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Humanitaire crisis dreigt
in West Koerdistan
Dossier EUTCC

- Redactioneel -

Turkije bedriegt! Europa zwijgt!
- Derwich M. Ferho -

D

e Turkse premier is weeral van koers veranderd. De laatste tijd heeft hij het over de “welwillendheid
om democratie in goede banen te leiden”. Mooie woorden. Maar de massale aanhoudingen van
Koerden, militaire operaties in de regio, voortdurende bombardementen, vervolgingen van Koerdische
politici in Europa en de moord op drie Koerdische vrouwen in Parijs laten ons een ander beeld zien.
Geloofwaardigheid is ver te zoeken.
Onlangs vonden er gesprekken plaats tussen Abdullah Öcalan, de leider van de PKK in isolatie in de
gevangenis van Imrali en de Turkse autoriteiten. Twee parlementsleden van de pro-Koerdische BDP-partij
hebben hem ook mogen bezoeken. Ondertussen zijn zowel de gesprekken als andere bezoeken alweer
gestopt.
Nog geen week na het bezoek aan Öcalan is de moord op drie Koerdische activistes in Parijs gepleegd. De
vermoedelijke dader heeft blijkbaar niet stil gezeten binnen de Koerdische gemeenschap in Parijs. Hij is de
laatste 12 maanden liefst 10 keer in Ankara geweest. Bovendien blijft het de vraag of hij alleen gehandeld
heeft. Volgens de eerste verklaring van de Parijse politie waren er minstens drie daders en zouden er twee
wapens gebruikt zijn.
Dat de Turkse autoriteiten, premier Erdoğan voorop, blijven praten over democratie, respect voor
mensenrechten en “democratie in goede banen leiden” is niet meer geloofwaardig. Vandaag de dag zitten er
meer dan 11500 BDP’ers in de gevangenis. Het gaat hier om 6 verkozen parlementsleden, 19 burgemeesters,
gemeenteraadsleden en andere partijleden. Er gaat geen dag voorbij zonder aanhoudingen.
De Turkse regering laat dagelijks gevechtsvliegtuigen gebieden bombarderen waar mogelijk Koerdische
guerrillero’s zitten, zowel in Noord- als in Zuid Koerdistan (respect. Turkije en Irak). Meestal zijn onschuldige
burgers het slachtoffer van die bombardementen. Niet alleen de bevolking, maar ook de natuur in de regio
wordt vernietigd. Volgens de bewoners gebruikt de Turkse staat al jaren chemische wapens. Geen enkele
internationale instantie doet iets tegen deze gruwelijke daden.
De Turkse staat heeft niet alleen een vijandelijke houding tegen de Koerden in Noord Koerdistan maar ook
tegen de Koerden in Syrië. Extremistische groeperingen vallen openlijk vanop Turkse bodem Koerdische
dorpen en steden in West Koerdistan (Syrië) aan. Deze aan Al-Qaida gelinkte bendes worden in Turkije
opgeleid, aan de grens met Syrië gevestigd en van daar uit de Koerdische streken (o.a. Serê Kaniyê,
Qamishli, Afrin, Koban, enz…) ingestuurd. Ze zijn zwaar bewapend en gebruiken alle nodige middelen die
ter beschikking zijn gesteld door de Turkse staat.
Door deze situatie verkeert de bevolking aan de grens in een gevaarlijke situatie. De bevolking beschuldigt de
Turkse autoriteiten. De Koerdische politieke partijen hebben verschillende keren de Turkse staat opgeroepen
te stoppen met de steun aan de extremisten. Ze hebben ook verschillende malen duidelijk gezegd dat hun
doel niet het verdelen van Syrië is maar leven in een democratisch Syrië waar alle volkeren en religies aan
hun trekken komen. Ze hebben het zeker niet voor een gewapende strijd. Maar de Turkse staat is blijkbaar
niet blij met die stuatie en probeert alles te gebruiken om de regio te destabiliseren.
Derwich M. Ferho is voorzitter van het Koerdisch Instituut Brussel.
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- België -

Naar aanleiding van
het geweld in Genk
- Koerdisch Instituut Brussel -

A

ls het regent in Parijs, druppelt het in Brussel. Maar in Genk, daar stormt het blijkbaar. Enkele Turkse
ultranationalisten legden vorige week woensdag het Koerdisch Cultureel Centrum Welat in puin met
een welgemikte molotovcocktail. Waarschijnlijk een reactie op de liquidatie van drie Koerdische activistes
in Parijs de week ervoor.
De Koerdische gemeenschap in België is
verontwaardigd en geschokt. Velen onder hen
zijn zelf politiek geweld van de gruwelijkste soort
ontvlucht en dachten in België een veilig tweede
leven op te bouwen. Op zaterdag kreeg het bestuur
van Welat toestemming tot een vredesmars in het
centrum van Genk. En ja, “daar waren vele nietGenkse Koerden op aanwezig en vlaggen met de
beeltenis van Abdullah Öcalan”, leider van de
Koerdische vrijheidsbeweging. De Koerdische
gemeenschap is nu eenmaal zeer politiek bewust,
maar onderstreept bovenal waarden als democratie,
tolerantie en geweldloosheid.

middelbare school. Wij veroordelen ten stelligste
de gewelddaden en provocaties van de afgelopen
week in Genk en wensen alle slachtoffers sterkte en
beterschap.
Toch, er blijft een vieze smaak achter in de mond.
Dit wanvertoon had vermeden kunnen worden.
Weer moeten we praten van Turkse jongeren
en Koerdische jongeren, ‘ter verduidelijking’.
Maar dit is geen import van een conflict ergens
duizenden kilometers hier ver vandaan. De feiten
vonden plaats in Genk, België. De betrokkenen
waren Belgische staatsburgers, de meesten zijn
zelfs hier geboren. Ultranationalistische, bijna
fascistische, ideeën leven sterk bij een aanzienlijk
deel van de jongeren in de Turkse gemeenschap.
Oorzaken hiervoor zijn niet te zoeken in Emirdağ,
maar in de cités van Waterschei, Winterslag en
Meulenberg, achter het Brusselse Noodstation en in
de afzichtelijke woonblokken aan het Rabot in Gent.
Zolang deze ideologie aanhangers vindt zullen er
aanvallen plaatsvinden op Koerdische instellingen,
manifestaties en personen, ook in het vredevolle
Vlaanderen.

Voor een bepaald segment binnen de Turkse
gemeenschap is elke bijeenkomst van Koerden
een provocatie, een aanval op hun Turksheid.
Deze minderheid noemt men ook wel eens ‘Grijze
Wolven’; ultranationalistische, extreemrechtse
organisaties die het geweld niet schuwen en menen
te pas en te onpas de ‘eer’ van de Turkse staat
te moeten verdedigen. Ook afgelopen zaterdag
tekenden zij present, op een verboden tegenbetoging
na een oproep via Facebook; enkel uit op provocatie,
adrenaline en een testosteronlozing. Het zijn
jongetjes van misschien nog geen 18 jaar, opgejut
door gefrustreerde oude mannen zonder besef van
één of andere universele menselijke waardigheid.

De rol van het Genkse stadsbestuur kan niet
onbesproken blijven. Zij hebben gefaald, niet
enkel zaterdag maar al jarenlang. Organisaties
als de Belgisch-Turks Cultuur en Vriendenkring
Waterschei of Belgisch-Turkse Cultuurvereniging
Winterslag worden door het stadsbestuur
getolereerd, erkend en gesubsidieerd als perfect
normale en onschuldige zelforganisaties. Deze
organisaties, ook bekend als de Ülkü Ocaği,
‘Nationalistische Haarden’, onderschrijven de eerder
vernoemde haatdragende, ultranationalistische
en extreemrechtse ideologie en zijn op organische
wijze verbonden met de Turkse fascistische Grijze

Op maandag loopt het grondig fout. Haat en
Facebook brengen elkaar eens te meer tot een
hoogtepunt. Er gaat een hitlist rond van Koerden
uit het Genkse aanwezig op de vredesmars. Eén van
hen wordt herkend en krijgt klappen. Uiteindelijk
belanden twee Turkse jongeren in het ziekenhuis
met een messteek, toegebracht door een familielid
van het slachtoffer van de eerste vechtpartij.
Messentrekkerij is ontoelaatbaar, zeker op een

-24

Schepen Ali Caglar (l), burgemeester Wim Dries (r) en en Muhammed Hasan Aksoy (c),
bestuurlid bij de Belçika-Türk Federasyon, een Grijze Wolven-organisatie.

Wolven-partij MHP. Burgemeester Wim Dries
weet dit want zijn Turkse schepen Ali Caglar kon in
hoogst eigen persoon van dit gedachtegoed proeven
toen hij in 2010 aanwezig was op een bijeenkomst
van de Belgische Grijze Wolven-koepelorganisatie,
de Belçika Türk Federasyon.

vlaggen met de afbeelding van Öcalan. Iets wat op
voorhand niet afgesproken was. Dit van dezelfde
man die in functie van burgemeester enkele jaren
geleden een optocht toespraak die bol stond van
Grijze Wolven-symboliek en militaire outfits.
Terwijl Öcalan, geïsoleerd op een gevangeniseiland,
sinds 1999 hamert op een vredevolle oplossing
voor de Koerdische kwestie binnen de Turkse
staatsgrenzen.

Het Genkse stadsbestuur kan niet zonder de steun
van invloedrijke organisaties en personen binnen
de Turkse gemeenschap. Dit blijkt niet enkel uit hun
blinde en onvoorwaardelijk steun aan om het even
welke Turkse vereniging, los van democratische
basisprincipes. Ook in de communicatie rond
de feiten van afgelopen week werden enkel de
Koerdische organisaties met de vinger gewezen.
Zij zouden de toestemming voor een vredesmars
misbruikt hebben om een podium te geven aan de
PKK, de Koerdische Arbeiderspartij. Dit verdacht
maken van elk Koerdische activisme door middel
van beschuldigingen van banden met de PKK, en
op die manier impliciet ook ‘terrorisme’, heeft de
Genkse burgemeester goed afgekeken van Turks
premier Erdoğan.

De gebeurtenissen in Genk zijn jammerlijk, ze
zijn de Koerdische en Turkse gemeenschap en het
Genkse stadsbestuur onwaardig. Een slag in het
gezicht van iedereen die oprecht gelooft dat het
samenleven van verschillende culturen, etnieën en
religies in België op vredevolle wijze mogelijk is.
Maar laat ons niet blind zijn voor de oorzaken, laat
ons hier geen probleem van maken van zogezegd
onaangepaste volkeren die hier sowieso geen plaats
zouden hebben. Het geweld in Genk is het gevolg
van haat gegroeid in België. Wij vragen dan ook aan
lokale gezagsdragers, politici, onderwijsinstellingen
en verenigingen hun verantwoordelijkheid op te
nemen. Een open, pluralistische en democratische
samenleving is namelijk enkel mogelijk als elke
burger hierin een gelijke plaats kan opnemen.

Voor eens en voor altijd. Voert de PKK een
gewapende strijd tegen de Turkse staat? Ja. Viseert
ze bewust burgerdoelwitten? Nee.

Opinie door Mauro Desira, stafmedewerker
van het Koerdisch Instituut.

Dries zou niet te spreken zijn over het vertoon van
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- Noord Koerdistan -

Rechtvaardigheid voor de drie
Koerdische militantes
- Kendal Nezan De Koerdische gemeenschap is geschokt door de moord op 9 januari, in Parijs, van drie Koerdische activistes.
Eén van hen, Sakine Cansiz, was een historisch figuur binnen de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Zij nam
langs de zijde van Abdullah Öcalan deel aan de oprichting ervan. In 1979 werd ze opgepakt en bracht ze
twaalf jaar door in de verschrikkelijke Turkse kerkers. Haar beulen gingen in hun barbaarsheid tot het
verminken van haar borsten.
Ze deden haar niet plooien. Haar moed bezorgde
Sakine veel aanzien, ook bij Turkse linkse activistes
en feministen die met tienduizenden wegkwijnden
in de gevangenissen van de toenmalige militaire
Turkse junta.

jaren ’80 en ’90. Nadat ze alle anti-oproertechnieken
en alle gedwongen assimilatieprocessen op de
Koerden hadden uitgeprobeerd, hebben de Turkse
leiders ingezien dat er geen militaire oplossing
bestaat voor de kwestie van 18 à 20 miljoen Koerden
in Turkije. Dit na binnenkort dertig jaar van oorlog
die 45.000 doden heeft geëist, waarvan 90%
Koerden, en die de agropastorale economie van
Koerdistan heeft vernietigd, wat bijna 400 miljard
dollar (297 miljard euro) heeft gekost aan de Turkse
begroting.

3.500 Koerdische dorpen met de grond
gelijk gemaakt
Wat kon ze anders doen, na zulk een gruwelijke
beproeving, dan het regime, dat haar had vernederd
en dat elke uiting van haar Koerdische identiteit
verbood, te bestrijden? Een jong meisje, dat
in een democratische samenleving lerares of
advocaat zou zijn geweest, wordt op die manier
een guerrillastrijdster. De Turkse staat heeft 3.500
Koerdische dorpen ontruimd en met de grond gelijk
gemaakt, meer dan twee miljoen Koerden doen
verhuizen en duizenden intellectuelen vermoord.

Uiteindelijk besloot men in dialoog te treden met
het hoofd van de PKK om een einde te stellen
aan de oorlog en om in een sereen klimaat te
onderhandelen over een eerlijke regeling van het
bonzende Koerdische probleem, wat sinds decennia
het politieke leven en de internationale betrekkingen
van Turkije hypothekeert. Dit breekbare en
onzekere proces doet hoop leven onder de Turkse
en Koerdische bevolking die de oorlog moe is.

Maar Ankara wordt beschouwd als een model
voor de democratie omdat het lid is van de NAVO,
terwijl de Koerden die zich verzetten tegen hun
uitroeiing worden behandeld als terroristen, ook
door Frankrijk.

“De liquidatie van de Koerdische kwestie”
door hun leider

De PKK is de vrucht van het Turkse staatsgeweld
en van een marxistisch-leninistische ideologie
uit de jaren ’60, maar ze is geëvolueerd naar een
nationalistische beweging die afstand heeft gedaan
van haar streven naar een onafhankelijk Koerdistan.
Ze stelt zich tevreden met het opeisen van culturele
rechten binnen het kader van een democratisch en
gedecentraliseerd Turkije.

De zaak veroorzaakt ook diepe vijandigheid onder
Turkse nationalisten en in bepaalde militaire
kringen. Zelfs binnen de PKK gaan kritische
stemmen op over “de liquidatie van de Koerdische
zaak” door hun gevangengenomen leider. Iran en
Syrië werken op hun beurt hard om het vredesproces
te laten ontsporen dat, indien succesvol, het aanzien
van hun rivaal en aartsvijand Turkije in de regio
aanzienlijk zou vergroten.

Turkije is ook veranderd. Het wordt niet meer
gedomineerd door de militaire ‘éradicateurs’ uit de

Tien jaar geleden eindigde de poging van de
moedige Turkse president Turgut Özal (1927-1993)
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om tot een vreedzame oplossingte komen in een
tragedie. Haviken binnen het leger hebben, volgens
talrijke getuigenissen waaronder die van de familie
van Turgut Özal, het staatshoofd vergiftigd.

bescheiden allochtone werknemers. In zoverre zelfs
dat hem de begeleiding van Sakine Cansiz werd
toevertrouwd naar het hoofdkwartier van de politie
voor de verlenging van haar verblijfsvergunning.

Erdoğan’s regering heeft de verdienste dat ze de
politieke rol van het leger heeft teruggeschroefd
en dat ze de moed heeft gehad om de generaals
die betrokken zijn bij het Ergenekon-netwerk, het
Turkse equivalent van het anticommunistische
spionagenetwerk Gladio. te vervolgen. Hij heeft
ook de betrekkingen genormaliseerd met Iraaks
Koerdistan, waarvan de ondergrond vol zit met
olie en gas, beiden zeer begeerd door de Turkse
economie.

De levensstijl van deze ‘werkloze’, die volgens zijn
kamergenoot een veertigtal merkkostuums bezat en
verschillende mobiele telefoons en die veelvuldig
naar Turkije en Duitsland reisde, laat er weinig
twijfel over bestaan dat dit niet de daad was van één
persoon die handelde voor eigen rekening of van
een dissident binnen de PKK zich bezig hield met
een interne afrekening.
De occulte netwerken die de Turken de
‘diepe staat’ noemen

Het is deze nieuwe context die Sakine
Cansiz hoopvol stemde over de opening
Deze occulte
van Ankara in de richting van de
netwerken worden
PKK-leider, in de volle wetenschap
door de Turken
dat diezelfde Turkse regering meer
omschreven als
dan 8000 Koerdische activisten naar
de ‘diepe staat’. Ze
de gevangenis gestuurd heeft, met
zijn in het verleden
inbegrip van politieke afgevaardigden
herhaaldelijk in
en burgemeesters, 46 journalisten en
staat geweest om
een veertigtal advocaten. Noch zij, noch extreemrechtse (maar
haar vriendin Rojbin (Fidan Doğan),
ook extreemlinkse)
zullen ooit het einde van dit proces of
militanten te manide vrijheid van hun geliefde Koerdistan puleren om aanslagen
mogen meemaken, een strijd waarvoor te plegen, met het doel
zij beiden nu de hoogste prijshebben de civiele regering te
betaald.
destabiliseren.

Het onderzoek moet uitwijzen wat de
exacte rol was van de verdachte en moet
de daders van deze verschrikkelijke
misdaden, hun motieven en hun
sponsors opsporen. Alles lijkt erop te
wijzen dat dit wel eens het werk van
Turkse haviken zou kunnen zijn, die
staan te popelen om het vredesproces
dat opgestart werd door de overheid te
saboteren.

Deze occulte netwerken worden door de
Turken omschreven als de ‘diepe staat’.
Ze zijn in het verleden herhaaldelijk in
staat geweest om extreemrechtse (maar
ook extreemlinkse) militanten te manipuleren om aanslagen te plegen, met
het doel de civiele regering te destabiliseren.

Het onderzoek naar hun moord dreigt
lang en moeilijk te worden, vooral als men de
opdrachtgevers van deze misdaad wil opsporen.
Tot nu toe heeft men één verdachte gearresteerd.
Het gaat om een Turkse onderdaan die afkomstig
is uit een familie die zich in extreemrechtse en
ultranationalistische kringen beweegt. Deze
extreemrechtse kringen zijn vroeger betrokken
geweest bij honderden politieke moorden in Turkije,
de aanslag op paus Johannes Paulus II, alsmede
aanvallen tegen Armeniërs in Frankrijk.

In dat geval is de keuze van Parijs is niet onbelangrijk.
Frankrijk staat vanwege haar standpunt over
de erkenning van de Armeense genocide en de
vermeende Franse sympathie voor de Koerden als
anti-Turks geboekstaafd in ultranationalistische
kringen.
Het voorbeeld van Mehmet Ali Ağca, de dader van
de aanslag op de paus in 1981, herinnert ons eraan
hoe ervaren deze extremisten en hun financiers zijn
in de kunst hun sporen te wissen. Wij hopen dan
ook dat het Franse gerecht een voorbeeld zal stellen.

De verdachte, Ömer Güney
De verdachte, Ömer Güney, die vloeiend Frans en
Duits spreekt, is door het aanbieden van zijn diensten
als tolk erin geslaagd om met verbazingwekkend
gemak,in amper een jaar tijd, te infiltreren in
een aantal verenigingen in de omgeving van de
PKK, waarvan de leden grotendeels bestaan uit

Kendal Nezan is voorzitter van Institut
Kurde de Paris. Vertaling door Mauro Desira
& Kristel Cuvelier.
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- Noord Koerdistan -

Waarom onderhandelt Erdoğan
juist nu met de PKK?
- Cengiz Çandar-

H

et nieuwe jaar 2013 werd voor Turkije ingeluid met de hoge verwachting dat er eindelijk belangrijke
stappen ondernomen zouden worden in het oplossen van de Koerdische kwestie, dat algemeen
beschouwd wordt als het grootste probleem in de 90-jarige geschiedenis van de republiek. Een onderdrukt
gevoel van voorzichtig optimisme heerst onder de bevolking: de recente ontwikkelingen lijken te mooi om
waar te zijn en voeden de angst voor de desastreuze gevolgen indien de hoop plaats zou moeten ruimen
voor ontgoocheling.
De recente gebeurtenissen kennen geen weerga.
Het hoofd van de Vereniging van Oorlogsveteranen
en Martelaren in Adana riep bijvoorbeeld de
overheid op om “alles te doen wat nodig is om het
bloedvergieten te stoppen”. Dit is veelzeggend want
voorheen werd elk initiatief of elke bijeenkomst die
bedoeld was om vrede te sluiten met de Koerdische
Arbeiderspartij (PKK) in het grootste geheim
gehouden, of er werd helemaal niets gedaan, uit
angst de verenigingen van families van “martelaren”
- d.w.z. leden van de Turkse veiligheidsdiensten die
vermoord werden door de PKK - voor het hoofd te
stoten.

Imarali, en die geleid worden door het hoofd van
de Turkse inlichtingendienst, onder instructies van
premier Recep Tayyip Erdoğan - is cruciaal, zowel
voor het publieke vertrouwen in de legitimiteit
van de regeringsaanpak, als voor het behalen van
politieke resultaten.
Het ‘publieke krediet’ dat uitgebreid werd tot de
nieuwe ‘opening’ onderlijnt hoe moe de Turkse
samenleving - zowel de Koerden als de Turken
-zijn geworden van het ‘Koerdische probleem’
en dat vooral sinds de tweede helft van 2011 tot
2012, de periode die de hoogste dodentol kende
sinds het conflict piekte in de jaren negentig. De
vermoeidheid van de Turkse samenleving verklaart
voor waarnemers buiten Turkije echter nog niet
voldoende waarom er juist nu onderhandeld wordt.

Deze verenigingen, die voornamelijk bestaan uit
familieleden van soldaten en politieagenten die
gestorven zijn sinds de PKK in 1984 de wapens
opnam, hebben vaak gefunctioneerd als frontgroepen
voor nationalistische groeperingen die tegen een
vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie
zijn. Het conflict, dat nu al bijna drie decennia
woedt, koste al aan meer dan 40.000 mensen het
leven. Dit ondanks verschillende onderbrekingen
van de vijandigheden dankzij de eenzijdige wapenstilstanden die de PKK heeft uitgeroepen, waarvan
de langste liep van 1999 tot 2004. Hoewel drie
vierde van de dodelijke slachtoffers PKK-leden en
andere Koerden zijn, was het aantal “martelaren”
hoog genoeg om te leiden tot de oprichting van
talrijke van deze verenigingen en een heuse ‘antivredesakkoord lobby’.

Waarom nu? Waarom niet vroeger of later?
De timing hangt af van verschillende ontwikkelingen
en de samenloop van interne en externe factoren.
De ontmoetingen met Öcalan begonnen als een
deel van de pogingen om een einde te maken
aan de hongerstaking van duizenden Koerdische
gevangenen, die verspreid over verschillende Turkse
gevangenissen gehouden werd van september tot
november afgelopen jaar. Dit was een gelegenheid
voor Öcalan om te tonen welke invloed hij heeft
over zijn volgelingen.
De regering van Erdoğan probeerde van haar kant
om gebruik te maken van de invloed van Öcalan om
de onderhandelingen te hernemen en de PKK ervan
te overtuigen de wapens neer te leggen.

Het feit dat enkele van deze verenigingen nu
hun steun betuigd hebben voor de huidige
onderhandelingen - die draaien rond PKK-leider
Abdullah Öcalan, die gevangenzit op het eiland
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PKK-leider Öcalan om te toveren van een
blok aan het been naar een handig voordeel.
Dat is het antwoord op de vraag “Waarom
nu?” in het kader van de buitenlandse,
regionale dynamiek van Turkije. Maar er
speelt ook een interne dimensie, namelijk
de politieke agenda van Turkije en meer
bepaald Erdoğans agenda voor 2014.
In 2014 vinden er in Turkije twee
opeenvolgende verkiezingen plaats. De eerste
zijn de gemeentelijke verkiezingen. Om
de Koerdische stemmen te winnen voor de
lokale besturen in het oosten en zuidoosten
van Turkije dient de regerende Partij voor
Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP)
Zijn de Koerden meer dan potentiële kiezers (seçmen) voor Erdogan?
zich te meten met de partij voor Vrede en
Democratie (BDP), die gezien wordt als een
Waarom toonde de regering zich juist nu
sympathisant
van de PKK.
wel bereid tot onderhandelen?
Door de crisis in Syrië slaagde de Democratische
Eenheidspartij (PYD) - de Syrische zusterpartij
van de PKK - erin de controle over te nemen in
de Koerdische regio’s langs de Turkse grens. Op
hetzelfde moment dreigde Irak in een ‘ArabischKoerdische oorlog’ tussen Bagdad en Erbil (de
hoofdstad van de Koerdische Regio, nvdr.) verzeild
te raken. Ankara raakte ondertussen steeds verder
verwijderd van Bagdad, terwijl het meer en meer
toenadering zocht met Erbil, aan een tempo
dat zelfs Washington zich zorgen deed maken
over de stabiliteit en de eenheid van Irak. Deze
ontwikkelingen zorgden ervoor dat de stille rivaliteit
tussen Turkije en Iran zich op regionaal niveau
uitbreidde en steeds ingewikkelder werd.

Zelfs voor het stof weer neergedwarreld zal zijn over
de lokale verkiezingen, dienen de inwoners van
Turkije opnieuw te gaan stemmen voor de eerste
ronde van de presidentsverkiezingen, waarbij een
meerderheid vereist is om deze te winnen. Het is
geen geheim dat Erdoğan de eerste rechtsreeks
verkozen president van Turkije wil worden.

Door al deze ontwikkelingen kwam de PKK in het
kamp terecht van de door Rusland gesteunde as
Teheran-Bagdad-Damsacus, waardoor de partij
ook buiten Turkije invloed kreeg. De Turkse leiders
hebben de situatie echter nooit openlijk op deze
manier beschreven en verkozen het naar de PKK
te blijven verwijzen als naar een ‘terroristische
organisatie’. Maar in hun politieke berekeningen
zagen ze in de PKK de oncontroleerbare regionalisering van ‘s lands Koerdische probleem.

Al deze factoren samen verklaren de timing
van de ‘nieuwe Koerdische opening’, de nieuwe
onderhandelingen die opgestart werden met
Öcalan, de gevangene van het eiland Imrali.

Een Turkije dat gedestabiliseerd wordt door een
Koerdisch probleem en dat steeds gewelddadiger
wordt door de ontwikkelingen in het Midden
Oosten, zal de turbulentie van twee opeenvolgende
verkiezingen misschien niet doorstaan. Erdoğan wil
dus vermijden dat 2013 een jaar van destabilisatie
wordt.

Maar de vraag “Waarom nu?” is niet de
belangrijkste voor de Turken en de Koerden. De
veel belangrijkere vragen zijn: “Zullen er deze keer
resultaten zijn? Of zal het ‘nieuwe proces’ opnieuw
een teleurstelling worden?” Dit zijn vragen die veel
moeilijker te beantwoorden vallen. En het zijn de
meest cruciale en legitieme vragen over het hele
onderhandelingsproces.

Sinds het begin van 2013 zorgden de ontwikkelingen
in Syrië en Irak voor risico’s die de stabiliteit van
Turkije ondermijnen - en bijgevolg haar houding
ten opzichte van Syrië en Irak beïnvloeden - door
een niet langer te controleren PKK. De enige nietmilitaire mogelijkheid van Turkije om de situatie
terug onder controle te krijgen was om de gevangen

Cengiz Çandar is journalist sinds 1976. Hij
schrijft voor Al-Monitor en publiceerde
zeven boeken over het Midden Oosten.
Vertaling Kristel Cuvelier.
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Vrede onderhandelen:
voorwaarden voor een politieke oplossing
en de wegen naar vrede in Turkije
- Sabine Freizer -

H

artelijk dank mevrouw de voorzitter om me hier vandaag het woord te geven en om de aanbevelingen
die de International Crisis Group heeft opgesteld om tot een oplossing te komen voor het Koerdische
vraagstuk en om de Koerdische beweging en de Turkse regering te helpen om tot een politieke overeenkomst
te komen, aan jullie voor te stellen.
Eerst een paar woorden over de International
Crisis Group (ICG). Wij zijn opgericht in 1995, ten
tijde van de Balkanoorlogen, toen verschillende
internationale beleidsmakers de nood voelden
aan een organisatie die praktisch beleidsadvies
kan geven, gebaseerd op terreinonderzoek, om
dodelijke conflicten te verzachten en op te lossen. De
voorzitster van onze organisatie is mevrouw Louise
Arbour, voormalig VN Hoge Commissaris voor de
Mensenrechten en voormalig openbare aanklager
van de Joegoslavië- en Rwanda-tribunalen.

870 mensen gedood zijn, waarvan ongeveer een
500-tal het afgelopen jaar. Ik maak ook verslagen
over de Noordelijke Kaukasus - Dagestan, KabardiëBalkarië, Ingoesjetië - en de dodentol daar is ongeveer even hoog, hoewel er daar natuurlijk veel
minder mensen wonen.
Jammer genoeg lijkt er in Turkije tegenwoordig een
hoge tolerantiegrens te bestaan voor het huidige
niveau van geweld tussen de regering en de PKK.
Het geweld is opnieuw opgeflakkerd na het einde
van de Democratische Opening in 2009. De leiders
van beide kanten leggen stoere verklaringen af.
De Turkse regering heeft het over het beëindigen
van “het Koerdische probleem”, alsof een militaire
oplossing mogelijk is. Langs Koerdische zijde
spreken de PKK-leiders even harde taal. Cemil
Bayik zei dat “de tijd van de gewapende strijd nog
niet voorbij is”, Bahoz Erdal vroeg zich af “wie er
kan spreken over een staakt-het-vuren” en Duran
Kalkan stelde dat de PKK “op weg is naar een
militaire oplossing”.

Wij werken in een 65-tal conflictgebieden, verspreid
over heel de wereld, met een 150-tal personeelsleden.
Onze grootste troef tegenover andere organisaties
is onze aanwezigheid op het werkterrein met een
30-tal kantoren wereldwijd. Ik persoonlijk, houd
me bezig met het Europese programma van de
ICG (de Balkan, Turkije, de Kaukasus, …) en ik ben
gestationeerd in Istanboel, waar ik een kantoor deel
met mijn twee collega’s, Hugh Pope en Didem Akyel.
Wij houden ons enkel bezig met het publiceren van
rapporten, we organiseren zelf geen activiteiten,
zoals conferenties of hulpverlening.

Verschillende
sprekers
voor
mij
hebben
het hier al gehad over de misbruiken en
mensenrechtenschendingen die plaatsvinden in
Turkije, de duizenden arrestaties, de aanvallen
van het leger en van de PKK en de polarisatie van
de samenleving. Het is duidelijk dat het geweld
ondergerapporteerd wordt door de Turkse media, of
het nu gaat over de dood van Koerdische of Turkse
burgers.

Over de Koerdische kwestie hebben we drie
rapporten geschreven. Het eerste werd gepubliceerd
in september 2011 en was getiteld Turkey: Ending
the PKK Insurgency, het tweede verscheen
afgelopen maand september onder de titel Turkey:
the PKK and a Kurdish Settlement en het laatste
kwam vorige week uit en handelt over Diyarbakir.
In alle drie deze rapporten wijzen we op de bijzonder
verontrustende situatie ter plaatse in Turkije. We
zijn getuige van het grootste aantal slachtoffers
sinds de gevangenneming van Öcalan in 1999. We
hebben berekend dat er sinds juni 2011 al minstens

Maar bestaat er nu een echte kans om tot
vredesonderhandelingen te komen? De situatie is
vandaag de dag om twee belangrijke redenen nog
ingewikkelder dan in 1999 en zelfs dan in 2009.
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“Wat met de guerrilla?”, één van de hamvragen in de onderhandelingen.

De situatie in Turkije.

voelt zich langs de andere kant gesterkt. Zoals ook
anderen hier al uitgelegd hebben, wordt er gepraat
over en zijn er ook echte signalen dat de Koerden
zich doorheen de hele regio aan het verenigen zijn,
waarbij ze met hun spierballen rollen en tonen dat
ze in staat zijn om zichzelf te besturen.

De presidentsverkiezingen van 2014 spelen een
duidelijke rol. De politieke agenda van Ankara
is nu hierop gefocust, de hervormingen of het
Europese toetredingsproces en zelfs het hele
buitenlandse beleid, worden nu minder belangrijk
gevonden. De Turkse premier hanteert vandaag
een meer nationalistische retoriek, ten dele
om de MHP ertoe te verleiden om zijn plannen
voor een nieuwe grondwet te steunen en zo een
machtiger presidentschap te creëren voor de Turkse
Republiek. Hij lijkt ook uitgerekend te hebben dat
nationalisme hem meer stemmen kan opleveren
dan een progressiever beleid. Hij moet ervan
overtuigd geraakt zijn dat de AKP quasi onmogelijk
nog meer Koerdische stemmen kan winnen dan ze
momenteel hebben.

Ervaringen uit de regio
De situatie dreigt uit de hand te lopen. Er is dringend
nood aan een serie ingrijpende hervormingen die
het vertrouwen kunnen herstellen dat een politieke
oplossing van het conflict mogelijk is.
Laat me hier even pauzeren en laat ik jullie een
verhaal vertellen. Vorige week hield ik een toespraak
voor een groep studenten - Turkse studenten,
buitenlanders en een Koerdische vrouw - aan de
Bilgi Universiteit in Istanboel over de conflicten
in Europa. Ik gaf hun de voorbeelden van Kosovo
en Servië, Nagorno Karabakh (het conflict tussen
Armenië en Azerbeidjan) en Macedonië. Ik koos
deze voorbeelden omdat ik de verschillende opties
om tot een overeenkomst te komen wou aantonen.

De internationale omstandigheden. Turkije staat nu
veel zwakker in de regio dan een paar jaar geleden.
De idee van een ‘zero problemen buitenlandbeleid’
dat in eerste instantie op trompetgeschal onthaald
werd in Turkije, maar ook in Brussel, is nu het
onderwerp van enige spot geworden. Ondanks haar
harde taal, over Syrië bijvoorbeeld, lijkt Turkije
steeds meer op de keizer zonder kleren. De PKK

In het geval van Kosovo kwam de oplossing er
door een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring.
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Kosovo wordt vandaag erkend door meer
dan 90 landen. Maar het wacht nog steeds op
de erkenning door Servië vooraleer het een
volwaardige internationale rechtspersoon en lid
van de VN kan worden. Momenteel heeft Kosovo
geen eigen postcode, geen Olympisch team of zelfs
maar toegang tot de Europese groene kaart voor
autoverzekeringen.

voor het conflict in Turkije, biedt het geval van
Macedonië een aantal elementen waarop we ons
moeten toespitsen en ze relevant maken voor de
lokale situatie. Deze moeten haalbaar zijn in Turkije.
De leiders van de PKK en de Turkse regering doen
niet voldoende om deze optie te promoten, zelfs
al is ze niet zo moeilijk of onhaalbaar. De meeste
Koerden verlangen geen onafhankelijke staat,
ze willen gerechtigheid en een gelijkwaardige
behandeling. De meeste Turken zijn er niet tegen
dat de Koerden het recht zouden krijgen op
onderwijs in hun moedertaal of een erkenning van
hun identiteit. Er zijn een paar redenen om hoop
te hebben en sommige functionarissen in Ankara
beginnen eindelijk het volledige plaatje te snappen.
Het is gewoon een feit dat beide partijen niet zonder
elkaar kunnen leven.

In het geval van Nagorno-Karabakh is er nog steeds
geen oplossing gekomen en de kans is groot dat het
tot een oorlog komt tussen Armenië en Azerbeidjan,
die Turkije en Rusland mee in het conflict zou
kunnen sleuren. Als je uit Azerbeidjan komt, dan
beschouw je Nagorno-Karabakh als bezet gebied,
als je uit Armenië komt, dan vind je dat het gebied
haar recht op zelfbeschikking heeft geuit. NagornoKarabakh wordt echter door geen enkel land erkend
en het leeft in complete limbo sinds 1994.

De aanbevelingen
Kosovo, dat grotendeels een
succesverhaal was wat betreft haar
onafhankelijkheid, en NagornoKarabakh, dat dit duidelijk niet
was, tonen hoe moeilijk het is om
tot een oplossing te komen die
gebaseerd is op een unilaterale
onafhankelijkheidsverklaring.

De meeste Koerden
verlangen geen
onafhankelijke staat, ze
willen gerechtigheid en een
gelijkwaardige behandeling.
De meeste Turken zijn er
niet tegen dat de Koerden
het recht zouden krijgen op
onderwijs in hun moedertaal
of een erkenning van hun
identiteit. Er zijn een paar
redenen om hoop te hebben
en sommige functionarissen
in Ankara beginnen eindelijk
het volledige plaatje te
snappen.

Het derde geval dat ik besprak is
Macedonië. Macedonië heeft ook
haar problemen, er vinden nog
steeds vechtpartijen plaats tussen
etnische Macedoniërs en Albanezen,
maar het land heeft een geweldige
vooruitgang geboekt sinds de oorlog
er in 2001 beëindigd werd (dit
ondanks een ander, maar ernstig
probleem met Griekenland over de naam van het
land).

Er zijn vier dingen die we moeten
doen: het recht op het gebruik
van de moedertaal, politieke
vertegenwoordiging, decentralisatie
en een einde maken aan die wetten
en stukken in de grondwet die
discriminerend zijn, inclusief die
wetten die helpen om duizenden
activisten jarenlang in de gevangenis
op te sluiten. Sommige zaken zijn
moeilijker realiseerbaar dan andere.

Onder etnische Turken heerst er
veel wantrouwen dat de Koerden
een vinger vragen maar eigenlijk
een arm willen. Onder Koerden
heerst de verdenking dat de Turkse
regering de salamitactiek gebruikt, waarbij ze veel
te weinig, veel te laat geeft.

Macedonië is erin geslaagd om vrede te bereiken
door de implementatie van het verdrag van Ohrid
dat voorziet in een aantal belangrijke rechten voor
de naar schatting 20 procent etnische Albanezen:
het recht op onderwijs in hun moedertaal (inclusief
universiteiten), een significante decentralisatie en
machtsdeling met de lokale besturen en een eerlijke
verdeling van de posten bij de overheidsinstellingen
(de voormalige ministeries). Vandaag neemt er zelfs
een etnisch Albanese partij deel aan de regeringscoalitie, de minister voor Europese Zaken is een
etnische Albanees.

Dus in plaats daarvan hebben we nood aan
ingrijpende hervormingen - een echte strategie voor
conflictresolutie.
De Turkse regering, die nog steeds veruit de
sterkste partij is, moet het goede voorbeeld geven.
De regering moet meer moed vertonen, grondig
plannen en haar beleid goed verkopen aan het
bredere publiek.
De Koerdische beweging moet duidelijk maken wat
ze precies wil. Een gebrek aan duidelijkheid zorgt
enkel voor wantrouwen bij de Turkse burgers. De
Koerdische beweging moet ophouden met haar

Voor mij, die mee zoek naar een politieke oplossing
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pogingen om een parallelle overheid op te richten
of om PKK-guerillero’s op één nacht om te dopen
tot zelfverdedigingseenheden. Dit is belangrijk voor
het moment van demobilisatie. Eens dat moment er
zou komen, heeft de Koerdische beweging dan weer
een punt dat er ook moet nagedacht worden over
wat er dient te gebeuren met de dorpswachters.

en de vervolging van duizenden vredelievende
Koerdische activisten die gebrandmerkt worden als
‘terroristen’, en ervoor zorgen dat niet-gewelddadige
politieke discussies over Koerdische zaken niet
langer bestraft worden door de wet.
En ten slotte en zeker in de context van een
grondwetswijziging, moet de regering, als ze echt
een sterker presidentieel systeem wil, het debat
over decentralisatie en een robuuster lokaal
gemeentebeleid durven aangaan.

Meer specifiek beveelt de International Crisis Group
het volgende aan:

De regering moet verdere stappen zetten om het
Niets van het bovenstaande zal eenvoudig zijn,
gebruik van de Koerdische moedertaal mogelijk te
maar uitstel maakt de situatie alleen maar erger.
maken. Haar aanbod om Koerdisch als keuzevak
Erdogan heeft nu al bijna ongelimiteerde macht.
aan te bieden op scholen zou niet verworpen
De volgende twee jaar zijn er geen verkiezingen
moeten worden, maar gezien worden als een eerste
gepland. De regionale situatie zal waarschijnlijk
stap naar volwaardig onderwijs in de
alleen maar verslechteren. Als
De Koerdische beweging
Koerdische talen. De regering moet
Turkije zich kwetsbaar voelt door de
plannen maken om de Koerden toe te moet ophouden met haar gebeurtenissen in Syrië, dan moet
laten om in alle delen van het publieke pogingen om een parallelle het haar positie verstevigen door
overheid op te richten of
leven de Koerdische taal te gebruiken
zich te vergewissen van de steun
om PKK-guerillero’s op
in de gebieden waar Koerdisch
van de meerderheid van de Koerden
wordt gesproken, in scholen, één nacht om te dopen tot in eigen land. Het laatste jaar heeft
gemeentebesturen, rechtbanken en zelfverdedigingseenheden. uitgewezen dat Turkije er op geen
Dit is belangrijk voor het enkele manier in zal slagen om - noch
het bedrijfsleven.
moment van demobilisatie. met zachte, noch met harde hand
Eens dat moment er zou
In haar poging om de grondwet
- enige belangrijke veranderingen
te herschrijven, moet de regering komen, heeft de Koerdische door te drijven in Syrië.
beweging dan weer een
die artikels verwijderen die als
punt dat er ook moet
discriminerend beschouwd kunnen
Een
staakt-het-vuren
is
niet
nagedacht
worden
over
worden op basis van etniciteit, dit
doorslaggevend, maar het zou heel
wat er dient te gebeuren
wordt voornamelijk veroorzaakt
veel helpen in het herstellen van het
met de dorpswachters.
doordat het woord ‘Turk’ zowel kan
wederzijdse vertrouwen als de PKK
slaan op ‘een inwoner van Turkije’ als
haar aanvallen zou reduceren of zelfs
op ‘iemand van etnisch Turkse origine’.
helemaal stopzetten.
De regering zou de kiesdrempel van 10 procent,
die het moeilijk maakt voor politieke partijen
om in het parlement te komen, moeten verlagen
tot maximaal 5 procent, net als de barrière voor
staatssteun aan politieke partijen die momenteel
op 7 procent van de stemmen ligt. De regering
moet de BDP verder aanvaarden als een echte
tegenspeler in het parlement en ophouden met
dreigen de parlementaire onschendbaarheid van
haar parlementsleden op te zullen heffen.

De regering moet de Koerdische beweging
engageren om tot een oplossing te komen. Ze dient
de advocaten van Öcalan toestemming te geven om
hun cliënt te zien. Rechtstreekse onderhandelingen
met de PKK zijn niet noodzakelijk. Ontwapening
en demobilisatie kunnen later gebeuren. Op dit
moment, moet Turkije in de eerste plaats het juiste
kader scheppen om tot een politieke oplossing te
komen.

De regering moet ook de antiterreurwet, de strafwet
en andere wetten veranderen opdat er een einde zou
komen aan de praktijk van eindeloze voorhechtenis

Sabine Friezer is directeur van het Europees
Programma van de International Crisis
Group in Brussel. Vertaling Kristel Cuvelier.
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De opstanden in de regio en hun
impact op de Koerden
- prof. Ofra Bengio -

P

arallel aan de volksopstanden in de Arabische staten vond er een stille revolutie plaats in de
Koerdische regio’s in Turkije, Syrië, Irak en Iran. In feite waren de opstanden in de Arabische wereld
een katalysator voor hetgeen al twee decennia aan het broeden was in de Koerdische gebieden.
Er zijn overeenkomsten en verschillen tussen
de Arabische en de Koerdische revoluties. Deze
spruiten voort uit het feit dat we in het Arabische
geval te maken hebben met staten, terwijl we in
het Koerdische geval te maken hebben met een
staatsloze natie van 30 miljoen mensen, of anders
gezegd, entiteiten en gemeenschappen in politieke
transitie. In zowel de Arabische als de Koerdische
zaak speelde het doorbreken van de muur van
angst een belangrijke rol in de ontwikkeling van
de bewegingen, in beide gevallen speelde de macht
van het volk een cruciale rol in het leiden van deze
bewegingen en de nieuwe media droegen veel bij
aan het succes van de opstanden.

uitgommen van hun identiteit en hun politieke
rechten, vandaar de terugslag. De verzwakking
van de staat ten opzichte van de samenleving, die
in de meeste van de landen in de regio plaatsvond,
speelde de Koerden eveneens in de kaart.
Een ander belangrijk verschil tussen de Arabische
en de Koerdische opstanden is dat terwijl de
Arabische revoluties de islamitische neigingen in
de samenleving stimuleerden en de politieke islam
zelfs in seculiere staten zoals Tunesië legitimiteit
verleenden, het Islamisme in het Koerdische geval
geen enkele politieke of morele vooruitgang boekte.
In plaats daarvan vierden etnisch nationalistische
verzuchtingen er hoogtij. Deze divergentie kan
verklaard worden door het welbekende feit dat de
politieke islam nooit echt wortel heeft geschoten
onder de Koerden. Een mooi voorbeeld van dit
fenomeen zijn de verkiezingen voor de Koerdische
Regionale Regering in Irak van juli 2009, waarbij
de twee Islamitische partijen samen amper 9 van de
111 zetels in het parlement wonnen, dat is 8 % van
de stemmen.

Net zoals in de Arabische wereld is er ook bij
de Koerden een nieuwe generatie opgestaan,
namelijk een generatie die haar Koerdische stem
heeft herwonnen, die zichtbaar is geworden op
internationale fora en die de Koerdische zaak
toegewijd is. Het staat vast dat het Koerdische
ontwaken in sommige delen van Koerdistan
geïnspireerd werd door de Arabische lente, hoewel
beiden in de praktijk compleet verschillende
richtingen opgaan.

Een ander verschil is dat de Arabische revoluties
scheuren en verdeeldheden in de Arabische
samenlevingen blootlegden, terwijl de Koerdische
opstand een tegenovergestelde trend vertoont,
namelijk een neiging tot meer eenheid. Dus, waar
we in het begin van de 20ste eeuw getuige waren van
de verdeling van de Koerden over vier verschillende
staten, waarna de banden tussen de verschillende
gemeenschappen slechts losjes en willekeurig
onderhouden werden, zien we dat het begin van
de 21ste eeuw en vooral de recente opstanden de
Koerden dichter bij elkaar brengen.

Het feit dat beiden tezelfdertijd plaatsvinden helpt
de diepere verschillen tussen de Arabische en de
Koerdische revoluties te verbergen. Terwijl de
Arabische revoluties hun respectievelijke regimes
uitdagen, vormt de Koerdische revolutie een
uitdaging voor de territoriale integriteit van de staat
en haar nationale identiteit. Dit is zeker zo voor de
Koerden in Irak en grosso modo ook voor de Koerden
in Syrië, terwijl het in mindere mate eveneens geldt
voor Turkije en Iran. De belangrijkste oorzaak van
deze ontwikkeling is het bankroet van het concept
natiestaat. Voor de Koerden betekende de natiestaat
gedurende het grootste deel van de 20ste eeuw het

Dit effende bovendien het pad voor een soort PanKoerdisme en verzachtte de chronische neiging
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tot tribalisme, interne oorlogen en factionalisme.
Samenvattend brachten de oorlogen en opstanden
van de 20ste eeuw de Koerden enkel catastrofes,
terwijl de oorlog van 2003 en de opstanden van
2011-2012 nieuwe horizonten voor hen openden.
Op een gelijkaardige manier werd het beeld
van achterlijkheid, passiviteit en lethargie dat
generatieslang aan hen kleefde, vervangen door een
veel assertiever en scherpzinniger imago.

in Irak en de politieke aardverschuivingen in de
regio, verkreeg de KRG legitimiteit in de wereld.
Dit alles vergrote de politieke wendbaarheid van de
KRG tegenover haar buren en gaf haar een betere
onderhandelingspositie tegenover Bagdad.
De echte revolutie vond echter plaats bij de Koerden
van Syrië, die tot voor kort een stille minderheid
vormden, afgesloten van de rest van de wereld. Vele
analisten betwijfelden het dat een gemeenschap die
politiek gefragmenteerd is en geografisch verspreid
en die bovendien het natuurlijke geschenk ontbreekt
van ondoordringbare bergen, waar de andere delen
van Koerdistan dankbaar gebruik van maken,
ooit genoeg macht zou kunnen verwerven om een
belangrijke rol te kunnen spelen op het Koerdische
schouwtoneel. En toch is het onmogelijke gebeurt.
Op korte tijd zijn de Koerden van Syrië een speler
geworden om rekening mee te houden.

Ondanks het feit dat de Koerden verspreid leven over
vier verschillende landen heerst er een aanstekelijk
effect, wederzijdse beïnvloeding en synergie tussen
alle vier de gemeenschappen. De transnationale
beweging heeft een nieuw elan verkregen dankzij de
geopolitieke veranderingen in de regio, de grotere
assertiviteit van de Koerden, de cruciale rol van de
diaspora, de nieuwe media en vooral door de ‘de
facto staat’ van de Koerdische Regionale Regering,
die een magneet en een rolmodel vormt voor alle
Koerden. Het gedroomde Koerdistan onderging
inderdaad belangrijke transformaties.

Hoe is dit kunnen gebeuren? Het feit dat de Koerden
van Syrië zich in de politieke en geografische periferie
bevonden, hielp hen om het initiatief te nemen zonder
dat de regering en de andere oppositiegroepen het
in de gaten hadden. De overlevingsstrijd waarin het
regime van Assad verwikkelt is, dwong hem om een
oogje dicht te knijpen voor de ontwikkelingen in de
Koerdische regio en zelfs om de Koerden tot een
soort bondgenoot te maken ten opzichte van andere
delen van de oppositie. De hechte banden tussen
de Turkse PKK en de Syrische PYD werden nog
meer aangehaald door de verzuurde relatie tussen
Damascus en Ankara, wat Damascus ertoe bewoog
om zowel de PKK als de PYD in te zetten tegen haar
voormalige bondgenoot. De belangrijkste brandstof
voor de Koerdische beweging was echter de
jarenlange gedwongen assimilatie, de Arabisering
en de letterlijke en figuurlijke uitwissing van de
Koerdische identiteit.

Terwijl het lokalisme in het verleden steeds de
bovenhand had, is Groter Koerdistan vandaag een
onmisbaar onderdeel geworden van het nieuwe
Koerdische discour.De nieuwe generatie richt zich niet
langer op de staten, maar op het Groter Koerdistan.
Dit wordt weerspiegelt in een terminologie die niet
langer refereert aan gemeenschappen door middel
van hun respectievelijke staten, maar door hun
aardrijkskundige positie in het grotere Koerdische
geheel. Op die manier verwijst Noord Koerdistan
naar het Koerdische deel van Turkije, Zuid
Koerdistan naar Irak, Oost Koerdistan naar Iran en
West Koerdistan naar Syrië.
Na dit panoramische overzicht wil ik graag alle
Koerdische regio’s afzonderlijk bespreken. De
gevolgen voor de Koerdische Regional Gouvernement
in Irak (KRG) waren immens, hoewel zich daar geen
naar de Arabische lente gemodelleerde revolutie
voltrok. De ontwikkelingen in het Midden Oosten
katapulteerden de KRG tot de feitelijke leider van
de andere delen van Koerdistan. De cruciale rol van
de KRG wordt duidelijk door de talrijke conferenties
die ze houdt waaraan Koerden uit alle delen van de
wereld deelnemen, de uitvalsbasis die ze verleent
aan politieke groeperingen en de opvang van
Koerdische vluchtelingen en tenslotte, het mekka
die de Regio geworden is voor politieke partijen, die
zich tot de KRG wenden voor steun, consultatie en
bemiddeling. Dankzij het feit dat de Koerdische Regio
een eiland van stabiliteit en welvaart is gebleven,
zeker tegen de achtergrond van de instabiliteit

De ontwikkelingen onder de Koerden in Syrië
hadden een grote impact op de KRG, en vooral
op de Koerden in Turkije. Het feit dat de Koerden
van Syrië erin geslaagd waren om de controle over
te nemen in de Koerdische steden en dorpen in
het noorden van Syrië, opende perspectieven voor
de KRG waar ze nooit eerder van gedroomd had,
namelijk een verbinding naar de Middellandse Zee
via het Syrische deel van Koerdistan. Voor een regio
die ingesloten is door land zou dit een belangrijke
stap naar onafhankelijkheid kunnen zijn.
Voor de Koerden van Turkije was het aanstekelijke
effect van de Arabische lente, met name in Syrië, van
primordiaal belang, de Turkse Koerden werden er
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De YPG, Koerdische veiligheidskrachten, in Qamishli, West-Koerdistan.

op drie vlakken door beïnvloed. Eerst een
vooral zorgde de felle campagne van Turkije tegen
Assad en de Turkse steun aan de Syrische oppositie
ervoor dat Assad uit wraak opnieuw de PKK ging
ondersteunen. Ten tweede werd de verbetering
van de positie van de Syrische Koerden ten gevolge
van hun overname van de Koerdische regio’s in
Syrië en hun vraag naar een federatief systeem
een voorbeeld om na te streven voor de Koerden
in Turkije. En ten derde werd de grens tussen de
Turkse en de Syrische Koerden poreus, zodat de
grensoverschrijdende beïnvloeding tussen de twee
gemeenschappen toenam.

Wat de Koerden van Iran betreft, lijkt het erop dat
de opstanden in de regio aan hen voorbij gegaan
zijn. In werkelijkheid zijn de Koerden van Iran
sinds de bloedige onderdrukking van hun opstand
tijdens de beginjaren van de Islamitische Republiek
(1979-1983) nooit opgehouden met zich in meer of
mindere mate te verzetten tegen de opeenvolgende
Iraanse regimes. En zelfs al lijkt het alsof ze de
laatste jaren politiek ingedommeld zijn, ze hebben
het potentieel om de dynamo te worden voor
ingrijpende veranderingen zowel in Iran zelf, als in
de andere Koerdische regio’s. Ze wachten slechts op
een vonkje.

De belangrijkste verandering voor de Koerden in
Turkije was de consolidering van hun beweging
in twee vleugels: een militaire vleugel en een
politieke volksbeweging. Sinds de overname
van de Koerdische regio in Syrië, heeft de PKK
haar aanvallen op Turkse doelwitten opvallend
opgedreven. Op hetzelfde moment verhoogden de
PKK en de BDP ook hun vreedzame volksprotest,
in de stijl van Ghandi. Deze volksprotesten namen
verschillende vormen aan, waaronder betogingen
van moeders wiens zonen verdwenen zijn, boycotten
van parlementaire zittingen en overheidsmoskeeën
en de recente hongerstaking van honderden
Koerdische gevangenen. Dit alles verhoogde de
druk op de AKP-regering, die steeds weer op nieuw
beloofd had dat ze een vredevolle oplossing zou
vinden voor het probleem. Ironisch genoeg is het
Koerdische vraagstuk juist onder de AKP-regering
nog veel ingewikkelder, paradoxaler en complexer
geworden dan ooit tevoren.

Samenvattend kunnen we stellen dat de afgelopen
honderd jaar waarschijnlijk de vreselijkste waren
in de hele Koerdische geschiedenis, inclusief
hun verdeling over verschillende staten, de
assimilatiecampagnes en zelfs genocide. Maar de
21ste eeuw kondigt een nieuw en beter begin aan.
De Koerden hebben hun stem teruggewonnen, hun
identiteit en hun zichtbaarheid in de wereld. De
opstanden in de Arabische wereld katapulteerden
hen bovendien tot een belangrijke speler in de
regio, die in staat is om de geostrategische kaart
te hertekenen. Als we hieraan toevoegen dat de
heilige koeien van de natiestaten een deel van hun
heiligheid kwijt geraakt zijn, dan mogen de Koerden
een beetje hoop en optimisme hebben voor een
betere toekomst.
Prof. Ofra Bengio is Senior Research Fellow
aan het Moshe Dayan Centrum in Israel.
Vertaling Kristel Cuvelier.
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- Dossier: EUTCC -

Democratische autonomie
binnen de Koerdische beweging
- Joost Jongerden -

E

nkele weken geleden was ik in Istanbul. Om wat leesvoer te hebben op mijn terugvlucht naar
Amsterdam kocht ik het nieuwe boek van Cengiz Candar, Mezopotamya Ekspresi. Het bevat één
algemene boodschap die ik bij wijze van bijdrage zou willen delen, namelijk dat we de dingen bij naam
moeten noemen. Om dit de onderstrepen verwijst Candar naar José Saramago, winnaar van de Nobelprijs
Literatuur in 1998. “Woorden” zei hij, “zijn niet aan de mensen gegeven zodat ze hun gedachte kunnen
verbergen.”
Voor Candar betekent de dingen bij hun naam
noemen niet praten over de Koerdische kwestie
in bedekte termen, maar het benoemen als de
‘Koerdische kwestie’. Daarnaast toont hij goed
aan hoe premier Erdoğan, na een initiële opening
waarbij hij de dingen bij hun naam noemde,
opnieuw de zaak begon te verhullen. De Koerdische
opening werd het ‘Broederschap en Nationale
Eenheid Project’ en hoop werd desillusie.

oorlog, zien we hoe nieuwe vormen van politiek en
democratie gevormd worden in de sociale praktijk
en door sociale experimenten. Ik verwijs naar de
volksraden die opgericht zijn op verschillende
plaatsen in de Koerdische regio, zoals in Derik (West
Koerdistan) en Diyarbakır (Noord Koerdistan).
Hierin nemen mensen meer verantwoordelijkheid
voor en controle over hun dagelijkse leven en hun
woonplaatsen.

Deze idee dat woorden niet gebruikt zouden mogen
worden om gedachten te verschuilen, maar hen juist
zouden moeten uitdrukken, dient als vertrekpunt.
Ik zal de nadruk vooral leggen op de manier waarop
nieuwe vormen van politiek en een herdenken van
het concept ‘democratie’ plaatsvinden binnen de
context van organisaties die gewoonlijk geassocieerd
worden met de Koerdische Arbeiderspartij, de PKK.
Ik zou dit kunnen bediscussiëren zonder expliciet te
refereren aan de PKK, maar ook ik verkies om de
dingen bij hun naam te noemen.

De betrokkenen verwijzen naar deze raden binnen
de context van ‘democratische autonomie’ en
‘democratisch confederalisme’. Dit betekent dat
ze niet simpelweg kunnen worden beschouwd
als lokale initiatieven, maar bijdragen aan een
breder project of idee en manier van denken over
en beleven van politiek. Het is goed mogelijk dat
we deze vorm van politiek niet volledig begrijpen.
Dit zou academici en geïnteresseerden in nieuwe
vormen van democratie echter moeten uitdagen om
ze van dichterbij te bekijken.

Daarenboven meen ik dat we de PKK serieus
moeten nemen als politieke organisatie, dat we
afstand moeten nemen van de eendimensionale
en eenzijdige terrorismeretoriek waarmee de PKK
wordt gelabeld. We moeten af van dit aspect van
het Amerikaans post-9/11-discours waar Europa
in mee is gestapt. We moeten daarentegen dit
‘gesecuriseerde’ debat politiseren. Kortgezegd, we
moeten de politiek demilitariseren. Militarisering
van de politiek bracht de staat op de eerste plaats
in crisis.

Buiten de Koerdische beweging worden de concepten
van democratische autonomie en confederalisme
veelal genegeerd of zijn ze ongekend. Binnen de
beweging zelf zijn ze niet ongecontesteerd. Het is
waar dat de concepten democratisch confederalisme
en democratische autonomie onbegrijpbaar kunnen
klinken vanuit een gevestigd politiek vocabulaire.
Binnen dit vocabulaire wordt autonomie niet
gedefinieerd in termen van competenties of
praktijken of mensen of als de ontwikkelingen van
gemeengoed, maar als een wettelijke overeenkomst.
Omdat het onmogelijk is de nieuwe initiatieven te
meten in juridische of statische termen moeten we
voorzichtig zijn ze niet te veroordelen als inadequaat

Als we vandaag naar het Midden-Oosten kijken,
doorheen en voorbij het stof en de rook van
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Burgemeester van Diyarbakir zit samen met Koerdische activisten.

op basis van oude vocabulaires.

wijze het monopolie op het legitieme gebruik van
geweld claimt binnen een specifiek grondgebied.
Hoewel dit monopolie op legitiem geweld de staat
definieert, ondermijnt de systematische toepassing
ervan haar potentieel ook. Wanneer een staat
op gegeneraliseerde wijze naar repertoires van
geweld dient te grijpen, kan het de deugdzaamheid
van haar functionele competentie verliezen en
zodoende haar legitimiteit. Dan wordt besturen het
voortdurend uitoefenen van macht door geweld en
wordt geweld een voorwaarde voor het functioneren
van de staatsinstituties. Dus, in de woorden van
Walter Benjamin, kunnen we verwijzen naar de
staat als “een noodtoestand die norm wordt”, geen
uitzondering op de regel. Deze regel tormenteert de
Koerdische regio in Syrië, Turkije, Irak en Iran al
decennia.

De uitdaging bestaat er dus in niet te vooroordelen
en experimenten af te doen als waardeloos omdat
ze vreemd en onbekend klinken, of ze ronduit af
te wijzen omdat ze geformuleerd zijn door iemand
die we niet mogen of waarmee we niet geassocieerd
willen worden. We moeten proberen te begrijpen
op welke wijze deze nieuwe gedachtes ontwikkeld
en nieuwe vormen uitgeoefend worden. We
moeten van hen leren, in al hun complexiteit en
incoherentie. Het doel van mijn bijdrage is dieper
in te gaan op democratisch confederalisme en
democratische autonomie en ze te verkennen als
mogelijke voorbeelden van een nieuwe manier om
aan politiek te doen. Ik zal deze twee concepten,
of beter praktijken, bekijken in het licht van een
breder debat over nieuwe vormen van politiek. Een
debat dat plaats vindt binnen academische kringen
en in de wijdere samenleving.

In Turkije worden repressieve maatregelen
blijvend ingezet als antwoord op wat nog altijd
wordt beschouwd als een existentieel gevaar voor
de republiek: de uitdrukking van de Koerdische
identiteit en de zoektocht naar burgerrechten en
burgerschap. Terwijl PKK-basissen vanuit de lucht
en vanop de grond worden aangevallen, worden
anders legale organisaties, verwikkeld in de strijd
voor ‘het recht op rechten’, lastig gevallen, ingeperkt
en ontbonden. Hun leden worden onderzocht,

Er zijn vele redenen om nieuwe vormen van
politiek en democratie van dichterbij te bekijken.
De geweldsexplosie in het Midden-Oosten is een
symptoom van wat ik zie als de crisis van de staat
aldaar. Een veel geciteerde definitie van Max Weber
beschouwt de staat als een entiteit, een institutie
of een systeem van instituties dat op succesvolle

- 16 18

aangehouden en gevangen gezet. Dit alles is een
uitdrukking van het probleem van de ‘securarisatie’
van de politiek en eigenlijk een inversie van de these
van Von Clausewitz: politiek is de voortzetting van
oorlog geworden. Oorlog is niet langer de beperkte
uitzonderingstoestand, maar is regel geworden. De
productie van een homogene identiteitsbevolking,
het ultieme doel van de natiestaat, is omgevormd
tot een oorlog tegen de bevolking.

project van democratisch confederalisme ontwikkeld
wordt als een “alternatief voor kapitalisme, wat
historisch gezien haar ideologische, organisatorische
en politieke expressie vond in de natiestaat”. En ook
als vervanging voor het ineengestorte model van
wat ooit ‘echt bestaand socialisme’ was, dat “er niet
in slaagde politieke alternatieven te ontwikkelen”.
Als paradigma, vertelde de lokale partijleider
ons, is democratisch confederalisme niet gericht
op het overnemen van staatsmacht maar op “het
ontwikkelen van alternatieve vormen van macht
door zelforganisatie”. Toen de Koerdische PYD/
YPG-strijdkrachten het Baath-regime verdreven in
Noord-Syrië, of West Koerdistan, schoten overal
lokale raden uit de grond. Deze raden, ontwikkeld
onder de vleugels van democratisch confederalisme,
waren al actief als beleidsstructuren parallel aan
dezen van de staat. Ze organiseerden justitie en
bemiddelden in conflicten. Met het ineenstorten
van de staat, kwamen ze naar buiten. Ze begonnen
het sociale leven te organiseren, en te verdedigen,
en slaagden erin vorm te geven aan basale sociale
diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg.

Het probleem dat ik wil aansnijden is echter niet het
probleem van de staat, maar het probleem van hoe
voorbij de staat te denken. In 1991 schreef de libertair
socialist Murray Bookchin dat “waarschijnlijk de
grootste mislukking van bewegingen voor sociale
reconstructie” - in het bijzonder verwijzende naar
de linkerzijde en organisaties die claimen voor de
onderdrukten te praten - “is hun gebrek aan een
politiek die mensen voorbij de limieten bepaald
door het status quo kan dragen.” Voor Bookchin
moest zulk een sociale reconstructie voorbij de
nadruk op staatsmanschap en de markt reiken.
Vandaag de dag is binnen de Koerdische beweging interessant genoeg, maar zelden opgemerkt - sociale
reconstructie inderdaad één van de bediscussieerde
principes.

Het was de opgesloten PKK-leider Abdullah Öcalan
die de debatten rond democratische autonomie en
democratisch confederalisme onder de Koerden
inzette, op grond van Murray Bookchin’s woorden.
Bookchin differentieert twee ideeën van politiek,
het Helleense model en het Romeinse model, die
twee verschillende voorstellingen van politiek en
begrippen van beleid deden ontstaan. Het eerste,
Helleense model staat voor een participatieve
democratische vorm van politiek. Het tweede,
Romeinse model staat voor een gecentraliseerde en
etatistische vorm van politiek. Het argument gaat
dat het Romeinse model, de Amerikaanse en Franse
constitutionalisten van de 18de eeuw inspirerend,
de dominante vorm is geworden in de moderne
samenleving terwijl het Atheens model bestaat als
een ondergrondse tegenstroom en uiting vond in
de Parijse commune van 1971, de raden (sovjets)
in de lente van de Russische revolutie van 1917 en
de Spaanse Revolutie van 1936. Het etatistische,
gecentraliseerde Romeinse model heeft een kudde
van onderdanen, maar het Helleense model heeft
actief burgerschap.

Deze idee van sociale reconstructie wordt momenteel
overwogen binnen verschillende kringen van de
Koerdische beweging als een project van radicale
democratie. Het is radicaal in de zin dat het probeert
een democratieconcept te ontwikkelen voorbij de
natie en de staat, in drie projecten: één voor een
democratische republiek, één voor democratisch
confederalisme en één voor democratische
autonomie. Zoals ik het begrijp refereert de idee van
een democratische republiek aan burgerrechten en is
het op die manier nog steeds gebonden aan een idee
van de staat. Maar de concepten van democratische
autonomie en democratisch confederalisme zijn
verbonden met wat we kunnen noemen de autonome
capaciteiten van mensen; een meer directe, minder
representatieve vorm van politieke structuur.
Democratische autonomie verwijst naar praktijken
waarbij mensen de noodzakelijke en wenselijke
levensomstandigheden door directe betrokkenheid
en samenwerking met elkaar produceren en
reproduceren. Dit heet ‘zelfwaardering’ in
autonome Marxistische literatuur. Democratisch
confederalisme kan gekarakteriseerd worden als
een bottom-up systeem van zelfbestuur. In de rest
van deze bijdrage zou ik hier op willen ingaan.

Bookchin projecteert zijn politieke voorstelling voor
de herovering van mensen als burgers op het idee
van confederalisme, gedefinieerd als “een netwerk
van administratieve raden wier leden verkozen
zijn uit populaire en democratische face-to-faceallianties in verschillende dorpen, steden of zelf
buurten in grootsteden.” Volgens Bookchin bereikt

Toen ik een lokale partijleider van de Koerdische
BDP in Diyarbakır ontmoette, vertelde hij me dat het
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confederalisme haar volle ontwikkeling in relatie
tot een project van autonomie, “door het plaatsen
van lokale boerderijen, fabrieken en andere
ondernemingen in lokale gemeentelijke handen” of
“wanneer een gemeenschap haar eigen economische
hulpbronnen begint te beheren verweven met
andere gemeenschappen”. In dit model staat de
economie onder voogdij van confederale raden en
is zodoende “gecollectiviseerd noch geprivatiseerd,
maar gemeenschappelijk”. Op die manier zijn
confederalisme en autonomie sleutelbegrippen in
Bookchin’s “radicaal nieuwe configuratie van de
samenleving”. Het zijn vandaag ook sleutelbegrippen
binnen de Koerdische beweging.

toe: “de staat is een bochel op de rug van mensen”
en “wij proberen zonder de staat te leven”. “ Echter”,
temperden ze, “de idee van de staat is genesteld in
het hoofd van de mensen en het is moeilijk hen over
politiek te laten nadenken zonder te refereren aan de
staat. Dus we beoefenen zelforganisatie, terwijl we
deze leren begrijpen door deze uit te oefenen.” Dit is
democratie in actie. Dit is ook zelfbeschikking onder
een nieuwe vorm, gebaseerd op de capaciteiten van
de mensen zelf.

Functioneerden de raden goed ? Nee, dat deden ze
niet. Buiten een reeks van specifieke, praktische
problemen, werden vele betrokkenen de afgelopen
jaren gearresteerd in de loop van de KCK-operaties
Öcalan ontwikkelde, onder invloed van deze ideeën,
van de Turkse staat. Hoewel hun acties totaal niet
een gelijkaardig verstaan van
crimineel zijn, werden ze gelabeld
confederalisme. Parallel aan zijn
als terrorist. Zij zouden echter
De KCK poogt om zich te
historische analyse van civilisatie
zeer goed passen binnen Turkse
organiseren van onderuit
gebaseerd op een kritiek van de in de vorm van assemblees initiatieven
van
participatieve
staat, veroordeelde Öcalan het falen
democratie (zoals de ‘Lokale Agenda
en definieert zich als “een
van echt socialisme en nationale
21’) of initiatieven in participatieve
beweging die strijdt voor
bevrijdingsbewegingen.
Deze
begroting en actief burgerschap,
de oprichting van haar
beschouwd hij als vastgelopen in
waarmee geëxperimenteerd werd
eigen democratie, niet
ideeën over de staat en staatsbouw.
in Canakkale. De automatische
gegrond in bestaande
Dus sinds 2005 zijn de PKK en
reflex van de staat is niet bepaald
natiestaten, noch hen als
alle
geaffilieerde
organisaties
door verdiensten of tekortkomingen
obstakel beschouwend”.
geherstructureerd op basis van dit
binnen de initiatieven zelf, die
In de oprichtingstekst, het
project onder de naam KCK (Koma
gebaseerd zijn op de idee van actief
‘KCK-contract’, is haar
Civakên Kurdistan, Vereniging van
burgerschap, maar vanwege de
hoofddoel gedefinieerd in
Gemeenschappen in Koerdistan), termen van een strijd voor de associatie met de PKK. Dit is een
een maatschappelijke organisatie uitbreiding van een radicale gemiste kans voor een politieke
voorgesteld als een alternatief voor
oplossing van het conflict.
democratie gebaseerd op
de natiestaat. De KCK poogt om democratische organisaties
zich te organiseren van onderuit
Dit relaas over democratisch
en beslissingskracht van
in de vorm van assemblees en
confederalisme en de mogelijkheid
mensen.
definieert zich als “een beweging
dat
het
een
paradigmashift
die strijdt voor de oprichting van
belichaamt in de politiek kan
haar eigen democratie, niet gegrond in bestaande
utopisch klinken, en dat is het ook! Democratie in
natiestaten, noch hen als obstakel beschouwend”.
om het even welke vorm is een ideaal waarnaar wij
In de oprichtingstekst, het ‘KCK-contract’, is haar
streven. Zoals Eduardo Gaeleano stelde: “Utopie
hoofddoel gedefinieerd in termen van een strijd
is een horizon! Als ik twee stappen zet, zet ze twee
voor de uitbreiding van een radicale democratie
stappen terug … Ik zet tien stappen en ze is ook
gebaseerd op democratische organisaties en
tien stappen verder. Wat is het nut van een utopie?
beslissingskracht van mensen.
Wandelen!” We moeten wandelen. Wandelen kan
ons uit de ingegraven posities halen die zoveel
In Diyarnakır ontmoette ik verschillende mannen
bloedvergieten hebben veroorzaakt.
en vrouwen die actief zijn in deze raden, ze klonken
vol van zelfvertrouwen. “Ons doel”, legde de
voorzitter van een raad in één van de armste wijken
Joost Jongerden is assistant-professor
van de stad uit, “is de problemen in onze levens en
aan de Groep Sociale Wetenschap van de
buurt te confronteren en ze zelf op te lossen, zonder
Universiteit Wageningen. Vertaling Mauro
afhankelijk te zijn van de staat”. Anderen voegden
Desira.
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- Dossier: EUTCC -

Het bloedbad van Roboski:
Onbeantwoorde vragen
- Ferhat Encü -

M

eer dan een jaar geleden kwamen 34 onschuldige burgers uit het Koerdische grensdorp Roboski
om daar een luchtaanval van Turkse gevechtsvliegtuigen. De 34 mannen waren smokkelaars op de
terugweg uit Irak. Tot op heden is niet duidelijk wie opdracht gaf tot de aanval en waarom. Ferhat Encü
overleefde de aanslag en doet hier zijn verhaal.
Eerwaarde voorzitter, waarde parlementsleden,

ons hebben broers en zussen aan de andere kant,
sommige akkers en velden … In feite is er niet echt
een fysieke grens, enkel grenspaal nummer 15.

In de nacht van 28 december 2011 werd een groep
burgers uit het Turkse grensgebied met Irak, die
net terugkeerden uit Irak waar ze ‘grenshandel’
hadden gedreven, gebombardeerd door Turkse
gevechtsvliegtuigen. De aarde werd bezaaid met de
lichamen van 34 doden en de huizen van de naburige
dorpen Gülyazı (Bejuh) en Ortasu (Roboski) in
Uludere (Qileban) in de provincie Şırnak (Şirnex)
vulden zich met tranen! Ik ben hier vandaag om te
getuigen over dit drama…

Het ‘nationale’ land waar we op wonen is een
overblijfsel van een Rijk dat zich uitspreidde
over drie continenten, een Rijk uit wiens habitat
maatschappelijke trauma’s voortvloeiden en nog
steeds voortvloeien. Van de Armeense genocide
tot het bloedbad van Dersim, van de rellen van 6
en 7 september 1952 tot de militaire staatsgrepen,
van de bloedbaden van Çorum and Maraş tot de
slachtpartijen van Zanqirt (Bilge) en Roboski, we
leven met een lange geschiedenis van bloedvergieten.
Wat nu bekend staat als het “bloedbad van Roboski”
is slechts een schakel in een lange ketting van
trauma’s.

Eerst wil ik jullie graag wat vertellen over Roboski
en Bejuh.
Roboski en Bejuh, zoals ze vandaag bestaan, werden
gevormd doordat de Turkse staat in de jaren ’90
de dorpen in de omgeving van Uludere (Qileban)
met de grond gelijk maakte. De dorpelingen die
toen gedwongen werden uit hun huizen weg te
vluchten, trokken in bij hun familieleden in deze
twee nederzettingen. De velden rondom onze
dorpen werden door de Turkse staat vol gezaaid
met landmijnen. Tot nu toe zijn al vijf mensen die
de velden in trokken om er voedsel te verbouwen
gestorven en 20 mensen werden verminkt… Het
aantal dieren die opgeblazen zijn door de landmijnen
valt moeilijk in te schatten.

In de nacht van 28 december 2011 staken onze
dorpelingen, nadat ze de lokale Turkse legerpost
hadden verwittigd en in hun gezichtveld, de grens
met Irak over om ‘grenshandel’ te drijven. Een
maand voor het bloedbad was de reis van en naar
de grens eenvoudiger gemaakt, tien dagen voor
het bloedbad waren de militaire posten langs het
pad naar de grens ontruimd … Trouwens, omdat
het gebied langs Iraakse zijde volledig plat is, was
het gebied dat gebombardeerd werd – volgens
een verklaring van Murat Karayılan (de voorzitter
van de uitvoerende raad van de KCK) – niet meer
gebruikt door de PKK sinds 1991 …

De grenshandel weigeren we ‘smokkelen’ te noemen
omdat we de grens niet erkennen en dat ook nooit
zullen doen. Het is een onnatuurlijke grens die
met een lat aan een tafel getrokken werd. Wij
“smokkelen” al sinds de tijd van onze grootvaders.
Een deel van ons dorp ligt aan de Turkse kant
(onze kant) en het andere deel ligt in Irak, voor
onze familieleden geldt hetzelfde. Sommigen van

Nadat ze zonder problemen de grens hadden
overgestoken, kwamen onze dorpelingen op hun
terugweg in een catastrofale situatie terecht.
Turkse soldaten hadden de drie alternatieve routes
afgesloten en ze beschoten en bombardeerden onze
dorpelingen zonder waarschuwing.
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Ubeydullah Encu, de vader van de 13 jaar oude
Muhammed Encu, die die nacht vermoord werd,
belde naar de commandant van de lokale legerpost
om hem te waarschuwen dat zijn zoon zich bij een
groep bevond die zich in die bestookte buurt bevond.
De commandant antwoordde dat hij daarvan op de
hoogte was en dat het bombardement enkel diende
als een waarschuwing “om hen bang te maken”.
Het drama draaide echter helemaal anders uit en
onze kinderen werden gebombardeerd door F16gevechtsvliegtuigen.

en ontroostbare nachten door bij de verminkte
lichamen van onze geliefden, wiens gezichten ons
steeds weer voor de geest kwamen…
Het eerste signaal van hoe de staat het bloedbad zou
aanpakken, kwam toen de premier van de Turkse
Republiek, Recep Tayyip Erdoğan, de stafchef en de
legerofficieren die het bevel hadden gevoerd officieel
bedankte voor “hun sensibiliteit” bij dit incident…

De dorpelingen die zich daarop naar de plaats van het
bombardement haasten, vertelden dat ze soldaten
- op bevel - zagen terugkeren vanuit het gebied en
dat ze toen ze aankwamen de nog brandende lijken
vonden en 13 personen die gewond waren. Deze
dorpelingen zeggen dat ze de lokale autoriteiten
onmiddellijk na het bloedbad gecontacteerd
hebben, maar er kwam niemand naar het van bloed
doordrenkte gebied en de dorpelingen hadden geen
andere keuze dan de lichamen op hun rug naar het
dorp te dragen. Medische teams uit Şırnak werden
tegengehouden door soldaten toen ze probeerden
de plaats des onheil te bereiken.

De beambten die (volgens ooggetuigen) de toegang
geweigerd hadden aan de ambulances en die
nagelaten hadden een helikopter te sturen tijdens
de nacht van het bloedbad, stuurden de volgende
dag een team ter plaatse om alle overblijfselen
en bewijsmateriaal (stukjes van de lichamen van
mensen en van muilezels, blikjes, …) te verzamelen
en vervolgens op kampvuren te verbranden; met
andere woorden ze hebben het bewijsmateriaal
vernietigd! De openbare aanklager die meteen na
het bloedbad verklaard had dat “er een vergissing
gemaakt is” en dat hij “niemand zou arresteren”,
vloog vervolgens per helikopter over de plaats van
het bloedbad en schreef in zijn officiële verslag dat
er “niets te zien” was.

We laadden de onthoofde lichamen met onze
blote handen op de zadels van de muilezels die het
bombardement overleefd hadden en probeerden ze
naar het dorp te brengen. Zoals de dorpelingen die
naar de plaats van het bloedbad kwamen kunnen
getuigen, stierven de meeste van de gewonden
achteraf door bloedverlies en/of bevriezing. 17 van
de 34 mensen die die nacht stierven waren jonger
dan 18, ze waren nog maar kinderen. Iedereen die
één keer langsgaat in het dorp kan zien welk trauma
het bloedbad veroorzaakt heeft. Al de dorpelingen
kampen momenteel met een depressie. Die staat
van depressiviteit duurt nu al bijna een jaar.

De hele aanpak gebeurde zo slordig dat de namen
en nummers van zij die gestorven waren tijdens
het bloedbad verkeerd ingegeven werden in de
autopsieverslagen en via die weg in de rapporten
van de mensenrechtenorganisaties die zich met
de zaak gingen bezig houden. Organisaties zoals
MAZLUMDER, Human Rights Organisation (IHD),
Diyarbakır Bar, Public Services Workers’ Syndicate’s
Confederation (KESK) en Justice Platform For
Fraternity (KIAP) kwamen meteen na de tragedie
naar het dorp en stelden verslagen op. Al deze
organisaties kwamen tot de gemeenschappelijke
conclusie dat het om een ‘bloedbad’ ging.

Meer dan 12 uur lang negeerden de Turkse media
deze tragische gebeurtenis! De weinigen die wel
wouden berichten over wat er in Roboski gebeurd
was, werden achter de schermen de mond gesnoerd!
Toen de officiële verklaringen begonnen binnen te
stromen, beperkten de nieuwsagentschappen zich
tot eufemismen, ze hadden het over “het incident
aan de Iraakse grens”. De dagen erna beperkten de
discussies zich tot vragen zoals: “Waren de doden
smokkelaars of terroristen?” en “Is het incident een
ongeluk, door onoplettendheid, of een valstrik?”.

Die nacht was de staat voor ons in bommen veranderd
die vanuit de hemel op ons neer regenden. Onze
kinderen en familieleden waren in shock door wat
ze hadden meegemaakt. Alsof het nog niet genoeg
was dat ze dood en vernieling op ons had laten neer
regenen, had de staat ons bovendien in de steek
gelaten met onze doden, om ons vervolgens via
dreigementen ook nog eens te proberen te beletten
om hen zij aan zij, naast elkaar te begraven.
Rouwen duurt lang in Koerdistan en het duurt nog
langer als er zoveel mensen te samen vermoord zijn.
Een andere traditie is dat zij die verantwoordelijk
zijn, of het nu expres of per ongeluk was, hun
gezichten de eerste dagen niet tonen aan de

Terwijl de mensen in het westen van Turkije zich
klaarmaakten voor het nieuwjaarsfeest, dat ze tot
in de vroege uurtjes vierden, brachten wij slapeloze
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De doden van de slachting in Roboski worden geborgen.

familieleden, omdat de familieleden van de doden
zo vol zitten met woede dat ze elk moment zouden
kunnen ontploffen. En toch stuurde deze staat, die
ons al een eeuw lang bestuurd en onze tradities
maar al te goed kent, ondanks waarschuwingen
van de dorpsoudsten, amper twee dagen na het
bloedbad haar gouverneur naar het dorp met
condoleances. De jongeren van het dorp, die vervuld
waren van woede, reageerden furieus op de komst
van de gouverneur. Daarop volgden incidenten die
we zeker niet goed keuren en de gouverneur werd
aangevallen.

Hoewel ik niets te maken had met de aanval op de
gouverneur ben ikzelf al zes keer opgepakt, telkens
omwille van dezelfde aanklacht, omdat ik probeer
om zij die verantwoordelijk zijn voor het bloedbad
voor de rechtbank te dagen. Alsof dat nog niet
genoeg was, werd ik voor de camera’s bedreigd door
de regimentscommandant van de Gendarmerie van
de stad Şırnak, Osman Aslan, die zei: “Ferhat, ik
ken jou. Jij werkt onder bevel van anderen. Jouw
tijd komt ook nog wel.” We weten niet of deze
commandant ook bedankt werd voor zijn woorden,
maar het ligt voor de hand dat dit dreigement niet
onderzocht werd …

Na deze incidenten werden de familieleden van zij
die vermoord waren opgepakt en aangehouden,
sommigen werden later weer vrijgelaten. Er werden
arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen verschillende
dorpelingen, niemand mocht het dorp nog verlaten,
we mochten onze gewonden niet naar de stad
brengen, ons dorp werd een openluchtgevangenis.
De angst om opgepakt en aangehouden te worden
leeft vandaag nog steeds voort … Zij die aangehouden
werden, zullen terecht moeten staan voor “poging
tot moord”.

Sinds de eerste dag na het bloedbad hebben we
de overheid om gerechtigheid gevraagd, maar
alles wat we gekregen hebben zijn beledigingen en
onderdrukking. Zij die met de pers gepraat hadden,
kregen vervolgens dreigtelefoons waarin gezegd
werd: “Waag het niet nog verder te gaan, houd jullie
mond, praat hier niet over.” Dorpelingen die een
klacht hadden ingediend naar aanleiding van het
bloedbad van Roboski werd niets gevraagd over
het bloedbad, maar in plaats daarvan kregen ze
suggestieve vragen zoals: “Waarom hebben jullie
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de condoleances collectief in ontvangst genomen?”,
“Waarom hadden jullie die doeken over de lijkkisten
gedrapeerd?” en “Waarom steunt de BDP jullie?”

Ondanks al deze problemen gaven we de moed niet
op en we bleven vechten voor rechtvaardigheid.
Aan ieder overheidspersoneelslid dat we bezochten
vroegen we dat de verantwoordelijken bekend
gemaakt en berecht zouden worden. We bezochten
twee maal het Turkse parlement en spraken er met
vertegenwoordigers van alle politieke partijen.
Tijdens ons eerste bezoek aan het parlement spraken
we met Ayşenur Bahçekapılı, de vicepresident van
de AKP en op 27 november 2012 spraken we met
een andere vicepresident van de AKP, Mahir Ünal.
In beide gevallen werden we door deze mensen
beledigd.

De aarde waaronder onze geliefden begraven liggen
was nog maar nauwelijks weer toegedekt of het
nieuws verspreide zich dat we een “recordbedrag
aan compensatie” zouden krijgen van de overheid.
Die compensatie hebben we echter nog steeds niet
aangeraakt …
De minster van Binnenlandse Zaken noemde onze
doden “ezels” en “voetvegen van de terroristen”.
De premier zei dat de dorpelingen blijkbaar niet op
landmijnen waren getrapt, waarmee hij insinueerde
dat ze een kaart hadden van waar de landmijnen
liggen, hij loog echter met uitgestreken gezicht
tegen heel Turkije. Er zijn veel mensen uit ons dorp
die gestorven zijn of verminkt raakten door op een
landmijn te trappen, de premier zou zich opnieuw
moeten schamen voor deze uitspraak …

Tijdens ons laatste bezoek vroeg ik aan AKPparlementslid Ünal of ze al iets van concrete
stappen hadden gezet in verband met het bloedbad
van Roboski. Ik kreeg te horen dat de overheid
40 studiebeurzen had verleend aan studenten uit
Roboski, waaronder mezelf. We hebben hier nooit
om gevraagd, noch waren we op de hoogte over een
beurs die ons ooit toegekend zou zijn. Als families
die geen enkele cent van de compensatie hebben
aangeraakt, lijkt het ons grappig dat ze zelfs maar
kunnen denken dat we ooit een beurs van 100
Turkse lira zouden aanvaarden …

Omdat ze na het bloedbad niet terug naar het werk
kwamen, riep de regimentscommandant Abdullah
Paşa de dorpswachters bijeen en zei, het bloedbad
minimaliserend en duidelijk getuigend van het
misprijzen van de staat: “De staat is de dader
van dit incident, stel je voor dat ik de dader was
geweest, wat zou er dan gebeuren? Wat kunnen
jullie tegen de staat beginnen?” Hasan Ürek, één
van de overlevenden van het bloedbad, werd op het
matje geroepen bij de gouverneur en de politiechef
nadat hij in een televisieshow getuigd had over het
bloedbad. Hij kreeg een job aangeboden in ruil voor
zijn verdere stilzwijgen.

In het voortgangsrapport van de Europese Unie over
de toetreding van Turkije - dat in Turkije bekend
werd omdat de president van de Grondwettelijke
Commissie, Burhan Kuzu (AKP), het publiekelijk
in de vuilbak gooide – staat het volgende te lezen
over het bloedbad van Roboski: “Er was geen
discussie over de politieke verantwoordelijkheid”,
“vragen die aan de overheid gesteld werden om een
effectief, snel en transparant onderzoek in te stellen
naar incidenten zoals Uludere, waarbij burgers
omkwamen, bleven onbeantwoord” en “de nieuwe,
strategische retoriek van de regering heeft niet
geleid tot een politieke oplossing voor de Koerdische
kwestie”.

Servet Encü, een andere overlevende van het
bloedbad, vluchtte weg uit Turkije en verhuisde
naar de Koerdische Regio in Irak omwille van de
onderdrukking en zijn verlies van het vertrouwen
dat er ooit gerechtigheid zou geschieden. Dat
een onderdaan van een staat al zijn hoop op
rechtvaardigheid verliest en zijn land verlaat, zou
een zoveelste bron van schaamte moeten zijn voor
de mensen die over die staat regeren, maar dat was
het niet …

Een ander punt van kritiek in het rapport is het feit
dat “overheidsbeambten verschillende NGO’s belet
hebben om de plaats van het onheil te bezoeken”. Al
deze punten van kritiek zijn legitiem. Daarenboven
kreeg een dichter die de plaats van het bloedbad wou
bezoeken, samen met de vier jonge dorpelingen die
hem begeleiden, elk een boete van 1000 Turkse lira.

De staat leerde geen enkele les uit hetgeen gebeurd
is en gaat gewoon verder zoals voorheen. Korte
tijd na het bloedbad werd er geschoten op enkele
dorpelingen die hun vee lieten grazen op het plateau
van Roboski. Ze wisten zichzelf te redden door zich
achter enkele rotsblokken te verschuilen, vier van
hun geiten raakten gewond.

Het was ons beloofd dat het bloedbad niet “verloren
zou gaan in de gangen van Ankara”, er is het
afgelopen jaar echter geen enkele stap ondernomen
…
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vragen en we zullen ze blijven stellen
tot ze beantwoord worden en zij die
verantwoordelijk zijn bekend worden
gemaakt en voor de rechtbank
worden gebracht. We hebben ook
verklaard dat we de compensatie
niet zullen aanraken zolang er geen
gerechtigheid is geschied.
Wij stellen dat, aangezien het
bloedbad plaatsvond aan de Iraakse
kant van de grens, het om een
“grensoverschrijdende operatie” gaat
en dat daar de regering in de eerste
plaats voor verantwoordelijk is.
Tot slot, vragen we jullie, leden van
De nabestaanden van de slachtoffers eisen opheldering. het Europees Parlement, om een
comité naar ons dorp te sturen om
een rapport op te stellen over het
Iedereen die de Turkse politiek volgt, weet dat als
bloedbad en de nasleep ervan en om een actieve
men wil dat een incident vergeten wordt (voordat
partij hierin te worden opdat gerechtigheid zou
de verantwoordelijken gevonden worden), het
kunnen geschieden en opdat het bloedbad van
incident doorverwezen wordt naar een commissie
Roboski erkend zou worden als een “misdaad tegen
of naar een juridisch proces, zodat het vervolgens na
de menselijkheid”.
verloop van tijd vergeten kan worden. Dit gebeurde
ook met het bloedbad van Roboski. Er werd een
Zoals ik eerder al zei is het bloedbad van Roboski
subcommissie gevormd en vervolgens van dag
slechts een schakel in een lange keten van
tot dag uitgesteld; de rapporten van de openbare
maatschappelijke trauma’s waaraan de bevolking
aanklager (die ik eerder vermelde) volgden op een
van Turkije blootgesteld werd. Gerechtigheid zal
nota van de stafchef die zei dat “ze geen informatie
het gewicht van de schouders van de familieleden
konden delen”. Dit portret van de staatsbureaucratie
van de slachtoffers halen en hoop geven dat er
bezorgde ons geen enkel antwoord op onze vele
ooit een einde zal komen aan deze traumatische
vragen en slaagde er zelfs niet eens in om de daders
gebeurtenissen.
die al bekend waren aan te duiden …
Ik zou graag willen dat jullie begrijpen dat als er geen
gerechtigheid komt voor Roboski, onze toekomst in
duisternis gehuld zal zijn …

De subcommissie verklaarde dat ze binnenkort een
rapport zou vrijgeven. Maar ze voegde eraan toe dat
de antwoorden op de vier vragen die we al vanaf dag
één stellen er niet in beantwoord zouden worden.
Onze vragen zijn de volgende:

Ik dank jullie om zo geduldig naar me te luisteren
en ik hoop dat de Koerdische bevolking en
Koerdistan nooit meer het slachtoffer zullen
worden van dergelijke bloedbaden; en dat er een
klimaat van vrijheid en gelijkheid kan geschapen
worden, zodat het bloedvergieten van de afgelopen
30 jaar beëindigd kan worden en de politiek van
vernietiging en ontkenning tegenover de Koerden
eindelijk zal stoppen.

1. Welk agentschap is verantwoordelijk voor
en wie bekeek en evalueerde de beelden van de
Heron (UAV) (een onbemand vliegtuigje van
Israëlische makelij, nvdr.) ?
2. Welk agentschap is verantwoordelijk voor
en wie bepaalde het doelwit?

Met veel genegenheid en respect,

3. Wie besliste dat de slachtoffers PKKmilitanten waren?

Namens de families van Roboski,
4.

Wie gaf het bevel om te schieten?
Ferhat Encü is overlever van het Roboskibloedbad. Vertaling Kristel Cuvelier.

Sinds de dag van het bloedbad stellen we deze vier
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- Dossier: EUTCC -

Aanbevelingen van de KNK
voor een politieke oplossing
- Zübeyir Aydar -

S

inds het begin van de onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie, heeft
de EUTCC op regelmatige basis internationale conferenties georganiseerd over “de EU, Turkije en de
Koerden”. (…) De vredesonderhandelingen zijn het hoofdthema van deze 9de conferentie en deze kan dan
ook een belangrijke bijdrage leveren aan het vredesproces. Ik wil dan ook alle sprekers en deelnemers
hartelijk danken.
Beste deelnemers,

Begin 1999 werd M. Abdullah Öcalan gevangen in
Kenia door een internationale samenzwering en
onwettelijk en op clandestiene wijze uitgeleverd
aan Turkije. Desondanks bleven de Koerden naar
oplossingen zoeken. Na onderhandelingen met M.
Öcalan in de gevangenis, werd in juli 1999 een nieuw
staakt-het-vuren afgekondigd. Anders dan vorige
wapenstilstanden hadden de guerrillastrijdkrachten
zich om niet te provoceren teruggetrokken voorbij
de Turkse grens. Deze situatie bleef duren tot in
2004.

In overeenstemming met het thema van deze
conferentie, zal ik proberen om het standpunt
van de Koerden uiteen te zetten in verband met
de onderhandelingen, de road map, de politieke
oplossing en vrede. Ik zal proberen uit te leggen hoe
de Koerden deze concepten verstaan en hoe ze de
werkwijze en de huidige situatie bekijken.
Ik geloof dat jullie allemaal genoeg kennis hebben
over de Koerdische kwestie. Daarom zal ik, zonder
al te diep in te gaan op de recente geschiedenis,
de laatste 34 jaar evalueren en proberen om een
oplossing voor te stellen. Verder zal ik binnen de
context blijven van de laatste Koerdische opstand
die zich ontrolde onder leiding van de PKK.

Jammer genoeg namen de Turkse staat en haar
actoren gedurende deze periode opnieuw geen
concrete stappen naar een oplossing. Het conflict
was opgeschort door het staak-het-vuren en
voor de regering was de kous daarmee af en het
probleem opgelost. De Koerden van hun kant
legden veel publieke verklaringen af over hoe de
Koerdische kwestie opgelost kon worden. Road
maps werden uitgebracht en gedeeld met het
publiek. De Koerdische eisen waren zeer redelijk
en aanvaardbaar. Maar de redelijke voorstellen van
de Koerden werden genegeerd, hun goed bedoelde
oproepen werden niet gehoord en hun gedrag werd
eerder gezien als zwakte.

De eerste onderhandelingen over de oplossing voor
de Koerdische kwestie dateren al uit het begin van
de jaren ’90 met de onderhandelingspogingen van
de toenmalige president, Turgut Özal. Sindsdien
is het antwoord van de Koerdische zijde steeds
positief geweest. Op 17 maart 1993 verklaarde de
PKK een unilateraal staakt-het-vuren, in een poging
de weg te plaveien voor een mogelijke oplossing van
het conflict. Maar nadat president Özal in verdachte
omstandigheden overleed, was de reactie van de
Turkse staat niet meer zo positief. Het initiatief
faalde en het staakt-het-vuren werd opgeheven.

Het is zo dat het conflict in juni 2004 opnieuw
opflakkerde. Eerst negeerde de regering dit, maar
vanaf midden 2005 begon ze terug te onderhandelen
over oplossingen. In 2006 werd de zoektocht naar
nieuwe oplossingen en initiatieven operationeel.
Opnieuw antwoordden de Koerden en riepen een
staakt-het-vuren uit. Tot op de dag van vandaag, de
eerste in 1993 inbegrepen, hebben de Koerden in het
totaal acht wapenstilstanden afgekondigd. Al deze
staakt-het-vurens werden verbroken door Turkse

In 1995 en 1998 werden gelijkaardige initiatieven
ondernomen en opnieuw reageerde de Koerdische
zijde in beide gevallen op een positieve manier door
een eenzijdig staakt-het-vuren uit te roepen. De
negatieve aanpak van de staat deden deze echter
opnieuw falen.
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Abdullah Öcalan in gevangenschap op Imrali.

militaire acties, zowel door de wapenbestanden zeer
weinig tot helemaal niet te respecteren, als door het
volharden van de Turkse staat in de impasse.

zit, en aande andere kant afgevaardigden van
politieke organisaties. Deze gesprekken werden
uitgevoerd via parallelle communicatie om zo elkaar
te ondersteunen, door middel van geschreven
documenten.
Ondanks
onderbrekingen
en
blokkeringen hield het proces stand tot juli 2011. Dit
proces kon niet tot een overeenkomst leiden omdat
de gouvernementele tegenpartij haar beloften niet
hield en niet probeerde de problemen op te lossen,
maar juist de overeengekomen afspraken steeds
weer uitstelde.

Geachte deelnemers,
Het consultatieproces enerzijds en de zich
ontwikkelende dialoog van 2006 en haar nasleep
anderzijds, moeten apart worden beoordeeld. Dit
proces werd indirect opgestart door agentschappen
die als tussenpersoon optraden. Vanaf eind 2007
gebeurde dit via persoonlijke, rechtstreekse
consultaties - bekend als het Oslo-proces - met aan
de ene kant M. Öcalan, die in de Imrali-gevangenis

Iedereen kan zich met recht en rede afvragen:
“Wat is er besproken gedurende deze periode? Wie

-25 27

heeft er gepraat? Waarom is er geen significante
stelde de regering een oplossing voor de Koerdische
vooruitgang?” De Koerdische zijde had als doel
kwestie voor. De afkondiging van een staakt-heteen politieke oplossing. Ze benaderde de kwestie
vuren van de Koerden liet de hoop op een positieve
openhartig en deden hun plicht. De belangrijkste
uitkomst weer opleven. De KCK-operatie tegen
stap voorwaarts, om te beginnen, voor de Koerden
Koerdische politici van 14 april 2009 had het echter
was een staakt-het-vuren. Buiten de mislukte
zelfs op verkozen Koerdische politici gemunt - we
gesprekken om waren het enkel de Koerden van
noemden dit “een politiek bloedbad” - velen werden
hun kant die een staakt-het-vuren afkondigden
in alle haast gearresteerd. Toen deze materie
en zich ernaar schikten, hoewel het Turkse leger
tijdens de onderhandelingen onder de aandacht
informeel het bestand ook deels respecteerde. De
werd gebracht, was het antwoord: “Dit is niet de
Koerden hebben geen andere agenda behalve het
houding van onze regering, het zijn enkel een paar
oplossen van het politieke wespennest met vrede
aanklagers die zich moeien en die de operaties
en dialoog. Alle eisen en claims werden besproken.
uitvoerden. De aangehouden personen zullen snel
Deze waren zeer redelijk en logisch en zouden onder
terug vrij zijn.” Ondanks deze beloftes bleven de
normale democratische omstandigheden zelfs niet
arrestaties toenemen en gaan ze nu nog steeds door.
moeten worden besproken. De road map voor een
Vandaag blijft het aantal aangehouden personen
oplossing en voor de protocollen, met inbegrip van
stijgen en heeft het de tienduizendtallen bereikt.
de verschillende praktische etappes, zijn voorbereid
Begin 2011 hernieuwde de Turkse tegenpartij de
en overhandigd aan de tegenpartij. Deze werden
anti-Koerdische alliantie met Iran, Irak en Syrië.
ook publiek gemaakt.
Volgens het plan, gebaseerd op het
Zonder de beweging die
Sri Lanka-Tamil-model, moesten
Wat de Turkse eisen betreft, zond voorgegaan wordt door de PKK deze landen samen van alle
in rekening te brengen, is het
de Koerdische zijde een delegatie
kanten tot een offensief overgaan
onmogelijk om een oplossing
terug naar Turkije bestaande
met als doel de vernietiging van de
te vinden voor de Koerdische
uit guerrilla’s en mensen uit het
Koerdische vrijheidsbeweging. In
kwestie. Er zijn geen andere
‘Maxmur’-vluchtelingenkamp met
juli 2011 werd dit plan uitgevoerd.
standpunten of leiders binnen
een brief vol vredevolle intenties.
Ten opzicht van alles wat er
de organisatie. De organisatie
Dit met als doel oprecht te zijn
gebeurd is, is langs de Koerdische
is één geheel en haar leider is
over een vredesdeal en te komen
zijde de perceptie ontstaan dat de
de heer Abdullah Öcalan. De
tot een niet-gewelddadige weg
Turkse zijde een wapenbestand
agenda
van
de
organisatie
naar een oplossing (alsook het
nodig heeft om de verkiezingen
is de Koerdische kwestie en
steunen van de Turkse regering in
in een comfortabele omgeving
Koerdistan, het welzijn en de
het vredesproces en de dialoog).
te laten verlopen en dat ze tijd
Hoewel de tegenpartij beloofde vrijheid van het Koerdische volk. probeert te winnen door het
Hierbuiten zijn er geen andere
hen niet te arresteren of te
uitstellen van onderhandelingen
agenda’s
en zeker geen intenties en het moment afwacht om het
vervolgen, werden de personen
om buitenlandse machten te
met
de
vredesboodschap
genadeschot te geven. Vandaag
dienen.
opgepakt en veroordeeld tot zware
zijn de onderhandeling gestopt.
gevangenisstraffen.
Sinds juli 2011 vinden er zware
gevechten plaats. Het Sri Lanka-Tamil-model waar
Hoewel de Turkse tegenpartij tijdens dit hele proces
de AKP-regering zich aan vastklampte heeft niet
meermaals beloftes maakte, zaten zij nooit rond
gewerkt in Koerdistan. Opnieuw zijn er debatten
de tafel met de vredesgroep. Gewoonlijk zeiden ze:
over een oplossing in Turkije. Het antwoord op de
“We zullen deze punten bediscussiëren met onze
vraag hoe de Koerdische kant zal kijken naar een
regering en op de volgende vergadering zullen
voorstel voor nieuwe onderhandelingen, zal positief
we hun antwoord geven”, maar ze kwamen nooit
zijn. In het bijzonder echter willen we ernst en
terug met een bevredigend antwoord. Wanneer de
oprechtheid. We hebben genoeg van uitstel.
hoofdonderwerpen werden besproken, beweerden
ze niet voldoende bevoegd te zijn. De Koerdische
In Turkije zijn vooral de regeringskringen van
kant stelde voor dat ze een volledig bevoegd
mening dat “de PKK iets anders is dan de Koerdische
comité konden afvaardigen om de consultaties te
kwestie”, “Imrali anders is, Qandil anders is, Europa
finaliseren, maar over dit onderwerp kwamen ze
anders is” en dat “de organisatie (de PKK, ndvr.) een
nooit tot een overeenkomst.
pion is van andere grootmachten”. Deze argumenten
worden ontwikkeld in de ‘centra voor psychologische
Terwijl de consultaties meer frequent werden,
oorlogsvoering’ met als bedoeling het bemodderen
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van de argumenten en het verdiepen van de impasse
in de Koerdische kwestie. Laten we duidelijk zijn:
zonder de beweging die voorgegaan wordt door de
PKK in rekening te brengen, is het onmogelijk om
een oplossing te vinden voor de Koerdische kwestie.
Er zijn geen andere standpunten of leiders binnen
de organisatie. De organisatie is één geheel en haar
leider is de heer Abdullah Öcalan. De agenda van de
organisatie is de Koerdische kwestie en Koerdistan,
het welzijn en de vrijheid van het Koerdische volk.
Hierbuiten zijn er geen andere agenda’s en zeker
geen intenties om buitenlandse machten te dienen.

2) Met de erkenning van de Koerdische
identiteit dient de Koerdische taal in het
onderwijs en gebruik ervan vanaf de basisschool
tot de universiteit wettelijk geregeld te worden.
Daarnaast vragen we de erkenning van de
Koerdische taal als tweede officiële taal in regio’s
met een grote Koerdische bevolking.
3) Het verwijderen van alle obstakels voor de
overleving en ontwikkeling van de Koerdische
cultuur en een toekenning aan de Koerdische
cultuur van alle culturele rechten zoals deze voor
andere bevolkingsgroepen bestaan. Er mogen
geen beperkingen zijn op TV, radio of pers.

Nu we het toch hebben over buitenlandse machten,
moeten we in het bijzonder ingaan op de houding
van de Europese en Westerse machten. De houding
van het Westen stond tot op heden niet in dienst van
een oplossing, integendeel, het Westen heeft steeds
diegenen die tegen een oplossing zijn gesteund.
Iedereen met een geweten beseft dat de vrijheidsstrijd
van het Koerdische volk rechtvaardig en legitiem
is. Deze strijd van ‘terrorisme’ beschuldigen is
gelijk aan onrechtvaardigheid, onwettelijkheid en
wreedheid. Het Westen beschuldigt de Koerdische
vrijheidsstrijd van terrorisme en richt zich tegen
Koerdische politici en instellingen, terwijl het
gewapende steun verschaft aan Turkije. Het is
duidelijk dat deze houding de impasse verdiept.
Het is niet mogelijk naar een oplossing te streven
zonder de verwijdering van de PKK van de Europese
lijst van terroristische organisaties en een halt aan
de acties die daarop gebaseerd zijn.

4) Vrijheid van gedachte en geloof, vrijheid van
meningsuiting en vrijheid van vereniging door
het verwijderen van alle verboden, beperkingen
en barrières naar een vrije politiek.
5) Afkondiging van de ‘Wet op Lokaal
Democratisch Bestuur’. Dit houdt de oprichting en
erkenning van lokale democratische autoriteiten
en lokale raden in, in het bijzonder door het
verhogen van de politieke participatie; een onsite management-aanpak om democratische
autonomie te vrijwaren.
6) Afschaffing van het systeem van dorpswachten door middel van economische en sociale
maatregelen.
7) Sociale wonden moeten verzorgd en genezen
worden om verminkte sociale evenwichten
opnieuw te herstellen. Dit kan door het
verwijderen van alle obstakels die voorkomen
dat zij die verplicht werden hun dorpen te
verlaten ernaar kunnen terugkeren. De schade
van oorlogsslachtoffers moet worden vergoed.
Daarenboven moeten administratieve, legale
en financiële steun beschikbaar worden gesteld
aan dorpelingen, zodat ze hun dorpen kunnen
heropbouwen.

Beste deelnemers,
Onze houding als de Koerdische zijde is klaar en
duidelijk. Onze eisen zijn een minimum van wat er
in een democratisch land zou moeten gebeuren. De
suggesties voor oplossingen die ik zal voorstellen,
hoewel ze niet woord voor woord hetzelfde zijn, zijn
diegene die we al meerdere malen bezorgd hebben
aan de andere zijde en aan het publiek. Binnen deze
context zou ik graag nogmaals onze suggesties voor
een oplossing voorstellen.

8) Implementatie van een campagne in
de Koerdische gebieden van economische
ontwikkeling en staatsinvesteringen. Privéinvesteringen, vooral door goedkoop krediet,
belastingvoordeel en incentives moeten uit
andere bronnen worden voorzien.

1) Afgevaardigden van alle volkeren met een
verschillende etnisch, culturele of religieuze
achtergrond moeten deelnemen aan de
voorbereiding van de nieuwe grondwet opdat
deze democratisch zou zijn. Op basis hiervan
moet de nieuwe grondwet of gebaseerd zijn op
constitutioneel burgerschap en neutraal zijn
voor alle identiteiten, of ze moet de Koerdische
identiteit erkennen en opnemen.

9) Sociale vrede en democratische participatie
van de Koerdische en Turkse gemeenschappen
op grond van de uitvoering van de wet. Iedereen,
politieke gevangenen en M. Abdullah Öcalan
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PPK-top kondigde in 2010 een zoveelste staakt-het-vuren af.

inbegrepen, moet vrij zijn deel te nemen aan het
sociale en politieke leven. Politieke vluchtelingen
in het buitenland moeten ook opgenomen
worden in het democratische politieke leven.

elke mogelijke mensenrechtenschending
onderzoeken en te onthullen.

te

4) In deze raden en commissies moet directe
communicatie met M. Abdullah Öcalan worden
verzekerd.

10) Samen met de voorziening van een
permanente oplossing in het kader van de
bestaande wet moeten guerrilla’s of de lokale
politiemacht het bestaan van een nieuwe
oplossing beschermen.

2) Afgevaardigden van de twee kanten en alle
relevante machten richten een Vredesraad op die
kwesties aangaande veiligheid en strijdkrachten
zal behandelen.

De positie van M. Abdullah Öcalan moet
opengetrokken worden. Öcalan is de leider en
oprichter van de beweging en heeft het wettelijke
recht op een veto. Terzelfdertijd is hij de enige
persoon met een breed gezag over de gehele
organisatie, de gewapende strijdkrachten en de
jongerenstructuur, alsook over het volk. Hij is de
hoofdonderhandelaar voor de Koerdische zijde. Om
te garanderen dat de onderhandelingen productief
zijn moeten zowel zijn vrije bewegingsruimte, als
zijn gezondheid en veiligheid worden gegarandeerd.
Volgens ons is dit alles mogelijk. Dit zijn onze
suggesties. Wij zijn bereid te luisteren en evalueren
en zullen alle suggesties gemaakt door de andere
partijen overwegen.

3) Om vertrouwen in het democratisch vredes
– en verzoeningsproces te verzekeren moet een
Onderzoek– en Rechtvaardigheidscommissie
worden opgericht om de waarheid achter

Zübeyir Aydar is lid van de Uitvoerende
Raad van de KNK in Brussel. Vertaling
Mauro Desira.

Praktische ingrepen:
1) De twee zijdes, afgevaardigden van
de politieke partijen en NGO’s richten een
Grondwettelijke Raad op die constitutionele en
wettelijke zaken bediscussiëren.
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Dossier EUTCC

Slotverklaringen van de

9de EUTCC-conferentie
O

p 5 en 6 december vond in het Europees Parlement in Brussel naar jaarlijkse gewoonte een
internationale conferentie over het Koerdisch vraagstuk plaats georganiseerd door de European
Union Turkey Civic Commission (EUTCC). Thema dit jaar was “Het Koerdisch vraagstuk in Turkije: Tijd
om de dialoog te hernieuwen en de rechtstreekse onderhandelingen te hervatten”. Hieronder vindt u de
slotverklaring.
1. De Conferentie verwelkomt de recente hervormingen in Turkije, maar is van mening dat verdere
hervormingen nodig zijn vooraleer Turkije voldoet aan de toetredingsvoorwaarden van de Europese Unie.
2. De Conferentie roept de Europese Unie en in het bijzonder het Europees Comité voor de Preventie
van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) dringend op om het
huidige isolatieregime waaraan de heer Abdullah Öcalan onderworpen wordt te verlichten.
Gedurende zijn isolatie heeft Öcalan geen contact mogen hebben met zijn advocaten, wat in strijd is met het
EVRM. Alle basisvoorwaarden moeten vervuld worden opdat de heer Abdullah Öcalan een volwaardige rol
kan spelen tijdens het onderhandelingsproces en opdat hij vrijelijk kan communiceren met zijn organisatie.
3. De EUTCC roept Turkije en de Koerden dringend op om de rechtstreekse onderhandelingen
onmiddellijk en onvoorwaardelijk te hervatten. De EUTCC roept de Europese Unie op om een
rol te spelen bij deze onderhandelingen door politieke en officiële steun te verlenen voor de creatie van
een democratisch platform voor overleg tussen Turkije en Koerdische afgevaardigden. Er moet gewerkt
worden aan een regeling voor algemene politieke amnestie als onderdeel van een breder onderhandeld
vredesproces. Om deze onderhandelingen te vergemakkelijken, roept de Conferentie alle landen op om de
PKK te verwijderen van hun lijsten van terroristische organisaties.
4. De EUTCC zal regelmatig aanbevelingen blijven formuleren omtrent het toetredingsproces van Turkije
tot de EU, de bescherming van de mensenrechten en de situatie van de Koerden. In het licht van de
onrechtvaardige rechtszaken en grove mensenrechtenschendingen tijdens de KCK-processen, roept de
Conferentie het Europees Presidentschap en de Europese Commissie op om nieuwe hoofdstukken toe
te voegen in het toetredingsproces van Turkije tot de EU, meer specifiek op het vlak van rechtspraak
en fundamentele vrijheden. Parallel hieraan roept de Conferentie de Turkse regering op om de wettelijke
en gerechtelijke hervormingen te versnellen en inhoudelijk uit te breiden zodat duizenden Koerdische
politieke activisten vrijgelaten kunnen worden uit de gevangenis.
5. De Conferentie roept de Turkse overheid op om de beloofde nieuwe en burgerlijke grondwet op
een ernstige manier te schrijven en te ratificeren, samen met een hernieuwde aanpak voor dialoog
en onderhandelingen over alle fundamentele problemen.
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- West Koerdistan -

Noodoproep voor
West Koerdistan
- Koerdisch Instituut Brussel -

D

e crisis in Syrië, ondertussen geëscaleerd tot een volwaardige burgeroorlog, gaat binnenkort haar
derde jaar in. Door het uitblijven van structurele noodhulp dreigt een ware humanitaire catastrofe.
Alle grote hulporganisaties schreeuwen om meer geld en middelen, maar de ‘internationale gemeenschap’
zit verlamd in haar zelf gesponnen geopolitiek kluwen.
De Verenigde Naties schatten het benodigde
hulpbudget voor het komende half jaar op 1,5 miljard
dollar. In Syrië zelf verkeren vier miljoen mensen in
nood, waarvan drie miljoen in voedselonzekerheid.
Tel daar nog eens 600.000 vluchtelingen in de
buurlanden bij en de hallucinante omvang van deze
crisis wordt helder. Wat de Koerdische gebieden
betreft, speelt vooraleerst hun geografische ligging
zeer in hun nadeel. West Koerdistan bevindt zich
in de noordoostelijke uithoek van het land, zonder
toegang tot de Middellandse Zee en ingesloten door
Turkije en de autonome Koerdische Regio in Irak
(KRG, Kurdish Regional Governement). Naast
Koerden, in heel Syrië met zo’n drie miljoen, wonen
in deze gebieden ook aanzienlijk grote Assyrische
en christelijke gemeenschappen. De regio wordt
beschouwd als de graanschuur van Syrië. Het
uiteenvallen van de economie als gevolg van het
aanhoudende geweld heeft dan ook een verwoestend
effect op de dagelijkse voedselvoorziening van de
inwoners in de regio.

belangrijkste toegangspoort voor hulp aan Syrië
is de zeehaven van Tartus, 700 levensgevaarlijke
kilometers verwijderd van Qamishli. Het is voor
de hulporganisaties met andere woorden extreem
moeilijk deze gebieden te bedienen.
Vanuit Turkije verloopt voedselhulp ad hoc en is
ze bijna compleet in handen van de Humanitarian
Relief Foundation (IHH). Deze NGO, vooral
bekend van de Gaza-flotilla, staat heel erg dicht
bij de Moslimbroederschap. De groep rond de
Moslimbroederschap, het Vrije Syrische Leger
inbegrepen, leeft op gespannen voet met de
Koerdische organisaties sinds deze afgelopen
voorjaar actief zijn beginnen participeren aan de
opstand tegen Assad. De Koerdische partijen vrezen
dat hun situatie onder de soennitische en Arabocentrische Moslimbroeders niet veel zal verbeteren
ten opzichte het Assad-regime. De Turkse regering,
beschermheer van de Moslimbroederschap, kijkt
daarenboven met argusogen naar de ontwikkelingen
in West Koerdistan (Syrië), uit vrees voor represailles
in het Turks-Koerdisch conflict.

Deze crisis treft elke Syriër, ongeacht etnie, religie
of ideologie; maar de Koerdische gebieden worden
geconfronteerd met een eigen realiteit, anders dan
in de rest van Syrië. Als we een blik werpen op de
statistieken inzake voedselbedeling, valt meteen op
dat de drie Koerdische provincies -Aleppo, Al-Raqqa
en Al-Hassakeh - de slechtst bevoorrade provincies
zijn. De voedselhulp dekt er respectievelijk amper
44%, 38% en 36% van de nood. Enkele dagen
geleden besloot het World Food Program zelfs om
haar kantoor in onder andere Qamishli tijdelijk
te sluiten omdat de veiligheidssituatie er niet
toeliet een eerlijke voedselbedeling te garanderen.
Ook werd een truck met 25 ton bloem, onderweg
van Qamishli naar Al-Hassakeh, overvallen en
leeggeroofd door het Vrije Syrische Leger. De

De andere buur van Syrië, Irak, biedt meer
zekerheid. De Koerdische provincies grenzen er
aan de KRG. Deze heeft sinds het uitbreken van
het geweld Syrische vluchtelingen, voornamelijk
Koerden, opgevangen in het vluchtelingenkamp van
Domiz. De noodhulpcapaciteit van de KRG kan de
instroom van op dit moment bijna 70.000 personen,
echter niet meer dragen. Ook financieel zitten zowel
de KRG als de aanwezige hulporganisaties aan de
grond. Voor internationale hulp is de KRG immers
erg afhankelijk van de centrale regering van Irak. In
Bagdad weten ze nog altijd niet goed wat te doen
met Syrië. Sjiitische blokken steken hun steun
aan Assad niet onder stoelen of banken, maar de
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In 1991 werden de Koerden in Irak ook geconfronteerd met een voedselcrisis. Gebeurt dit opnieuw?

Sjiitische premier Al-Maliki beseft dat openlijke
steun aan Assad zijn land in (nog diepere) chaos zou
storten.

middelen en mogelijkheden krijgen om effectieve
en eerlijke noodhulp te organiseren, zijn de
inwoners van de Koerdische gebieden dus op
zichzelf aangewezen. Op steun uit de hoek van
Turkije hoeven ze in ieder geval niet te rekenen. De
KRG zou haar hulp naar West-Koerdistan kunnen
uitbreiden, maar zit enerzijds door haar financiële
middelen heen en wordt anderzijds gehinderd door
de ambigue houding van Bagdad. Het water staat de
inwoners van de Koerdische gebieden ondertussen
aan de lippen. De meeste gezinnen zijn voor hun
overleven aangewezen op smokkel van brandstof en
voedsel uit Irak.

In Syrië is het allesbehalve duidelijk wie vriend en
vijand is. Steeds vaker bereiken ons berichten over
wandaden van leden van het Vrij Syrische Leger,
gericht tegen andere oppositiegroeperingen. Zo
zou er spraken zijn van een voedselhulpboycot en
opzettelijke vernietiging van voedselvoorraden in
Koerdische gebieden. Uiteraard is de objectiviteit
van zulke berichten in een oorlogssituatie moeilijk
te controleren. Wat zeker is, is dat er de afgelopen
maanden geregeld gewapende conflicten waren
tussen het Vrije Syrische leger en de PYD, de meest
actieve Koerdische oppositiegroep. Het is niet
ondenkbaar dat de plaatselijke bevolking hiervoor
het gelag moet betalen. Een andere vaststelling is dat
het ‘Moslimbroederschapcomplex’ – de Syrische
Nationale Coalitie, het Vrije Syrische Leger, Turkije
en de IHH – sinds afgelopen zomer de opstand in
Syrië naar zich toetrekt en, zeer tot de ongerustheid
van de seculiere oppositie en minderheidsgroepen,
zijn politieke agenda tracht door te drukken.

Het Koerdisch Instituut Brussel doet dan ook een
dringende steunoproep ten voordele van Heyva
Sor, de Koerdische Rode Halve Maan. Zij is de enige
hulporganisatie die op dit moment onpartijdige
noodhulp, los van etniciteit en religie, kan
garanderen in West Koerdistan.
U kan uw bijdragen storten op IBAN: BE 35
8538 5112 7037 / BIC: SPAABE22
Meer info: koerdisch.instituut@skynet.be of
02/230.34.02

Zolang internationale hulporganisaties niet de
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- Oproep -

Schrijf Adem Uzun,
Koerdisch politiek gevangene
- Peace in Kurdistan Campaign -

Beste vrienden,
Vorig jaar 6 op oktober werd Adem Uzun, politiek activist, strategist en vooraanstaand lid van het Koerdistan
Nationaal Congres (KNK) gearresteerd door de Franse autoriteiten toen hij op het punt stond een belangrijke
conferentie bij te wonen in het Franse parlement over de toekomst van de Koerden in Syrië. Er werd hem
geen borgtocht toegestaan en gedurende Kerst en Nieuwjaar bleef hij in de cel.
De KNK, de Peace in Kurdistan Campagne, CAMPACC, de Kurdistan Human Rights Action Group (KHRAG)
en de EU Turkey Civic Commission (EUTCC) hebben reeds verklaringen uitgebracht om zijn vrijlating te
eisen en er worden inspanningen geleverd om de Franse autoriteiten te overtuigen de beschuldigingen te
laten vallen.
In tussentijd echter roepen we iedereen op een kaart of brief te schrijven aan Adem om solidariteit met hem
te tonen en om hem te steunen terwijl hij gedwongen achter de tralies zit. Wij weten dat zulk een gebaar
hem troost en kracht zal geven. We hopen dat u de tijd zult nemen om uw steun te uiten.
Zend een postkaart naar volgend adres:
Attention personnelle de M. Adem UZUN
(en état de détention provisoire)
Maison d’arrêt “La Santé”
42, Rue de la Santé
F-75674 Paris Cedex 14
France
Dank bij voorbaat,
Vrienden van Adem Uzun
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Koerdisch Instituut Brussel, GC Ten Noey en Massereelfonds presenteren

Interliteratour 2013

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.
Koerdisch Instituut vzw
Bonneelsstraat 16, 1210 Brussel - België
Tel.: 0032/(0)2.230.34.02
Fax.: 0032/(0)2.231.00.97
Bankrek.:
IBAN BE35 8538 5112 7037, BIC: SPAABE22
E-mail: info@kurdishinstitute.be of kib@skynet.be
Website: http://www
Facebook.com/kibrussels
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