” aanmoedigde en 
de initiële euforie van de Koerdische beweging smolt 
als sneeuw voor de zon toen het grondwettelijk hof 
de DTP, een politieke voorganger van de BDP, in 
december verbood. Al snel werden leden van de 
PKK-delegatie voor de rechtbank gedaagd en zij die 
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van Hamdiye), die ook tot de ‘nieuwe generatie’ 
behoort,  bracht eerder dit jaar drie maanden 
door in de gevangenis omwille van een artikel dat 
hij geschreven had. Later werd hij veroordeeld tot 
negen jaar gevangenis; in afwachting van zijn beroep 
verblijft hij voorlopig nog op vrije voeten. Hij zei 
dat iedereen die de hongerstakingen wil begrijpen, 
maar hoeft te kijken naar het beleid van de Turkse 
regering: “Het is de staat die deze wanhoopsdaad 
veroorzaakt heeft, althans dat is mijn mening. 
Omdat duizenden mensen zonder reden in de 
gevangenis zitten. Iedereen denkt erover zoals 
ik. Deze gevangenisstraffen worden uitgesproken 
omdat we Koerden zijn, niet omdat we goede PKK-
activisten zijn. De bedoeling is om ons bang te 
maken en te onderdrukken met gevangenisstraffen, 
maar dat heeft precies het tegenovergestelde effect 
gehad.” 

Murat en andere vrijgelaten 
politieke gevangenen zeggen dat de 
activisten in elke gevangenis hun 
eigen manieren hebben ontwikkeld 
om protestacties te organiseren, en 
dat ze de toestemming van de PKK-
leiders buiten niet nodig hebben om 
een hongerstaking te beginnen. 

De acties - verspreid over de 
verschillende gevangenissen - 
worden onderling gecoördineerd, 
maar volgens Murat wordt niemand 

gedwongen om deel te nemen aan gelijk welke actie. 
“Er is een aparte formatie in de gevangenissen 
opgericht die beslissingen kan maken in naam 
van de Koerdische gevangenen. Zij die willen 
deelnemen aan, bijvoorbeeld, een hongerstaking, 
geven zichzelf op als vrijwilliger,” legt hij uit. “Toen 
ik gevangen zat verliep het als volgt: 20 mensen 
besloten een hongerstaking te beginnen en als snel 
waren er 350 vrijwilligers. Ik wou voor een beperkte 
tijd deelnemen, maar ze lieten me niet toe omdat 
ik ziek was. Met andere woorden, niemand wordt 
gedwongen. Het gebeurt volledig op vrijwillige 
basis, en soms worden bepaalde vrijwilligers zelfs 
niet eens toegelaten.” 
 
De hongerstaking is niet de eerste in z’n soort. 
Eerder dit jaar vond al een gelijkaardige actie met 
gelijkaardige eisen plaats. Op de 50ste dag riep 
de KCK de hongerstaking toen een halt toe door 
middel van een mededeling via haar mediakanalen. 
“In overeenstemming met de oproep (van Abdullah 
Öcalan) mag het verzet geen doden kosten, de enige 
juiste houding is om de acties in alle gevangenissen 

toe te laten, opnieuw als onderdeel van haar gooi 
naar het EU-lidmaatschap. Er werden richtlijnen 
opgesteld voor beperkte uitzendingen in het 
Koerdisch, de eerste private Koerdische taallessen 
werden opgestart en de gehate “noodtoestand” in 
het zuidoosten werd opgeheven. 

De BDP maakte van de situatie gebruik om haar 
rangen verder uit te bouwen, vooral haar jongeren- 
en vrouwenafdeling. Koerdische politici maakten 
gebruik van de middelen en fora die de gemeentes 
die ze nu controleerden hen boden om hun politieke 
identiteit te ontwikkelen en ervaringen op te doen 
met zelfbestuur. [6] Zoals vele toekomstige BDP-
leiders, waren Koerdische intellectuelen zoals 
Selahattin Demirtaş (die later verkozen werd voor 
het parlement en die de partij zou gaan leiden) 
en Osman Baydemir (die later burgemeester zou 
worden van Diyarbakır) gedurende 
deze periode nauw betrokken bij 
initiatieven vanuit de burgerlijke 
samenleving, vooral dan bij de 
Mensenrechten Associatie. Deze 
activistische wortels tonen zich in 
de unieke politieke stijl van de BDP, 
die straatagitatie combineert met 
parlementaire debatten.

De staat veroorzaakte deze 
wanhoopsdaad  

De jonge activisten die opgesloten 
werden in het kader van de KCK-operaties spelen een 
leidinggevende rol in de hongerstakingen. Ongeveer 
de helft van de negen vrouwen die op 12 september 
– de dertigste verjaardag van de staatsgreep van 
1980 - begonnen zijn met de hongerstaking, waren 
begin de dertig op het moment dat ze gearresteerd 
werden. Deze vrouwen behoren tot de veelbesproken 
“nieuwe generatie” Koerden die, zoals Mazlum 
Tekdağ, opgroeiden tijdens de donkerste dagen van 
de bloedige jaren ’90 en die nauwelijks een dag van 
echte vrede hebben gekend in hun leven.

Zoals enigszins te verwachten was, beschuldigen 
sommige commentatoren de PKK ervan haar 
aanhangers ertoe te dwingen zichzelf uit te 
hongeren, een beschuldiging die de organisatie en 
haar medestanders hartgrondig ontkennen. “Dit is 
een beslissing van de hongerstakers, die ze uit vrije 
wil en uit eigen idee en verlangen hebben genomen. 
De KCK heeft daar geen enkele rol in gespeeld,” liet 
KCK-woordvoerder Roj Welat weten in een email.

De Koerdisch journalist Murat Çiftçi (geen familie 

“Deze gevangenisstraffen 
worden uitgesproken 

omdat we Koerden zijn, 
niet omdat we goede 

PKK-activisten zijn. De 
bedoeling is om ons bang te 
maken en te onderdrukken 

met gevangenisstraffen, 
maar dat heeft precies het 
tegenovergestelde effect 

gehad.” 
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duizenden in de dagen die volgen. 

Tijdens een persconferentie na een bijeenkomst van 
het kabinet op 5 november, verklaarde afgevaardigd 
premier Bülent Arınç dat Erdoğan het ministerie 
van justitie had opgedragen de nodige maatregelen 
te nemen die beklaagden tijdens rechtszaken 
zou toelaten om hun verdediging voortaan in het 
Koerdisch af te leggen. Hij zei ook dat Öcalan zijn 
advocaten zou kunnen zien als hij daarvoor de 
toestemming zou vragen aan het ministerie van 
justitie. (De daaropvolgende aanvraag van zijn 
advocaten werd verworpen, omdat de ferry naar het 
eiland “buiten gebruik” zou zijn – zoals de overheden 
sinds juli 2011 beweren.) Arınç liet onderwijs in de 
moedertaal – de derde eis van de hongerstakers – 
buiten beschouwing. Dit zijn aanwijzingen dat een 
oplossing misschien op til is. Ondertussen tikt de 
klok voor de hongerstakers ongenadig verder. 

“Door onze lichamen te laten smelten, proberen we 
iets te veranderen aan de situatie, onze toekomst te 
scheppen,” schreef Tekdağ in oktober in een brief 
vanuit de gevangenis van Diyarbakır die rondging 
in de Turkse media. “Tussen deze vier muren is 
er niets anders dat we kunnen doen tegenover het 
gezicht van tirannieke onderdrukking.”

Eindnoten:
[1] Milliyet, 27 september 2012.
[2] M. Hakan Yavuz, Secularism and Muslim 
Democracy in Turkey (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009), p. xi.
[3] Taraf, 18 august 2009.
[4] Today’s Zaman, 19 april 2009.
[5] Zaman, 4 januari 2010.
[6] Voor meer informatie over de geschiedenis van 
de Koerdische politieke partijen, zie:  Nicole Watts, 
Activists in Office (Seattle: University of Washington 
Press, 2010).

Dit rapport van Jake Hess verscheen 
op 8 November 2012 voor het Middle 
East Research and Information Project 
(MERIP). Op zaterdag 18 november werd 
de hongerstaking na een oproep van Öcalan 
beëindigd. Erdoğan liet uitschemeren dat de 
onderhandelingen met de PKK ‘misschien’ 
hervat zouden worden. 
Vertaling Kristel Cuvelier, stafmedewerkster 
Koerdisch Instituut Brussel

voorlopig te beëindigen,” stond toen te lezen in het 
communiqué. Daar werd wel volgende opmerking 
aan toegevoegd: “Het protest heeft zich volledig 
ontplooid op initiatief van de activisten. Deze 
hongerstaking is een waarschuwing.  Als er geen 
verbetering komt (in Öcalans situatie), zullen er 
nieuwe, uitgebreidere actiemethoden  ontwikkeld 
worden, waaronder hongerstakingen.”  

KCK-woordvoerder Welat zei dat de huidige 
hongerstakingen “vast en zeker” een opvolging 
zijn van de voorgaande. “De hongerstakingen 
zullen enkel en alleen ophouden als de terechte en 
legitieme eisen van de hongerstakers ingewilligd 
worden door de Turkse regering. Zoveel heeft men 
duidelijk gemaakt. We hebben heel hard ons best 
gedaan om tot een politieke, democratische en 
vredevolle oplossing te komen,” zei hij.  

De hongerstakingen van deze herfst hebben al veel 
meer succes gehad met het mobiliseren van mensen 
en het creëren van een publiek debat dan deze van 
afgelopen lente, wat wil zeggen dat het moeilijker 
zal zijn om de actie een halt toe te roepen vooraleer 
er mensen beginnen sterven. Vele Koerden hebben 
gevolg gegeven aan de oproep van de hongerstakers 
tot een serhildan – het Koerdische equivalent 
van intifada – met dagelijkse solidariteitsacties 
doorheen het hele zuidoosten van Turkije. “Iedereen 
tussen 7 en 70 heeft het stilzwijgen  doorbroken. 
Zelfs Koerden die voorheen ver weg bleven van 
dit soort acties, zijn nu gemobiliseerd en ze vragen 
respect voor hun basisrechten,” zei Hamdiye Çiftçi. 
“Op 30 oktober kwam het leven tot stilstand in de 
regio,” aldus Çiftçi die daarmee verwijst naar een 
speciale actiedag die samenviel met de 50ste dag 
van de hongerstaking. “Het volksverzet groeit elke 
dag.” 

Terwijl de hongerstaking haar 60ste dag nadert 
zijn alle ogen gericht op Erdoğan. Eén van zijn 
eerste reacties was dat hij het bestaan van de 
hongerstaking betwiste, waarbij hij beweerde dat er 
slechts één persoon, in plaats van honderden, aan 
het hongerstaken was. Hij verwees ook naar een 
foto van BDP-leiders die maanden eerder genomen 
was tijdens een diner waarbij lamskebab geserveerd 
werd, waarbij hij hen beschuldigde van hypocrisie. 
De gevangenen hebben opnieuw onderstreept dat ze 
niet zullen ophouden tot hun eisen ingewilligd zijn, 
waarbij ze beloven dat hun aantal zal aangroeien tot 
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Op maandag 26 november, amper 
een week na het einde van de 
hongerstakingen, liet Turks 

premier Erdoğan verstaan 
dat hij de parlementaire 

onschendbaarheid wil laten 
opheffen van parlementsleden die 
ervan beschuldigd worden banden te 
hebben met “terroristen”. Koerdische 
politici worden regelmatig beschul- 
digd van banden met de PKK, 
tegen de BDP lopen maar liefst 762 
parlementaire moties (tegen de AKP 
66), en verschillende Koerdische 
politieke partijen zijn op deze basis 
buiten de wet gesteld. Recentelijk 
werden 10 parlementsleden van 
de BDP aangeklaagd, nadat een 
delegatie in augustus gefilmd was 
toen ze PKK-leden omhelsden aan 
een wegblokkade. De aankondiging 
van Erdoğan zorgde voor heel wat 
verontwaardiging. Turks president 

Gül liet weten dat hij geen 
voorstander is van de opheffing. In 
zijn toespraak naar aanleiding van 
het nieuwe parlementaire jaar had 
hij al opgeroepen om “alle ideeën 
een onderdak te garanderen in het 
parlement”.  

*****

De NAVO heeft ingestemd met de 
vraag van Turkije naar Patriot-

raketten. De Patriots zullen 
opgesteld worden langs de Syrische 
grens, in de regio Gaziantep, Malatya 
and Diyarbakır, en ze zullen Turkije 
controle geven over het luchtruim 
van het noorden van Syrië, en dus 
ook over de Koerdische regio’s. De 
raketten zullen geleverd worden door 
Duitsland en Nederland.  

*****

Op 11 november werd in Qatar 
de opvolger van de Syrische 
Nationale Raad boven de doopfont 
gehouden: de Syrische Nationale 

Coalitie (voor de Oppositie en 
de Revolutionaire Krachten). De 
nieuwe coalitie zal geleid worden 
door Moaz al-Khatib, een imam 

van de Grote Umayyad Moskee 
in Damascus. De Coalitie werd al 
erkend door Frankrijk, GB, de EU, 
de VS, Turkije en de Golfstaten 
en ze wordt op de grond gesteund 
door de Lokale Coördinatie Comités 
(LCCS), de Syrische Revolutie 
Algemene Commissie (SRGC) en 
het Vrije Syrische Leger (FSA). 
Een aantal Koerdische politieke 
partijen uit de Koerdische Nationale 
Raad (KNC), waaronder de KDPS 
van Abdul Hakim Bashar, namen 
deel aan de onderhandelingen. De 
derde zetel van vicepresident wordt 
voorlopig vrij gehouden voor een 
Koerdische vertegenwoordiger. 
Nochtans is de Koerdische steun 
aan de Coalitie nog alles behalve 
gegarandeerd. “De leiders van de 
nieuwe Coalitie hebben zich nog niet 
uitgesproken over de toekomst van 
de Koerden,” liet een woordvoerder 
van de jongerenorganisatie Tevgera 
Ciwanen Kurd optekenen, daardoor 
blijven de Koerdische partijen 
voorlopig de kat uit de boom kijken. 
De Democratische Eenheidspartij 
PYD heeft van haar kant de Coalitie 
al verworpen als een “marionet van 
Turkije en Qatar”. 

*****

In Irak zijn de spanningen 
tussen de Koerdische Regionale 
Regering (KRG) en de centrale 
regering in Bagdad zwaar op-
gelopen naar aanleiding van het 
Dijla Operationele Commando 

(DOC). Premier al-Maliki richtte 
het DOC in mei op door het samen-
voegen van een Iraakse legerbrigade 
uit Kirkuk en één uit Dijla. Het 
Commando krijgt daarbij de taak om 
de orde te handhaven in deze “betwiste 
gebieden”. Volgens de Koerdische 
politieke partijen is de oprichting 
van het DOC “ongrondwettelijk”. 
Artikel 140 van de Iraakse grondwet 
stelt immers dat er voor eind 2007 
een referendum had moeten komen 
over de toekomst van de gebieden die 
zowel de KRG als Bagdad claimen, 
waaronder Kirkuk en Dijla, wat nog 

steeds niet gebeurd is. De laatste 
weken dreigde het tot een oorlog te 
komen tussen de KRG en premier 
al-Maliki, toen beide zijden hun 
troepen naar de betwiste gebieden 
stuurden in een ongezien militair 
opbod. Voorlopig is het bij veel gerol 
met de spierballen gebleven, maar de 
situatie blijft hoogst explosief.    

  *****

De International Crisis Group 
heeft in een nieuw rapport, “Turkey’s 
Kurdish Impasse: The View from 
Diyarbakır”, nogmaals opgeroepen 
tot meer respect voor de rechten van 
de Koerden in Turkije.

*****

In het Nederlandse Ellemeet 
(in Zeeland) zijn in de vroege 
ochtend van 3 december 55 

mensen aangehouden die deel 
wouden nemen aan een Koerdische 
bijeenkomst. Volgens de Nederlandse 
inlichtingendienst AIVD ging het om 
een geheime bijeenkomst van de PKK. 
De Federatie Koerden in Nederland 
reageert verontwaardigd: “Het 
ging om een culturele bijeenkomst 
die gewoon was aangekondigd en 
volkomen legaal was,” aldus Fedkom, 
die de onmiddellijk vrijlating van de 
arrestanten vraagt.

*****

Ondertussen zijn er gevechten 
uitgebroken in Ras al-Ain, ook 
bekend als Serê Kaniyê, een 
belangrijke Syrische grensstad 

met Turkije, tussen Koerdische YPG-
soldaten en door Turkije gesteunde 
islamitische Jihad-milities, Al-Nusra 
Front (dat gelieerd is aan al-Qaeda) 
en Ghuraba al-Sham. Na enkele 
hevige gevechten is het momenteel 
tot een gespannen wapenstilstand 
gekomen. De meeste inwoners zijn 
de stad uitgevlucht.

Kristel Cuvelier, stafmedewerk-

ster Koerdisch Instituut.

Koerden Kort
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- Tony Fisher -

- Noord Koerdistan -

KCK-proces van Koerdische 
advocaten

In november 2011 werden een 46-tal Koerdische en Turkse advocaten gearresteerd tijdens razzia’s  die 
in verschillende Turkse steden en provincies tegelijk werden uitgevoerd.

bijkomend bewijsmateriaal verzameld werd door 
het afluisteren van telefoongesprekken en door 
afluisterapparatuur in de kantoren en huizen van de 
beklaagden. De beklaagden, de meesten opgepakt 
en aangeklaagd vele jaren nadat ze voor het laatste 
contact hadden met de heer Öcalan, ontkennen alle 
aanklachten.   

Er vond een zitting plaats in juli 2012 voor een 
speciale correctionele rechtbank in Istanbul, die 
verdaagd werd naar 6 november 2012. Sommige 
beklaagden kwamen vrij op borgtocht, maar de 
meesten werden in voorlopige hechtenis gehouden 
in de gevangenis van Koaeli. Dit is een zeer grote 
gevangenis, ongeveer 90 minuten rijden vanuit 
Istanbul. Het gevangeniscomplex beschikt over 
een eigen rechtbank (Silivri), waar de zitting van 6 
november plaatsvond. 

De politieke achtergrond

Men kan de vervolging van de advocaten niet 
begrijpen zonder inzicht in de ruimere politieke 
context waarbinnen de aanklachten geformuleerd 
werden. 

De Koerdische gemeenschap in Turkije bestaat uit 
zo’n 20 miljoen mensen. Ze maken deel uit van een 
grotere Koerdische bevolking die oorspronkelijk 
verspreid was over zuidoost-Turkije, Noord-
Irak en Syrië, een gebied dat door de Koerden 
aangeduid wordt als “Koerdistan”.  De PKK is een 
terroristische organisatie die als doel heeft een 
onafhankelijk Koerdistan op te richten. Koerdische 
politieke partijen in Turkije voeren eveneens alle 
vele decennia lang  campagne voor het respect 
voor de Koerdische taal en cultuur. De “oorlog” 
tussen de Turkse autoriteiten en de PKK woedt 
met afwisselende intensiteit sinds de jaren ’80 en 
heeft vele duizenden slachtoffers gekost langs beide 

De arrestatie van deze advocaten is gelieerd aan 
de vele duizenden arrestaties van voornamelijk 
Koerdische mensen in Turkije die sinds 2009 plaats 
vinden. De meeste arrestanten hebben één of andere 
band met de Unie van Koerdische Gemeenschappen 
(KCK), een Koerdische organisatie die opgericht 
werd door Abdullah Öcalan. De rechtszaken tegen 
deze personen, waaronder deze tegen de advocaten, 
zijn bekend geworden als de “KCK-rechtszaken”. 
In totaal worden zo’n 8000 mensen aangeklaagd 
voor terroristische misdrijven. Onder hen politici, 
journalisten, academici, mensenrechtenactivisten 
en advocaten.

De heer Öcalan is een Koerdische politicus die door 
velen beschouwd wordt als de natuurlijke leider van 
de Koerdische gemeenschap in Turkije. Hij wordt 
momenteel in isolatie gevangen gehouden op een 
eiland zonder toegang tot advocaten, nadat hij in 
Turkije veroordeeld werd voor terrorisme. 

De advocaten worden aangeklaagd onder de 
Turkse antiterrorismewet voor lidmaatschap van 
een illegale organisatie. Al de advocaten hebben 
ooit op één of andere manier opgetreden als 
vertegenwoordiger van de heer Öcalan en ze worden 
er zowel van beschuldigd zijn bevelen door te geven, 
als van het vormen van een illegaal bestuurscomité 
dat banden heeft met de PKK. 

Volgens informatie verkregen door de Europese 
Associatie van Advocaten voor Democratie en 
Mensenrechten in de Wereld (ELDH) suggereren 
de aanklachten dat het bewijsmateriaal door de 
Turkse autoriteiten verzameld is op basis van 
de gesprekken tussen Öcalan en zijn advocaten, 
die sinds 2005 stelselmatig worden opgenomen. 
Het gaat om zowel video als audio. Informatie 
verkregen van de verdediging tijdens de zitting 
van 6 november 2012 suggereert eveneens dat 
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Tijdens de laatste zitting zouden sommige van de 
hongerstakers al de dood nabij zijn geweest.

Juridische kwesties in de zaak van de 
advocaten

Er worden vele bedenkingen geuit in verband met 
de rechtvaardigheid van de rechtsgang  tegen de 
advocaten, dat bijna door iedereen beschouwd wordt 
als een politiek gemotiveerd proces. Hieronder volgt 
een overzicht van deze bedenkingen.

1. Wat ook de verdiensten mogen zijn van de 
aanklachten of de schuldvraag van de individuele 
advocaten, de methoden die gebruikt zijn om 
bewijsmateriaal te verzamelen zijn duidelijk 
in strijd met de fundamentele wettelijke 
voorrechten van advocaten. Systematische 
opnames van vertrouwelijke gesprekken zijn 
misschien wel de meest fundamentele inbreuk 
op de vertrouwensrelatie tussen een advocaat en 
zijn cliënt.

2. Hoewel er geen Engelse vertaling werd 
bekomen van de aanklacht, werd vastgesteld dat 
deze zo’n 1.000 pagina’s omvat en er zijn klachten 
dat de advocaten van de beklaagden onvoldoende 
toegang hebben tot het bewijsmateriaal waarop 
de aanklachten gebaseerd zijn.    

3. Er werd gewezen op de Turkse wetgeving 
die voorziet dat er alvorens er een rechtszaak 
wordt aangespannen tegen een advocaat eerst 
toestemming moet bekomen worden van het 
Ministerie van Justitie (Turkse Advocatenwet 
van 1927). Er werd vastgesteld dat er geen 
toestemming is gevraagd, waardoor de rechtszaak 
zelf in het luchtledige zou trappelen.  

4. Sommige beklaagden zijn in voorwaardelijke 
vrijheid gesteld, maar de meerderheid (wier 
situatie vergelijkbaar lijkt met zij die onder 
voorwaarden vrij gelaten zijn) zag haar aanvraag 
hiertoe stelselmatig geweigerd. Er lijkt hier geen 
objectieve rechtvaardiging voor te bestaan. 

Zonder verdere toegang tot het bewijsmateriaal zelf 
en zonder meer gedetailleerde gesprekken met de 
beklaagden en hun advocaten is het moeilijk om 
dieper in te gaan op mogelijke bekommernissen 
over het verloop van de rechtsgang. Het feit 
dat alle beklaagden op hetzelfde moment 
gearresteerd werden, sommigen vele jaren nadat 
het bewijsmateriaal waarop ze aangeklaagd 
worden verzameld werd, zorgt er natuurlijk voor 

zijden. Gedurende de jaren’90 heeft de Turkse 
staat zich schuldig gemaakt aan vele gruweldaden 
in zuidoost-Turkije, waaronder de vernieling van 
meer dan 3.000 dorpen en de interne migratie 
van verschillende miljoenen Koerden naar andere 
delen van Turkije die daar het gevolg van was. 
Deze gruweldaden zorgden voor een groot aantal 
rechtszaken voor het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens in de jaren ’90 en verschillende 
vonnissen tegen Turkije, dat grote sommen aan 
schadevergoeding moest betalen aan slachtoffers 
van martelingen, buitenrechtelijke executies, 
onrechtmatige aanhoudingen en vernieling van 
eigendommen.  

Vele miljoenen Koerden werden “gevangen tussen 
twee vuren” tussen de veiligheidstroepen van 
de staat en de PKK. De spanningen tussen de 
vraag van de Koerdische gemeenschappen naar 
respect voor de Koerdische cultuur en taal en de 
vastberadenheid van Turkije om de ondeelbaarheid 
van de staat te verzekeren, zijn nog steeds niet 
opgelost. De Koerdische kwestie blijft één van de 
grootste uitdagingen waar Turkije mee te kampen 
heeft in haar pogingen om een effectieve moderne 
democratie te worden met een gepast respect voor 
de mensenrechten, de rechtsgang en de wet.  

Er is een beetje vooruitgang geboekt wat betreft 
de wettelijke bescherming van personen in 
voorhechtenis (hoewel deze slecht geïmplementeerd 
worden). Veel van deze vooruitgang werd 
veroorzaakt door de wens van Turkije om lid te 
worden van de Europese Unie. Pogingen om een 
blijvende oplossing te vinden voor de Koerdische 
kwestie hebben echter steevast gefaald. Het 
meest recent nog toen de Turkse autoriteiten zich 
terugtrokken uit de onderhandelingen met de PKK 
in Oslo in 2010. Tegen dan was Öcalan in volledige 
isolatie geplaatst en begon de huidige golf van 
arrestaties. 

In september 2012 begonnen velen van de 
beklaagden die in voorhechtenis zitten voor de 
KCK-processen (waaronder journalisten, academici 
en mensenrechtenactivisten, maar zonder de 
advocaten waarover we hier spreken) aan een 
hongerstaking met als eisen dat er meer respect zou 
komen voor het Koerdisch als taal in het onderwijs, 
dat alle beklaagden het recht zouden krijgen zich 
tijdens rechtszaken in het Koerdisch te verdedigen 
en dat Öcalan vrij gelaten zou worden zodat hij 
de vredesonderhandelingen kan hervatten. De 
hongerstaking begon op dezelfde datum dat er een 
militaire staatsgreep plaatsvond in Turkije in 1980. 
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vertegenwoordigden afzonderlijke NGO’s.

De zitting vond plaats onder zware veiligheids- 

maatregelen. Naast de reeds aanwezige  

“gendarmen”, werden een 50-tal oproeragenten 
in volle wapenuitrusting en vergezeld van een 

waterkanon opgesteld buiten het gerechtsgebouw. 

Verschillenden van hen traden ook de rechtszaal 

binnen eens de zitting begon. Er was onvoldoende 

ruimte in de rechtszaal voor alle advocaten, 

observatoren en familieleden. Men had een 

voorkamer klaar gemaakt die beschikte over 

een videoverbinding met de rechtszaal en alle 

familieleden van de beklaagden werden tijdens de 

voormiddagsessie in deze kamer gehouden.  

Nadat de zitting geopend was hielden de advocaten 

van de verdediging een reeks toespraken, allen 

rond min of meer hetzelfde thema, namelijk dat 

de beklaagden het recht zouden moeten krijgen 

om zich in het Koerdisch te verdedigen. Variaties 

op dit thema hielden onder meer de beschuldiging 

in dat tenzij de rechter hierin zou toestemmen 

dat de verdenking ontstaat dat het om politiek 

gemotiveerde vervolgingen gaat.  

De zitting van 6 november 2012

De zitting in de Silivri rechtbank, buiten Istanbul, 

vond plaats in de ochtend en de namiddag van 

6 november. Naast de Turkse advocaten die de 

beklaagde advocaten verdedigen, woonde een 

delegatie van 60 advocaten de rechtszaak bij. 

Onder hen vertegenwoordigers van de Orde van 

Advocaten van Parijs en verschillende andere 

Franse steden, Dusseldorf, Nederland, Zweden en 

Griekenland, als ook een Britse delegatie die bestaat 

uit een Koerdische advocaat met een praktijk 

in Londen en drie advocaten van Tooks Court 

(Londen). Een andere advocaat uit Doughty Street 

vertegenwoordigde de Internationale Orde van 

Advocaten. Ikzelf  nam deel als vertegenwoordiger 

van de  Law Society of England and Wales. Vele 

familieleden van de beschuldigden waren ook 

aanwezig op de zitting. Sommige advocaten 

Advcocaten van beklaagden staan de pers te woord.
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te spreken in het Koerdisch (wat geweigerd werd en 

hun microfoon werd inderdaad uitgezet).

Aan het einde van dit proces (na een volgende 

korte onderbreking) werd de zaak verdaagd tot 

3 januari 2013 en allen die zich in voorhechtenis 

bevonden blijven opnieuw in voorhechtenis. 

Voor zij die voorwaardelijk vrij zijn, werden de 

meldingsvoorwaarden versoepelt zodat ze zich nog 

slechts elke maand in plaats van elke week moeten 

aanmelden. 

Commentaar

Een dag voor de zitting had de Turkse regering 

verklaart dat er nieuwe wetgeving in de maak is in 

verband met het gebruik van andere talen dan het 

Turks in rechtszaken. De internationale  delegatie 

was hier op de dag van de zitting nog niet van op de 

hoogte. De details van deze nieuwe wet zijn ons nog 

niet bekend.

Wat in elk geval duidelijk is, is dat de rechtszaak van 

de advocaten steeds meer gepolitiseerd wordt en 

dat de beklaagden en hun advocaten een onderdeel 

vormen van dit politiseringproces. Er blijft een 

belangrijke rol weg gelegd voor de internationale 

juridische gemeenschap, zeker nu de advocaten in 

voorhechtenis in hongerstaking zijn gegaan.  

Tony Fisher is lid van het Britse Human 

Rights Committee of the Law Society. Hij 

nam deel als waarnemer aan een Britse 

delegatie van advocaten op de rechtszitting 

tegen Turkse advocaten in het kader van 

de KCK-processen. Vertaling door Kristel 

Cuvelier.

de rechtbank verantwoordelijk zou gehouden 

worden voor de dood van de hongerstakers. Er 

werd gesteld dat de beklaagden ter ondersteuning 

van hun eisen op de dag van de zitting zouden 

beginnen met hongerstaken. Daarna volgden 

nog meer toespraken met dezelfde boodschap, 

waarbij één advocaat beweerde dat de arrestatie 

van de advocaten het onmiddellijke gevolg was van 

“bevelen van de eerste minister” na het mislukken 
van de vredesonderhandelingen in Oslo. De rechter 

werd aangemoedigd om “dapper te zijn en de loop 

van de geschiedenis te veranderen”. 

Na deze pleidooien werd de zitting verdaagd tot 

na de middag. Bij het hernemen van de rechtszaak 

’s volgden nog pleidooien voor het gebruik van 

de Koerdische taal in de rechtbank tot de rechter 

aankondigde dat de aanvraag verworpen was 

omdat alle beklaagden Turks verstaan (en hun 

oorspronkelijke verklaringen in het Turks hadden 

afgelegd) en dat het daarom niet nodig was dat ze 

de rechtbank in het Koerdisch toespreken. Op dat 

moment verlieten alle advocaten van de verdediging 

de rechtszaal om aan te geven dat ze niet langer 

deel willen nemen aan het proces. Een luid applaus 

werd gehoord van de familieleden in de voorkamer 

terwijl de advocaten de rechtbank verlieten en de 

zitting geschorst werd. Tijdens het uitspreken van 

de verdaging werden de familieleden toegelaten in 

de rechtszaal voor een emotioneel weerzien met de 

beklaagden tot de rechtszaak hervat werd.

Elke beklaagde werd vervolgens naar voren geroepen 

om zichzelf te identificeren en om de datum van hun 
arrestatie en hun verklaringen te bevestigen. Elk om 

beurt vroegen ze toestemming om de rechtbank toe 

Koerdische vrouw staat terecht in Diyarbakir. 
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- Prof. Ofra Bengio -

De ‘Koerdische Lente’ die drie delen van Koerdistan 
heeft aangestoken – Irak, Turkije en Syrië – lijkt 
voorbij te zijn gegaan aan de Koerden van Iran. Maar 
in feite zijn de Iraanse Koerden, vandaag geschat 
op zeven miljoen, sinds de brutale onderdrukking 
van hun opstand tijdens de vroege jaren van de 
Islamitische Republiek (1979-1983) nooit gestopt 
met hun verzet tegen de opeenvolgende regeringen 
van het land. Hoewel ze de afgelopen jaren politiek 
lijken te zijn ingedommeld, hebben ze het potentieel 
een drijvende kracht te worden achter diepgaande 
veranderingen in zowel Iran als in de Koerdische 
regio’s waar veranderingen al onder weg zijn. Ze 
wachten enkel op een vonk om het vuur aan te 
steken. 

Deze veronderstelling is gebaseerd op verschillende 
historische en sociopolitieke factoren. Iran vormde 
de bakermat van de eerste Koerdische republiek 
in de geschiedenis van het volk. De Republiek van 
Mahabad, opgericht aan het einde van de tweede 
wereldoorlog, overleefde minder dan een jaar. 
Toch, meer dan zes decennia later, blijft het een 
symbool en model voor alle Koerden. Ook ’s lands 
eerste belangrijke Koerdische partij, de Koerdistan 
Democratie Partij-Iran werd opgericht in augustus 
1945 en speelde een belangrijke rol in de Republiek 
van Mahabad. De Koerden van Irak, Turkije en 
Syrië namen hieraan een voorbeeld en stichtten 
zusterpartijen van de KDPI. 

Als leiders van een belangrijke nationale 
beweging hebben de Koerden van Iran een 
dubbel identiteitsconflict met het centrale gezag 
in Teheran. Etnisch gezien vormen de Koerden, 
ondanks enkele culturele affiniteiten met de Perzen, 
een aparte natie. Wat de religieuze verwantschap 
betreft, de meerderheid van de Iraanse Koerden 
zijn soenniet wat zonder twijfel hun vervreemding 
van de staat onder de Islamitische Republiek heeft 

De afgelopen jaren zijn de sjiitische Koerden meer en meer politiek actief geworden. Zoals hun rol in de 
‘Groene Revolutie’ van 2009 bewijst.

- Oost Koerdistan -

Een Koerdisch ontwaken in Iran 

verdiept. Ondanks dat de Koerden deelnamen aan 
de volksopstand tegen de Sjah in 1978, keerden ze 
zich onmiddellijk tegen het Khomeini-regime in een 
strijd die enkele jaren duurde.

De Islamitische Republiek trachtte de Koerden 
te verzwakken door onder andere een beroep te 
doen op de sjiieten onder hen, die zo’n 30 percent 
uitmaken van de totale Koerdische bevolking. 
Historisch gezien bleven de sjiitische Koerden 
terughoudend ten opzichte van de Koerdische 
nationale beweging omdat hun gedeelde religieuze 
affiniteit met de Perzische heersers van het land de 
overhand nam op hun etnische identiteit; omdat ze 
zich in de geografische periferie van de beweging 
bevonden en omdat soenitische Koerden hen van 
de beweging uitsloten. De opeenvolgende Iraanse 
regeringen voor hun part slaagden erin, door aan 
te dringen op hun religieuze verwantschap met het 
Sjiisme en door gebruik te maken van de gekende 
verdeel-en-heersstrategie, de sjiitische Koerden te 
distantiëren van de Koerdische nationale beweging 
en van politieke anti-regimeactiviteiten in het 
algemeen.

Recentelijk echter zijn de sjiitische Koerden 
meer en meer politiek actief geworden. Getuige 
de rol die ze speelden in de’Groene Revolutie’ 
van juni 2009, die de betwiste overwinning van 
Mahmoud Ahmadinejad in de presidentsverkiez-
ingen aanvocht. Deze ommezwaai kan worden 
toegeschreven aan de economische crisis in Iran, 
die het vermogen van de regering om hun goodwill 
af te kopen met economische voordelen verzwakte; 
aan de nieuwe media, die een groeiende golf aan 
Koerdische nationalisme onder de jeugd bracht; en 
de inspirerende ontwikkelingen in andere delen van 
Koerdistan, voornamelijk Syrië. 

Een ander feit om in het achterhoofd te houden is 
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het Qandil-gebergte in de KRG, is ze erin geslaagd 
de aandacht van de wereld te trekken met haar 
guerrilla-acties tegen het Iraans regime. PJAK wordt 
beschouwd als een vleugel van de Turkse militanen 
beweging Partiya Karkeren Kurdistan (PKK) en 
hangt net als hen een linkse, nationalistische en - op 
vlak van gender - egalitaire ideologie aan. Sommige 
bronnen beweren zelf dat PJAK Amerikaanse 
steun geniet, dankzij haar activiteiten tegen de 
Islamitische Republiek. 

Iran is extreem verontrust door de opschudding 
in de regio, in het bijzonder in Syrië. Niet enkel 
omdat het dreigt haar belangrijkste bondgenoot te 
verliezen, maar ook door de mogelijke repercussies 
voor Iran in het algemeen en de Koerden in het 
bijzonder, mocht Assad’s regime vallen. Als de 
onrust Iran bereikt zullen de Koerden in het land 
de eerste voorvechters voor verandering zijn 
vanwege de dubbele repressie onder de Islamitische 
Republiek, de synergie van samenwerking met 
andere delen van Koerdistan en het nationalistische 
vuur onder organisaties uit de diaspora. 

Prof. Ofra Bengiois is hoofd van het Kurdish 

Studies Program van het Moshe Dayan 

Centrum aan Tel Aviv University en auteur 

van “The Kurds of Iraq: Building a State 

within a State.” Vertaling door Mauro 

Desira.

dat, in naakte cijfers, de Koerden van Iran die van 
Irak en zeker die van Syrië in aantal overtreffen. Ook 
hebben ze een enorm potentieel op het intellectuele 
en wetenschappelijke front, getuige de talrijke 
Koerdische intellectuelen in de diaspora. Globaal 
genomen zijn een groot aantal van deze laatste 
actief in de Koerdische nationale beweging en 
bevoorraden ze het met onmisbare organisatorische 
banden met de buitenwereld. 

De Iraans-Koerdische partijen hebben ook baat bij 
de pan-Koerdische gevoelens die vandaag de dag 
heersen in de Kurdistan Regional Governement 
(KRG) in Irak. Als quasi-onafhankelijke staat heeft 
de KRG een veilige haven geboden aan verschillende 
Koerdisch-Iraanse groeperen zoals Komala en de 
KPDI. Deze en andere kleinere partijen profiteren 
van de vrijheid om zich te organiseren, te trainen 
en om banden met de Koerden in Iran te smeden. 
Augustus jongstleden ondertekenden de KPDI en 
Komola, nadat ze elkaar jaren naar de keel stonden, 
een akkoord dat oproept tot het omverwerpen van 
de Islamitische Republiek van Iran, het oprichten 
van een federaal systeem in Iran en de scheiding 
van religie en staat. 

Hoe belangrijk deze partijen ook zijn, de meest 
zichtbare kracht is momenteel de Partij voor een 
Vrij Leven in Koerdistan – beter gekend onder haar 
initialen PJAK. Opgericht in 2004 en gelegerd in 

KDPI/PDKI

De Koerdische Democratische 
Partij van Iran werd opgericht in 
1945 in Mahabad door religieus en 
politiek leider Qazi Muhammad. 
In feite bezegelde deze oprichting 
diens machtsovername, onder 
goedkeurend oog van de Sovjet-
Unie, van de Komela-î Jiyanewe-î 
Kurd (Genootschap voor een 
Koerdische Renaissance), een 
Koerdisch genootschap dat 
trachtte gebruik te maken van 
het machtsvacuüm dat ontstaan 
was door de strijd om Iran 

tussen de Sjah, de Britse bezetter 
en de oprukkende Sovjet-Unie 
om een Koerdische staat op te 
richten. Onder leiding van Qazi 
Muhammad slaagde de KPDI daar 
in 1946 in, met het uitroepen van 
de Republiek van Mahabad. 

Gedurende haar 1-jarige bestaan 
bood de republiek onderdak aan 
één van de meest legendarisch 
Koerdische leiders, Mustafa 
Barzani. Deze was gevlucht uit Irak. 
Na de val van de Republiek werd 
Qazi Muhammad opgehangen, 
Mustafa Barzani vond onderdak 

in de Sovjet-Unie. Ondertussen 
hadden Barzani’s aanhangers in 
Irak een eigen afdeling van de KPD 
opgericht, vetrekkende vanuit de 
vaststelling dat de strijd van de 
Koerden in Irak te sterk verschilt 
van die in Iran om door één partij 
gevoerd te worden.

Dit bleek geen loze gedachte, de 
KDP (Irak) en de KDPI (Iran) 
groeiden uit elkaar en richtten 
elk hun aandacht op de eigen 
specifieke situatie. De KPDI 
opereerde onder het regime van 
de Sjah ondergronds. Ze nam in de 

Overzicht van de Koerdische partijen in Iran

H
et spreekt voor zich dat elke serieuze oppositie in Iran verboden is. Onderstaande partijen opereren 
voornamelijk vanuit Irak en vanuit de diaspora in Europa en de VS. Door de zware repressie is de 

grens tussen democratische politieke partij en guerrillabeweging dun, of vaak zelfs afwezig. 
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loop van de jaren ’70 een tamelijk 
progressief partijprogramma 
aan, met uiteraard de nadruk 
op Koerdische autonomie, al 
dan niet binnen de grenzen 
van Iran. Ze zag zichzelf als de 
politieke vertegenwoordiger van 
de Koerdische gemeenschap in 
Iran, met zowel progressieve als 
religieuze en tribale elementen. 
Drie decennia lang, van de jaren 
’70 tot de jaren ’90, vormde de 
KDPI de motor van het Koerdisch 
verzet tegen de Sjah, en later, 
tegen de Ayatollahs. Dit ging van 
guerrillatactieken tot politieke 
moorden. 

Sinds midden jaren’90 voert de 
KDPI voornamelijk politieke 
oppositie vanuit het buitenland. 
Binnen de KDPI zijn er in de jaren 
2000 afsplitsingen ontstaan, vaak 
onder dezelfde naam, als gevolg 
van een interne machtsstrijd. De 
laatste berichten wijzen erop dat 
de verschillende KDPI’s terug naar 
elkaar toe aan het groeien zijn, na 
bemiddeling door de KRG.

Komala

De Revolutionaire Organisatie 
van Zwoegers, opgericht in 1969, 
is een links-radicale Koerdische 
partij en onderdeel van de 
Communistische Partij van Iran. 
Komala betekent ‘organisatie’ en 
refereert aan Komela-î Jiyanewe-î 
Kurd, de moederpartij van de 
KPDI. Ze lag in het verleden vaak 
overhoop met de KPDI, vooral dan 
vanwege ideologische verschillen. 
Komala ziet de Koerdische 
vrijheidsstrijd in het breder geheel 
van een socialistische revolutie 
voor gans Iran en neemt afstand 
van religieuze en nationalistische 
motieven. 

Tijdens, maar vooral na, de 
Islamitische revolutie werd Komala 
ook actief als guerrillabeweging. 
Dit in wisselende allianties 
met Iraanse communisten en 

Koerdische nationalisten. Komala 
kan vooral op steun rekenen van 
verpauperde landbouwers en 
linkse intellectuelen die de KDPI 
te “nationalistisch bourgeois” 
vinden. De geschiedenis van 
Komala wordt echter getekend 
door de spanning tussen 
antinationalisme en een sterke 
Koerdische identiteit.

Onlangs, in september, onder- 
tekenden Komala en de KDPI 
een gezamenlijke verklaring 
waarin ze opriepen tot de val 
van de Islamitische Republiek 
en de erkenning van Koerdische 
rechten.  Opvallend hierbij is dat 
PJAK niet betrokken werd bij het 
akkoord.

PJAK

De Partij voor een Vrij Leven in 
Koerdistan is de jongste - en de 
afgelopen jaren ook meest actieve 
- Koerdische politieke partij in 
Iran. PJAK werd opgericht in 
2004 in het Qandil-gebergte op 
de grens van Iran en Irak en voert 
sindsdien vanuit de KRG in Irak 
een heftige guerrilla-oorlog uit 
met de Iraanse Revolutionaire 

Garde. De banden tussen de PKK 
en PJAK zijn schimmig. Zeker 
is dat het zusterorganisaties zijn 
die dezelfde linksnationalistische 
ideologie aanhangen en gebruik 
maken van een gedeeld logistiek 
netwerk. Nauwere relaties zijn 
moeilijk te verifiëren, noch te 
ontkennen.

Volgens de meest betrouwbare 
schattingen eiste het recente 
conflict tussen Iran en PJAK rond 
de 500 levens. In 2011 kondigden 
beide partijen een wapenstilstand 
af, maar deze werd als snel weer 
verbroken. Er doen allerhande 
geruchten de ronde over steun 
van de VS en Israël aan PJAK in 
hun proxy war tegen Iran. Het is 
een feit dat PJAK, en dan vooral 
haar vrouwenafdeling Yerjerika, 
zeer bereikbaar zijn voor westerse 
media. Dit voedt uiteraard, al dan 
niet gegronde, verdenkingen en 
speculaties. Hierbij dient gezegd 
dat de VS PJAK, net als de PKK, 
al op haar lijst van terroristische 
organisaties heeft gezet. 

Mauro Desira is stafmede-
werker bij het Koerdisch 
Instituut Brussel.

PJAK staat bekend om haar vrouwelijke guerrilla’s. 
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echter gesloten omwille van de burgeroorlog die 
over het land woedt.

“Wanneer kom je?” vroeg mijn contactpersoon 
Salih Muslim me aan de telefoon van waar hij 
stond, 200 meter verderop aan de andere kant van 
de beprikkeldrade grens. Nadat hij jaren lang onder 
de radar actief was geweest, was Salih in 2010 leider 
van de Koerdische Democratische Partij (PYD) 
geworden, de dominante partij onder de Syrische 
Koerden. 

“Ik ben bang dat ik een omweg moet maken langs 
Noord-Irak om bij jou te geraken,” antwoordde 
ik. Tot mijn verbazing zag ik Koerdische vlaggen, 
officieel verboden door de regering van Assad, 
wapperen op de daken van de gebouwen aan de 
andere kant van de grens. 

Vijf dagen later, nadat ik mijn reis had geregeld 
in Erbil, de hoofdstad van Iraaks Koerdistan, 
was ik eindelijk onderweg. Terwijl ik aan het 
wachten was op een smokkelaar die me door een 
mijnenveld zou loodsen op de grens tussen Iraaks 
Koerdistan en Syrië, kwam ik Jewan tegen, een 
26-jarige Syrische Koerd in ballingschap. Jewan 
was onderweg om zijn familie te bezoeken die hij 
niet meer gezien had sinds hij drie jaar geleden 
gearresteerd werd omwille van een artikel dat hij 
in het Koerdisch geschreven had voor een tweetalig 
Arabisch-Koerdisch studentenblad. Hij was toen 27 
dagen lang gemarteld. Om hem vrij te krijgen had 
zijn familie het equivalent van  1.551 euro moeten 
betalen. Nadien was hij via Libanon en Turkije naar 
Erbil gevlucht, waar hij momenteel woont.

Gewapende burgers die beweerden dat ze lid zijn 
van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) bewaakten 
de Syrische kant van de grens. We kregen thee 

De Koerden vechten al sinds het ineenstorten van het 
Ottomaanse Rijk (na WOI) voor hun basisrechten 
en dat onder een hele reeks repressieve regimes. 
Daarbij werden de Koerden gedwongen verspreid 
te leven over een regio die vandaag gevormd wordt 
door Noordwest-Irak, Noordoost-Syrië, Zuidoost-
Turkije en Noordwest-Iran.

In Syrië, waar in 1963 de Ba’athpartij aan de 
macht kwam, werden de Koerdische taal en de vlag 
verboden en honderdduizenden Koerden verloren 
hun Syrische staatsburgerschap, inclusief hun 
identiteitskaarten en hun officiële documenten, 
waardoor ze onmogelijk nog konden werken, 
studeren, trouwen of reizen. Velen werden 
gedeporteerd uit het noordoosten, waar zich 
toevallig ook een belangrijk percentage van ‘s lands 
olievoorraden bevinden. Koerdische gebieden 
werden bevolkt met Arabische nederzettingen en 
bestaande dorpen kregen nieuwe, Arabische namen. 
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de Koerden 
in 2011 van de gelegenheid gebruik maakten om 
Assad hun middenvinger te tonen. 

Ik schrijf al verschillende jaren over de Koerdische 
beproevingen en toen ik hoorde dat de Syrische 
Koerden erin geslaagd waren om de controle over 
te nemen in sommige delen van Noordoost-Syrië, 
kon ik niet wachten om met mijn eigen ogen te gaan 
kijken.

Vier jaar geleden had ik geen enkel probleem om 
de Turks-Syrische grens over te steken met een 
gewoon Syrisch visum. De grenspost lijkt een beetje 
op een midden-oosterse versie van Checkpoint 
Charlie: loopgraven, mijnenvelden en prikkeldraad 
scheiden Koerdische families uit de Turkse stad 
Nusaybin van hun familieleden in het Syrische 
Qamishli. Afgelopen zomer was de grensovergang 

De drie miljoen Koerden van Syrië vormen de grootste minderheidsgroep van het land. Ze maakten 
van meet af aan deel uit van de opstand tegen Assad. Hun verzet kristalliseert zich evenwel rond heel 

eigen strijdpunten.

- Karlos Zurutuza -

Koerdische lente in Syrië
- West Koerdistan -
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De Koerden bemannen niet alleen hun eigen 
checkpoints op straten en wegen, ze hebben ook 
eigen sociale centra opgericht waar mensen terecht 
kunnen bij familiale twisten en echtscheidingen en 
waar mishandelde vrouwen opgevangen worden. De 
Koerdische Lente heeft zelfs de klaslokalen bereikt, 
waar vrijwilligers lessen Koerdisch geven aan allen 
die  graag willen leren lezen en schrijven in hun lang 
verboden moedertaal.    

Over politiek praten is eveneens heel lang taboe 
geweest voor de Koerden en na jaren van clandestiene 
activiteiten schieten de politieke partijen nu als 
paddenstoelen uit de grond. Het werd al snel 
duidelijk dat de vraag of Syrisch Koerdistan een 
autonome regio zou moeten worden binnen Syrië 
voor verwoede discussie zorgt. Qereman Mehri, 
een woordvoerder van de Yekiti Partij, vertelde 

me: “We willen een autonome regio 
met duidelijk afgebakende grenzen.” 
Op een vergeelde kaart had hij een 
langwerpig gebied getekend langs de 
Turks-Syrische grens tot bijna aan de 
Middellandse Zee.   

Andere partijen eisen meer rechten op, 
maar noemen het project om tot een 
autonome regio te komen onrealistisch. 
Ismail Ali Sheref, een lokale leider 
van de Kurdistan Democratische 
Partij van Syrië (PDKS), is één van 

hen. “We kunnen het Iraakse Koerdische model 
niet importeren naar het Koerdische noorden van 
Syrië omdat de geografie eenvoudigweg niet in ons 
voordeel speelt – wij hebben geen bergen om ons 
tegen Arabieren en Turken te beschermen.” Ondanks 
hun meningsverschillen behoren zowel Yekiti als de 
PDKS tot de 16 politieke partijen die afgelopen juli 
het Koerdische Hoogste Comité hebben opgericht, 
waar nu de meeste Syrische Koerden toe behoren. 
De oprichting van dit comité was een grote stap tot 
het oplossen van de malaise tussen de verschillende 
partijen en clans. 

Het is ten slotte ook interessant om weten dat er in 
het noordoosten van Syrië, en zeker in  Qamishli, veel 
christenen wonen. Een groot deel van hen hebben 
tatoeages van kruisbeelden en andere Assyrische 
symbolen, waarmee ze zich onderscheiden van hun 
islamitische buren. Het moeten echter barre tijden 
zijn voor de lokale tatoeagezaken, want het lijkt niet 
zo’n goed idee om een kruisbeeld op je arm te laten 
zetten terwijl er verontrustende geruchten rond 
waren  over onthoofdingen van christenen aan de 
checkpoints in het noordwesten van het land.   

en koekjes van hen terwijl we wachtten op Rafik, 
de broer van Jewan die ons zou komen ophalen. 
Onderweg was het stil, met uitzondering van het 
monotone gekraak van de pompinstallaties in de 
ons omringende olievelden, wier vuurkolommen in 
het passeren de weg oplichtten.   

“Veel van deze olierijke gronden waren vroeger 
van ons, maar Assad heeft ze in handen gegeven 
van Arabische families uit het zuiden van het 
land,” zei Jewan. 

Laat in de nacht kwamen we aan in  Girkê Legê. 
Koerdische muziek weergalmde uit winkels en 
cafés en het hoofdkwartier van een Koerdische 
politieke partij werd plechtig geopend door een 
groep mannen die elkaar begroetten volgens de 
plaatselijke gewoonte: één kus op de ene wang, 
gevolgd door drie zoenen op de andere 
wang. Terwijl Aleppo tot puin herleid 
werd door de troepen van Assad en de 
bazooka’s van het Vrije Syrische Leger, 
heerste in Girkê Legê een feestelijke 
sfeer. 

De Koerden hadden met 
verbazingwekkend gemak de 
controle over de regio overgenomen. 
Er waar slechts een paar kleine 
schermutselingen geweest met de 
troepen van Assad, waarbij maar 
weinig slachtoffers waren gevallen. Dat zorgde voor 
argwaan. Verschillende Koerdische politieke leiders, 
die zich tot voor kort schuil hadden moeten houden, 
vertelden me over een vermeende wapenstilstand 
en een geheim pact tussen Bashar al-Assad en Salih 
Muslim. 

Er werd ook druk gespeculeerd dat deze tijdelijke, 
geweldloze machtsoverdracht slechts te danken was 
aan het feit dat Assad zijn troepen nodig heeft in 
Damascus en Aleppo, waar de opstand hevig woedt, 
of dat het oogluikend toestaan dat de Koerden hun 
eigen gebied controleren vlakbij de Turkse grens, 
het antwoord is van Damascus op de steun van 
Turkije aan het Vrije Syrische Leger. “Er is geen 
enkele overeenkomst met Assad,” vertelde Salih me 
op een gloeiend hete dag in Qamishli. “We hebben 
op geen enkele manier contact gehad met Assad, 
maar we spreken wel met het Vrije Syrische Leger 
in lokale steden zoals Kobane, Qamishli en Afrin – 
allen voornamelijk Koerdische steden – opdat we de 
violen gelijk kunnen stemmen en kunnen vermijden 
dat we onder elkaar beginnen te vechten.” 

“We hebben op geen 
enkele manier contact 

gehad met Assad, 
maar we spreken wel 
met het Vrije Syrische 
Leger (...) opdat we de 

violen gelijk kunnen 
stemmen en kunnen 

vermijden dat we 
onder elkaar beginnen 

te vechten.”
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Salih vertelde me dat Turkije al soldaten van het 

Vrije Syrische Leger de regio binnenloodst met 

de bedoeling er chaos te stichten en de regio te 

destabiliseren, waar hij aan toevoegt: “Jammer 

genoeg bestaat het Vrije Syrische Leger niet uit 

één geheel. Er bevinden zich extremisten onder 

hen, en zelfs milities die directe bevelen krijgen 

uit Turkije.” Als de Syrische Koerden erin zouden 
slagen democratische rechten te verkrijgen, dan zou 

dat een grote stap voorwaarts zijn voor alle Koerden. 

Het lot van de Syrische Koerden ligt erin dat ze 

moeten leven tijdens een ongeëvenaard historisch 

moment.   

De Koerden van Syrië mogen dan wel al meer dan 50 
jaar onder de harde laarzen van de Assads geleefd 

hebben, ze maken zich momenteel steeds meer 

zorgen over de rol die Salafistische groepen spelen 
in het Vrije Syrische Leger. Wat ook de uitkomst 

van de oorlog zal zijn, Salih hamert erop dat de 

Koerden op zoek zijn naar democratisch zelfbestuur 

binnen de huidige grenzen van Syrië, zonder dat 

er nieuwe grenzen getrokken worden. Voorlopig 

lijkt hetgeen de “Arabische Lente” genoemd wordt, 
inderdaad precies dat te zijn: een beweging door 

en voor Arabieren. De Koerden van Syrië zijn zich 

daar maar al te zeer van bewust en alleen de tijd zal 

uitwijzen of ze erin zullen slagen om Assad, het Vrije 

Syrische Leger en Turkije op afstand te houden. 

Verschenen op  23 november 2012 in Vice 
Magazine. Vertaling door Kristel Cuvelier.

Sommige christenen vertelden me dat ze niet zo 

gelukkig waren met het feit dat de Koerden nu de 

plak zwaaien over de regio, maar ze waren het er 

allen over eens dat ze veel slechter af zouden zijn 

als de regio ooit in handen zou vallen van het Vrije 

Syrische Leger.

Tot vorig jaar was Syrië het uitverkoren 

toevluchtsoord voor christenen die probeerden te 

ontsnappen aan het sektarische geweld in buurland 

Irak. Vandaag hopen zowel de geboren en getogen 

Syrische christenen als de nieuwkomers dat ze het 

land zullen kunnen ontvluchten. “Ik mocht Bashar 

al-Assad wel omdat hij onze veiligheid garandeerde. 

Als de Koerden in staat zijn om hetzelfde te doen, 

dan heb ik er geen bezwaar tegen dat ze de macht 

over zouden nemen. Ik wil gewoon kunnen leven,” 
vertelde een christen die een hotel met een zwembad 

uitbaatte. 

Voorlopig lijken de christenen in het noordoosten 

van de Koerden afhankelijk te zijn voor wat hun 

veiligheid betreft, maar voor de Koerden ziet de 

situatie er niet zo rooskleurig uit. Indien Assad erin 

zou slagen de oppositie te vermorzelen en aan de 

macht te blijven en als hij er dan voor zou opteren 

de rebelse Koerden niet langer te straffen en hen een 

autonome regio te laten  (wat onwaarschijnlijk is), 

dan vrezen velen dat Turkije een militaire operatie 

tegen hen zal beginnen, net zoals Turkije gedaan 

heeft toen het Iraaks Koerdische bergdorpjes, 

bewoond door herders, binnenviel en met de grond 

gelijk maakte.  

PYD-officier bewaakt de Syrisch-Iraakse grens. © Reuters
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Bakthiar Amin is een internationaal befaamde mensenrechtenactivist uit Irak. Na de val van Saddam 
Houssein werd hij aangesteld als minister voor de Mensenrechten tijdens de eerste Interim-regering 

van Irak  (juni 2004 tot mei 2005), geen eenvoudige baan zo bleek. We ontmoetten hem op een avond in 
september voor een interview in een café aan de Brusselse Grote Markt, waar hij ons urenlang vertelde 
over de lange lijst afschuwelijke mensenrechtenschendingen in Irak. Spijtig genoeg wou hij liever niet te 
veel praten over de huidige politieke crisis in Irak, ongetwijfeld te riskant als je in Bagdad werkt.  

- Kristel Cuvelier & Mauro Desira -

- Interview: Bakthiar Amin -

“Geen theocratie en geen autocratie, 
Koerden willen democratie!”

gemeenschap, die net zo goed het slachtoffer waren 
van de brutaliteiten van dat regime. 

De bevolking van het olierijke Kirkoek werd 
het slachtoffer van etnische zuiveringen en 
Apartheidspolitiek. Meer dan 100.000 mensen, 
waaronder mijn eigen familie, werden weggevoerd 
uit de stad. Ze werden in gevangenissen gegooid, 
gemarteld en gedeporteerd. Ik ben zelf afkomstig uit 
Kirkoek, dus ik begrijp het lijden van de bevolking 
erg goed. Maar ook andere olierijke steden kregen 
te maken met gedongen deportaties. 

En dan is er nog het onfortuinlijk lot van de Feyli-
Koerden (Sjiietische Koerden uit Bagdad en de 
bergachtige streek aan de grens met Iran, nvdr.). 
Zij waren één van de grootste slachtoffers van het 
regime van Saddam. Ongeveer 10.000 van hun 
jonge mannen zijn gearresteerd en daarna nooit 
meer teruggezien. Ze werden onderworpen aan 
chemische experimenten, als proefdieren. Dit 
gebeurde onder andere in Nugrat Salman, een 
beruchte gevangenis in de zuidelijke woestijn, dicht 
bij de grens met Saudi-Arabië. 

De Feyli-Koerden werden eveneens het slachtoffer 
van deportaties: honderdduizenden van hen 
werden weggevoerd uit Bagdad en het oosten van 
Irak, richting de Iraanse grens. Hun deportatie 
lijkt op wat de Nazi’s met de Joden hebben gedaan 
tijdens de Shoah. Onder de arrestanten bevonden 
zich heel wat rijke en machtige mensen, zoals 
bijvoorbeeld een 600-tal leden van de Iraakse 
Kamer van Koophandel. Na hun arrestatie werden 
hun bezittingen in beslag genomen. De vrouwen, 
kinderen en ouderen werden gedeporteerd naar 

Gelukkig wou hij wel graag vertellen over de crisis 
in buurland Syrië en de ingewikkelde geopolitieke 
kluwen die ontstaat door alle buitenlandse 
inmenging in de Syrische oorlog. “Die regeringen 
die zich zo graag mengen in andere landen kunnen 
beter eerst eens naar hun eigen bevolking kijken, 
en dat geldt in het bijzonder voor die regeringen 
die zelf een Koerdische bevolkingsgroep hebben,” 
wou hij - ietwat cryptisch – tot slot nog graag laten 
noteren.

Minister worden voor de Mensenrechten 
in een land dat verscheurd werd door een 
bloedige en bijna uitzichtloze burgeroorlog, 
dat moet een hele uitdaging geweest zijn…

Inderdaad, maar een uitdaging werkt vaak net 
inspirerend. In die tijd had Irak nog geen ministerie 
voor de Mensenrechten, dus ik begon aan mijn 
taak onder moeilijke omstandigheden. Het land 
ging gebukt onder de zware erfenis van 35 jaar 
systematische mensenrechtenschendingen - 
waaronder genocide en gruwelijke oorlogsmisdaden 
- onder de dictatuur van Saddam Houssein. De 
Koerden hadden 4.500 van hun dorpen verloren, 
deze waren compleet van de kaart geveegd. Tijdens 
de Anfal-campagne werden 182 000 Koerden 
vermoord. 281 Koerdische dorpen werden het 
slachtoffer van aanvallen met chemische en 
biologische wapens, waaronder Halabja, waar 5.000 
mensen in nauwelijks enkele minuten tijd vermoord 
werden. Dus je begrijpt dat het niet gemakkelijk 
was om af te rekenen met zo’n verleden en de 
wonden waren toen nog erg vers, niet alleen voor 
de Koerden, maar voor alle Irakezen, waaronder 
Saddams eigen volk in Tikrit en de Turkmeense 
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ik bijvoorbeeld inspectieteams op, die zonder 
voorafgaande waarschuwing, moesten controleren 

hoe gevangenissen en andere 
detentiecentra gerund werden, zodat er 
geen “geheime gevangenissen” zouden 
kunnen ontstaan. Wat dat betreft, 
hebben we tenminste succes geboekt, 
mag ik wel zeggen.  

Wat zijn de belangrijkste 

hindernissen voor de 

mensenrechten in Irak?

Mensenrechten zijn een 
grensoverschrijdend onderwerp, 
je staat er mee op en je gaat er mee 
slapen. Belangrijke uitdagingen in Irak 

zijn terroristische aanslagen en het gebrek aan een 
cultuur waarin mensenrechten belangrijk worden 
gevonden. Deze cultuur ontwikkelen is een belangrijk 
onderdeel van het democratiseringsproces. 
Wat betreft het opbouwen van capaciteiten en 
instellingen, moesten we helemaal opnieuw 
beginnen, want alles was volledig verwoest. Eén 
van de belangrijkste dingen die we verwezenlijkt 
hebben, is de oprichting van commissies die zich 
bezig houden met het lot van de tienduizenden 
politieke gevangen, de slachtoffers en hun families. 

Opdat een overgang naar een democratie succesvol 
en geloofwaardig kan zijn, moeten er tegelijk vier 
mechanismen in werking gezet worden. Eerst en 
vooral regelingen rond amnestie, vervolgens een 
waarheid- en verzoeningscommissie, naar het 

Iran en de jonge mannen bleven in de gevangenissen 
… en daarna verdwenen ze. Later werden hun 
lichamen teruggevonden in massagraven. 

Er zijn 276 massagraven ontdekt na het einde van 
Saddams bewind, maar er zijn er vast nog meer 
te vinden. Er zijn honderdduizenden slachtoffers 
gevallen tijdens de mislukte opstand van 1991, 
Sjiieten in het zuiden en Koerden in het noorden. 
En tijdens de bloedige 8-jarige oorlog tussen 
Irak en Iran (1980-88) zijn er langs beide zijden 
miljoenen mensen verwond of gedood. Dus dat 
kreeg ik allemaal op mijn bord toen ik minister van 
Mensenrechten werd.  

De lijst van mensenrechtenschendingen is 

duizelingwekkend lang. Hoe bent u aan uw 

taak als minister begonnen?

Het was niet gemakkelijk. Het probleem van al de 
vermiste personen probeerde ik aan te pakken door 
te ijveren voor de oprichting van een Nationaal 
Centrum voor Vermiste en Verdwenen Personen 
in Irak. Ik heb veel voorbereidend 
werk gedaan, zoals het beschermen 
van massagraven en het verzamelen 
van lijsten met namen van vermisten. 
Vijfentwintig landen steunden ons 
project, net als de VN en internationale 
NGO’s. Jammer genoeg heeft mijn 
opvolger het project niet voldoende 
opgevolgd en uitgewerkt zoals gepland 
was. Het had  iets moeten doen voor al 
die families die nog steeds niet weten 
wat er met hun vermisten gebeurd is. Ik 
wou dat we hen hun geliefden konden 
teruggeven, maar dat is onmogelijk. 
Het minste wat we hadden kunnen doen om hun 
leed te verzachten is uitvinden wat er met hun 
dierbaren gebeurd is en waar ze zich bevinden.

Ik probeerde ook om mensen op te leiden om 
de gevangenissen te monitoren. Je weet dat de 
bewaking van de gevangenissen toen niet in onze 
handen was, maar in handen van de multinationale 
strijdmachten die geleid werden door de Amerikanen 
(Amin spreekt over de periode van het schandaal 
van Abu Graib, nvdr.). Dat was zo beslist door de 
VN Veiligheidsraad, dus het lot van de gevangenen 
hing van hen af, wij hadden er weinig over te 
zeggen. Dus opende ik kantoren en ziekenhuizen 
in gevangenissen zoals Abu Graib en ik probeerde 
familieleden te helpen die op bezoek wilden gaan 
enzovoort, zaken die de omstandigheden in de 
gevangenissen dienden te verbeteren. Zo richtte 

“Slachtoffers mogen in 
geen geval hun slagers 

imiteren. In de strijd 
voor onafhankelijkheid 

van de koloniale 
machten hebben 

vele landen zich wel 
bevrijd van vreemde 
overheersers, maar 

daarom is de bevolking 
in die landen zelf nog 
niet vrij geworden.”

Bakthiar Amin is wereldwijd een veel gehoorde spreker op 

mensenrechtenconferenties
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menselijk leed, gedwongen verhuizingen enzovoort. 
De hand van het terrorisme weet van tijd tot tijd 
Noord-Irak te bereiken, maar er gebeuren relatief 
weinig aanslagen in vergelijking tot de rest van het 
land. In de zogenaamde “betwiste gebieden” (tussen 
de Koerdische Regionale Regering en de federale 
regering in Bagdad, zoals Kirkoek, nvdr.) komen 
er meer terreurdaden voor en de bevolking heeft er 
meer te lijden gehad onder gedwongen  deporaties. 
Vanwege de onzekere situatie in de rest van Irak zijn 
er verder veel Koerden naar de Koerdische Regio 
gevlucht. 

De val van Saddam zorgde niet voor het einde van 
het lijden van de Koerden in Irak, de “Arabisering” 
blijft in de praktijk doorgaan. Neem nu het 
voorbeeld van Kirkoek. In 1976 reduceerde Saddam 
de administratieve oppervlakte van Kirkoek van 
21.000 km² tot 9.000 km². Gewapende Arabische 
kolonisten werden naar Kirkoek gebracht en de 
landbouwgrond werd opgeëist door regimegetrouwe 
Arabische stammen en kaderleden van de Ba’ath-
partij. Deze demografische en administratieve 
veranderingen zijn vandaag nog steeds een 
belangrijke bron van conflict. 

Zowel de Koerden als de Sjiieten zijn geen 
numerieke minderheden in hun eigen regio’s. Maar 

voorbeeld van Zuid-Afrika, een nationale dialoog 
en een Hoog Gerechtshof voor misdaden tegen 
de mensheid. Het is daarbij in een multi-etnische 
en multireligieuze staat zeer belangrijk dat deze 
overgangsmaatregelen niet het beeld creëren van 
één gemeenschap die wraak neemt op andere 
gemeenschappen. Tegenstanders van een overgang 
naar democratie zullen het zeker zo proberen 
afschilderen. Om een dergelijke verkeerde perceptie 
te vermijden, moeten er op hetzelfde moment 
rechtszaken lopen tegen leden van verschillende 
gemeenschappen.    

Hoe staat het ondertussen met de mensen- 

rechten in het Koerdische Noord-Irak?

Slachtoffers mogen in geen geval hun slagers 
imiteren. In de strijd voor onafhankelijkheid van 
de koloniale machten hebben vele landen zich wel 
bevrijd van vreemde overheersers, maar daarom 
is de bevolking in die landen zelf nog niet vrij 
geworden.

Het beeld van de mensenrechten is heel verschillend 
voor Irak en Iraaks Koerdistan. Het Koerdische  
Noorden is het meest stabiele deel van Irak, ondanks 
de voortdurende bombardementen uit Iran en 
Turkije. Deze zorgen voor schade aan het milieu, 

De val van Saddam in Bagdad.
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maken dat ze genoeg hebben van de dictatoriale 
regimes in het Midden Oosten en Noord-Afrika. 
De hele regio kampt met despotisme, ongelijke 
machtsverhoudingen, geweld en gruweldaden, 
miljoenen vluchtelingen en straatkinderen, een 
hoog percentage analfabeten, een torenhoge 
werkeloosheid, een gebrek aan basisrechten en 
fundamentele vrijheden, een lange geschiedenis van 
kolonisatie en buitenlandse bezettingen, gruwelijke 
mensenrechtenschendingen en ga zo maar door. 
Dit alles zorgde voor een algehele ontevredenheid 
bij de bevolking, die uiteindelijk ontvlamde tijdens 
de opstanden in Tunesië, Libië en Egypte. Ook de 
Syrische bevolking heeft lang geleden onder de 
heerschappij van Assads Ba’ath-partij, dus ook 
zij kwamen in opstand. In het begin verliepen de  
protesten zeer vredevol, maar door het extreme 

geweld dat de regering inzette tegen 
betogers, werden anderen aangezet 
om ook de wapens op te nemen.  Dat 
gewapende conflict heeft geleid tot 
mensenrechtenschendingen langs 
beide zijden. 

Daarbovenop zijn buitenlandse 
regeringen, waaronder Turkije, 
Qatar en Saudi Arabië, zich 
gaan mengen in het conflict 
door hun steun aan gewapende 
oppositiegroepen, waaronder 
groepen die gelieerd zijn aan Al-
Qaeda en andere Jihadi-Salafisten, 

maar ook allerlei huurlingen, beveiligingsfirma’s, 
buitenlandse inlichtingendiensten en vrijwilligers 
uit landen zoals Egypte, Tunesië, Libië, Jemen en 
Algerije. Langs de andere kant wordt de Syrische 
regering gesteund door de Iraanse as en haar 
bondgenoten. En dan heb je nog de kloof tussen 
Sjiieten en Soennieten in de regio. Dus je hebt de 
Turkse as (met het pan-Turkisme) tegenover de 
Iraanse as (met het pan-Iranisme), met Bagdad in 
het midden daarvan. Samen met Jordanië, Turkije 
en Libanon is Irak één van de landen die het meest 
belang hebben bij hoe het conflict in Syrië evolueert, 
wat betreft de instroom van vluchtelingen en de 
bewegingen van gewapende groepen. 

Officieel heeft Irak geprobeerd om een neutrale rol 
te spelen en het nam initiatieven om de Syrische 
regering en de oppositie bij elkaar te brengen. Alleen 
bekijkt de Syrische oppositie de zaken anders. De 
regering in Irak heeft volgens sommigen geen 
coherent buitenlandsbeleid en er doen geruchten de 
ronde dat de Iraakse regering de Iraanse regering 
toelaat om over haar grondgebied te vliegen met 

de Koerden vormen een minderheid binnen Irak 
en de Sjiieten vormen een minderheid binnen de 
Arabische wereld. De Koerden dringen al heel lang 
aan op een volkstelling als basis voor het regelen van 
bijna ieder aspect van het dagelijkse leven. Maar 
Ba’athistische elementen blokkeren doelbewust 
elke vorm van telling, waaronder de volkstelling die 
voorgeschreven wordt in artikel 140. 

Ook in het post-Saddam tijdperk  zijn er minderheden 
het slachtoffer geworden van etnische zuiveringen 
door terroristische groepen en de hebzucht van 
sommige mensen die hun oog hadden laten vallen 
op eigendommen van anderen.  Maar het gaat 
niet langer om een doelbewust overheidbeleid, 
zoals in het tijdperk van Saddam. Sommige 
overheidsdiensten hebben wel samengespannen 
met bepaalde milities of toch een 
oogje toegeknepen in hun voordeel. 
Het is verboden om te bidden, 
te eten, de liefde te bedrijven en 
kinderen te baren in een huis dat je 
gestolen hebt, dat is “haram”, maar 
het is jammer genoeg wel gebeurd.

In de gebieden van de Koerdische 
Regionale Regering (KRR) krijgen 
minderheidsgroepen nu het recht 
op onderwijs in hun eigen taal en 
eigen culturele instellingen. Het 
quotasysteem in het Koerdische 
parlement bevoordeelt zelfs 
minderheidsgroepen. En in de Iraakse grondwet 
staat dat in districten en steden  waar een 
minderheidsgroep in de meerderheid is, de taal van 
deze minderheid erkend moet worden als officiële 
taal van dat gebied.  

Wat belangrijk is, is dat er geen systematisch 
beleid meer is van mensenrechtenschendingen. 
We kunnen niet alle schuld bij het verleden leggen 
en onze ogen sluiten voor de misbruiken en 
wantoestanden van vandaag. Misdadigers moeten 
altijd voor het gerecht gebracht worden.   

De Syrische crisis lijkt Irak te verdelen, 
sommige partijen steunen Assad, terwijl 
andere partijen meer voeling hebben met 
bepaalde oppositiegroepen. In hoeverre 
verhit de Syrische crisis de politieke situatie 
in Irak?

Je moet begrijpen dat de Syrische revolutie, in 
navolging van de revoluties in Egypte en Tunesië, 
een manier is van de bevolking om duidelijk te 

“Wat belangrijk is, is 
dat er geen systematisch 

beleid meer is van 
mensenrechtenschendingen. 
We kunnen niet alle schuld 

bij het verleden leggen 
en onze ogen sluiten 

voor de misbruiken en 
wantoestanden van 

vandaag. Misdadigers 
moeten altijd voor het 

gerecht gebracht worden. “  
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een “Day After”-plan nodig (Amin refereert hier 
naar de in Duitsland opgestelde blauwdruk  voor 
het post-Assad-tijdperk van de Syrische Nationale 
Raad, nvdr.), maar ook een “Day Before”, waar alle 
gemeenschappen van Syrië zich in kunnen vinden, 
Koerden, Alawi, Soennieten, Sjiieten, Druzen, 
vrouwen, christenen, democraten, … enzovoort. En 
een “Day After” waarbij iedereen inspraak krijgt in 
het opstellen van een nieuwe grondwet. Dit mag 
niet door één groep beslist worden, Syrië is een 
multi-etnische, multireligieuze en  multiculturele 
samenleving. Die diversiteit zou gekoesterd moeten 
worden en ze dient tot uiting te komen in een nieuw 
democratisch, inclusief en vredelievend Syrië. Wij 
als Iraakse Koerden kunnen niet beslissen voor de 
Koerden in Syrië, maar ons hart bloed als we zien 
aan welke gruwel ze dagelijks blootgesteld worden.

Verder moeten we erover waken 
dat de revolutie niet gekaapt wordt 
door extremisten, zoals al eerder 
gebeurd is. De revoluties in het 
Midden Oosten zijn het resultaat van 
decennia vol onrechtvaardigheden 
en machtsmisbruik. De 
commercialisering van de revoluties 
door buitenlandse machten zal de 
bevolking evenmin verder helpen. We 
hebben meer nodig dan verklaringen 
zoals: “het geweld moet stoppen, het 
regime moet opstappen”. 

We hebben een nieuwe, holistische 
aanpak nodig voor de problemen in 
de regio, met betere regeringen die  
respect hebben voor de 350 miljoen 

mensen die er wonen, een aantal dat zal aangroeien 
tot 700 miljoen tegen 2050. Het Midden oosten zou 
een bron moeten zijn van innovatie en menselijk 
kapitaal, naast Europa en Azië, eerder dan een 
regio die overbevolkt is door jonge mensen die 
uitgesloten blijven, werkloos en laaggeschoold, en 
die vervolgens gemakkelijk te rekruteren zijn door 
extremistische groeperingen, die dan nog meer 
geweld, terrorisme en migratie naar het westen 
veroorzaken. De bevolking van het Midden Oosten 
zou veel meer en veel betere zaken kunnen bieden 
aan de wereld.

Bakthiar Amin is voormalig Iraaks minister 
voor de Mensenrechten. Kristel Cuvelier en 
Mauro Desira zijn stafmedewerkers aan het 
Koerdisch Instituut Brussel.

wapens voor het Syrische regime. Tenminste, dat is 
wat bepaalde media en oppositiegroepen beweren, 
maar ik weet niet wat daarvan waar is.  

Is er een verschil tussen de positie van Erbil 
en Bagdad als het over Syrië gaat?

De Koerden van Noord-Irak kunnen zich natuurlijk 
goed inleven in het lijden van de Koerden in 
het noorden van Syrië. De Syrische Koerden 
hebben enorm geleden onder het Ba’ath-regime. 
De internationale gemeenschap heeft nooit veel 
aandacht besteed aan de onderdrukking van de 
Koerden in Syrië, die hun burgerschap verloren en te 
maken kregen met gedwongen Arabisering. Eigenlijk 
bevonden de Syrische Koerden zich in een grote 
openluchtgevangenis, zonder culturele of politieke 
rechten. Velen vluchtten naar grotere 
steden zoals Damascus en Aleppo, in 
beiden wonen nu ongeveer een half 
miljoen Koerden.  Zij namen deel aan 
de opstand tegen Assad. Je hebt twee 
grote Koerdische politieke groepen: 
de Koerdische Nationale Raad, een 
coalitie van 15 politieke partijen en de 
Democratische Eenheidspartij PYD. 

Onder impuls van Massoud Barzani, 
de president van de Koerdische 
Regionale Regering, vormden beiden 
samen het Koerdische Hoogste 
Comité. Ik hoop dat ze erin zullen 
slagen de eenheid te bewaren. Aan 
de ene kant moeten ze het opnemen 
tegen het autocratische regime van 
Assad, dat hen zo lang onderdrukt heeft, aan de 
andere kant staan ze tegenover de theocratische, 
militaire oppositie, waaronder vele voormalige 
Ba’athisten die nooit een zier gegeven hebben om 
de rechten van de Koerden.  Dus voor de Koerden 
vormt de militaire oppositie geen alternatief voor 
het autoritaire regime van Assad.  In plaats van 
een autocratie of een militaire theocratie willen de 
Koerden een democratische, seculiere en burgerlijke 
samenleving. Een democratisch Syrië waarbinnen 
de rechten van de Koerden gerespecteerd worden 
en waarbinnen ze een eigen regionaal politiek, 
cultureel en sociaal beleid kunnen voeren. Geen 
theocratie en geen autocratie, Koerden zijn voor 
democratie. Jammer genoeg krijgen ze bijna geen 
internationale steun. 

De Syrische oppositie is zeer verdeeld en dat speelt 
Assad natuurlijk in de kaart. We hebben niet alleen 

 “In plaats van een 
autocratie of een 

militaire theocratie 
willen de Koerden 
een democratische, 

seculiere en burgerlijke 
samenleving. Een 

democratisch Syrië 
waarbinnen de rechten 

van de Koerden 
gerespecteerd worden 
en waarbinnen ze een 

“eigen regionaal politiek, 
cultureel en sociaal beleid 

kunnen voeren.”
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DE KOERDEN

Het tweemaandelijks tijdschrift van het Koerdisch Instituut 
vzw te Brussel - door het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap erkend als beweging in het kader van het 
decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk - biedt 
een politiek onafhankelijke blik op de huidige situatie van 
de mensen- en volkerenrechten in het Midden-Oosten, 
Eurazië en de Kaukasus en tevens op hun geschiedenis en 
cultuur.

Bijdragen van derden vertegenwoordigen niet per 
definitie de visie van de redactie.
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EU Turkey Civic Commission (EUTCC) 

Speciale resolutie in de zaak van Dhr. Adem Uzun 

Op de “9de Internationale Conferentie van de Europese Unie, Turkije en de Koerden”, die 
plaats op woensdag 5 en donderdag 6 december 2012 in het Europees Parlement in Brussel, 
werd unaniem een “speciale resolutie aangenomen in de zaak van de heer Adem Uzun”, een 
belangrijke Koerdische politicus die een tijd geleden gearresteerd werd in Parijs (Frankrijk). 

9de INTERNATIONALE CONFERENTIE OVER "DE EUROPESE UNIE, TURKIJE  EN 
DE KOERDEN" 

(Brussel, Europees Parlement, 5 & 6 December 2012, Zaal ASP 1 G2) 

DE KOERDISCHE KWESTIE IN TURKIJE: TIJD OM DE DIALOOG TE HERNIEUWEN 
EN DE ONDERHANDELINGEN TE HEROPENEN 

SPECIALE RESOLUTIE 

"In de zaak van Dhr. ADEM UZUN" 

De EUTCC Conferentie roept de Franse autoriteiten op om de heer Adem Uzun onmiddellijk 
vrij te laten. 

Als een vooraanstaande en legitieme leider van de Koerdische politieke beweging, staat de 
heer Uzun algemeen bekend omwille van zijn streven naar een democratische en vredevolle 

oplossing van de Koerdische problemen, waardoor hij gekozen werd als één van de 
onderhandelaars tijdens de Vredesonderhandelingen van Oslo. Daarom maken we ons ernstig 

zorgen over zijn aanhouding en vragen we een snelle afhandeling van zijn zaak, door het 
intrekken van de aanklachten tegen hem. 

 


