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Een waar Koerdisch diplomaat gevangen in Parijs
Op 3 december 2012 werd een internationaal Vredesinitiatief gelanceerd om onderhandelingen tussen Turkije
en de PKK herop te starten met de steun van onder andere Nobelprijslaureaat Desmond Tutu, Zijne Heiligheid
de Dalai Lama, voormalig Amerikaans president Jimmy Carter en José Ramos-Horta. Deze bemoedigende
actie die bijna dertig jaar van bloedvergieten en onrechtvaardigheid in Turkije zou beëindigen kon rekenen
op brede internationale instemming. Recent werd publiek gemaakt dat nieuwe gesprekken hebben plaats
gevonden tussen de Turkse staat en Mr. Abdullah Öcalan op gevangeniseiland Imralı.
Een politieke oplossing van voor Turkije, Europa en het Midden-Oosten één van de meest gespannen conflicten
ligt begin 2013 binnen bereik.
Terwijl de internationale gemeenschap wacht op de eerste resultaten van de Turks-Koerdische dialoog, blijft
Adem Uzun, een hooggeplaatste Koerdische politicus en één van de architecten van de Koerdische diplomatie,
opgesloten door de Franse autoriteiten. Zijn arrestatie is ongelukkig aangezien hij één van de Koerdische
afgevaardigden was die eerder samenzat met Turkse afgevaardigden in Oslo tussen 2009 en 2011.
Zijn aanhouding was duidelijk een politieke poging om de Turkse autoriteiten te paaien die juist geklaagd
hadden dat Frankrijk en Duitsland de Turkse campagne tegen de PKK en haar zogenaamde ‘terrorisme’ in
Europa niet steunden. De beschuldigingen tegen Adem Uzun zijn eerlijk gezegd absurd. Ze zijn louter gebaseerd
op de aantijgingen van een zeer bedenkelijke agent provocateur. Op hetzelfde moment dus dat gesprekken
starten om een blijvend vredesakkoord te initiëren tussen Turkije en de PKK wat welvaart en stabiliteit in het
Midden-Oosten, Europa en de gehele wereld ten goede zou komen
De oneerlijke vasthouding van Adem Uzun verhindert de Koerdische diplomaat zijn rol in het vredesproces,
waarvoor zijn diplomatieke competenties en politieke vaardigheden nodig zijn, actief op te nemen. Het
Koerdisch probleem in Turkije kan niet worden opgelost door het arresteren en gevangen zetten van
vredesonderhandelaars. Zodus, in het belang van de verderzetting van het heropenen van het vredesproces
tussen Turkije en de PKK, roepen we op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Adem Uzun.
We doen beroep op de internationale gemeenschap, op individuen, partijen en NGO’som deze petitie te tekenen
en druk te zetten op de Franse autoriteiten om Adem Uzun, omwille van de hierboven genoemde redenen, vrij
te laten.
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Noord-Koerdistan

Newroztoespraak van
Abdullah Öcalan
- Koerdisch Instituut Brussel -

O

p 21 maart 2013 vierden Koerden wereldwijd Newroz, het nieuwe jaar en het begin van de lente.
Al enkele weken was duidelijk dat dit een historische Newroz zou worden. Abdullah Öcalan, het
belangrijkste symbool van de Koerdische beweging, zou vanop het gevangeniseiland Imrali een staakthet-vuren afkondigen in het kader van de meest hoopvolle vredesonderhandelingen tot nu toe met de
Turkse staat.
Zo geschiedde. Voor miljoenen Koerden in Amed, hoofdstad van Noord-Koerdistan, lazen een Koerdische en
Turkse politicus de brief van Öcalan voor. De Koerdische gemeenschap en politieke bewegingen reageerden
alvast positief op de vredesboodschap. Ook de PKK-guerrilla liet weten zich aan het staakt-het-vuren te
houden. Buiten de grenzen van Turkije werd deze nieuwe stap in het vredesproces verwelkomd, ondermeer
door de Europese Commissie en de Verenigde Staten.
Cruciaal voor het slagen van dit bestand is uiteraard de reactie van de Turkse regering. Premier Erdoğan
houdt alvast de deur voor verdere onderhandelingen open. Het is nu aan hem om een concrete stap te
zetten.
De integrale toespraak van Öcalan
“Ik groet het Newroz voor de vrijheid van de onderdrukten.
Ik groet de volkeren van het Midden-Oosten en Centraal-Azië die dit ontwaken, herleven en deze
heropstanding vieren met een uitzonderlijke aanwezigheid en eenheid.
Ik groet de broedervolkeren die met enthousiasme Newroz vieren, in een geest van democratische tolerantie,
deze nieuwe klare Newrozdag die het begin van een nieuw tijdperk markeert …
Ik groet allen onderweg op dit groots pad in de richting van democratische rechten, vrijheid en gelijkheid …
Ik groet u, Koerdisch volk, tussen de Zagros en Taurusbergen en in de valleien van de Tigris en de Eufraat.
Ik groet het Koerdische volk, een oud volk, inwoners van het gezegende land van Mesopotamië en Anatolië,
moeder van alle landbouw, rurale en stedelijke beschavingen …
Koerden hebben deze duizenden jaren oude beschaving samen in vriendschap en verstandhouding met vele
volkeren en religies opgebouwd. Voor de Koerden zijn de Tigris en de Eufraat broer en zus van de Sakarya
en Maritsa. Ararat en Judi zijn de vrienden van Kaçkars en Erciyes. Halay en Deilio zijn familie van Horon
en Zeybek (dit zijn Mesopotamische en Anatolische dansen).
Deze grote beschavingen, deze met elkaar levende gemeenschappen worden nu tegen elkaar opgezet door
politieke druk, externe interventies en groepsbelang. Het gevolg hiervan is de constructie van systemen die
niet zijn gebaseerd op rechten, wet, gelijkheid en vrijheid.
De afgelopen 200 jaar is door middel van militaire verovering, westerse imperialistische interventies alsook

-13

door een politiek van repressie en ontkenning getracht de Arabische, Turkse, Perzische en Koerdische
gemeenschappen te onderwerpen aan de natiestaat, haar ingebeelde grenzen en artificiële problemen.
Het tijdperk van regimes van uitbuiting, onderdrukking en ontkenning is voorbij. De volkeren van het
Midden-Oosten en Centraal-Azië worden wakker. Ze keren terug naar hun roots. Ze eisen een halt aan de
verblindende en opruiende onderlinge oorlogen en conflicten.
Deze duizenden, miljoenen mensen die de pleinen binnenstromen, branden met de passie van Newroz. Ze
schreeuwen om vrede en vriendschap, ze eisen een oplossing.
Deze strijd, die begon als mijn eigen individuele opstand tegen de wanhoop, onwetendheid en slavernij
waarin ik ben geboren, heeft naar een nieuw bewustzijn, een nieuw begrip en een nieuwe ziel gezocht.
Vandaag zie ik dat onze inspanning een hoger niveau hebben bereikt.
Onze strijd was nooit en zal nooit tegen één bepaalde religie, groep, sekte of ras zijn. Onze strijd is een strijd
tegen repressie, onwetendheid en onrechtvaardigheid, tegen gedwongen onderontwikkeling en tegen elke
vorm van onderdrukking.
Vandaag worden we wakker in een nieuw Turkije en een nieuw Midden-Oosten.
De jeugd die mijn oproep heeeft verwelkomd, de verheven vrouwen die gevolg hebben gegeven aan mijn
oproep, vrienden die mijn discours aanvaardden en iedereen die mijn stem kan horen:
Vandaag begint een nieuw tijdperk.
De periode van gewapende strijd is ten einde en de deur naar democratische politiek wordt geopend. We
beginnen aan een proces met de nadruk op het politieke, sociale en economische. Een begrip gegrond in
democratische rechten, vrijheden en gelijkheid groeit.
We hebben een groot deel van ons leven opgeofferd voor het Koerdische volk, we hebben een hoge prijs
betaald. Geen van deze offers, niets van onze strijd was zinloos. Want, dankzij hen hebben de Koerden hun
identiteit en wortels herwonnen.
We komen op een punt van “laat de wapens zwijgen en ideeën en politiek praten.” Het modernistische
paradigma dat ons verwaarloosde, uitsloot en ontkende is met de grond gelijk gemaakt. Of het nu Turks,
Koerdisch, Laz of Circassisch is — het verspilde bloed is dat van een mens en vloeit uit de schoot van dit
land.
Met de miljoenen die mijn oproep opvolgen als getuige, zeg ik dat een nieuw tijdperk begint. Een tijdperk
waarin politiek het haalt van wapens. We zijn aangekomen op het stadium waarin we onze gewapende
troepen terugtrekken achter de grens.
Ik ben ervan overtuigd dat één ieder die gelooft in deze zaak samen met mij bewust is van de potentiële
gevaren van dit proces.
Dit is geen einde maar een nieuw begin. We laten de strijd niet vallen maar starten een nieuw soort strijd.
De constructie van geografieën gebaseerd op etniciteit en één enkele natie is een onmenselijk fabricaat van
de moderniteit dat onze roots en afkomst verloochend.
De grote verantwoordelijkheid om een gelijk, vrij en democratisch land te stichten voor alle volkeren en
culturen, zoals past in de geschiedenis van Koerdistan en Anatolië, rust op ons. Ter gelegenheid van Newroz
roep ik de Armeniërs, Turkmenen, Assyriërs, Arabieren en alle andere volkeren evenzeer als de Koerden op
om het vuur van vrijheid en gelijkheid te aanschouwen — het vuur dat hier vandaag is aangestoken – en het
in hun hart te sluiten als van zichzelf.
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Honderdduizenden Koerden vieren Newroz in Amed, Noord-Koerdistan.

Geacht volk van Turkije,
Het Turkse volk dat woont in wat nu Turkije heet — het oude Anatolië — moet erkennen dat hun
gemeenschappelijk leven met de Koerden, onder de vlag van Islam, steunt op principes van vriendschap en
solidariteit. In vriendschap kan en mag geen plaats zijn voor verovering, ontkenning, afwijzing, gedwongen
assimilatie of vernietiging.
Het repressieve, vernietigende en assimilerende beleid van de afgelopen eeuw, gebaseerd op kapitalistische
moderniteit, is de uiting van de inspanningen van een leidende elite om een lange geschiedenis van
vriendschap te ontkennen. Ze vertegenwoordigen niet de wil van het volk.
Het is nu duidelijk dat deze tirannieke greep in tegenspraak is met zowel de geschiedenis als met de principes
van vriendschap. Om dit schandelijk verleden achter te kunnen laten, roep ik de twee strategische machten
van het Midden-Oosten op een democratische moderniteit op te bouwen, zoals hoort is onze cultuur en
beschaving.
Het is tijd dat dispuut, conflict en vijandschap plaats ruimen voor bondgenootschap, eenheid, gelukwensen
en een wederzijds omarming.
De Turken en Koerden die samen als martelaren sneuvelden in Çanakkale, ondergingen samen de
Onafhankelijkheidsoorlog en openden in 1920 samen het parlement.
Ons gedeeld verleden is een realiteit die maakt dat we een gedeelde toekomst moeten creëren. Vandaag leidt
de geest die het Turks Groot Assemblée oprichtte de weg naar een nieuw tijdperk.
Ik roep alle onderdrukten op; vrouwen, die langst gekoloniseerde en onderworpen klasse; alle
gemarginaliseerde en uitgeslotene religies, culten en culturen; de arbeidersklasse en onderklasse; iedereen
uitgesloten door het systeem om hun gerechtigde plaats op te nemen in een Democratische Moderniteit.
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Het Midden-Oosten en Centraal-Azië zijn op zoek naar een hedendaagse moderniteit en democratische
orde die past bij hun eigen geschiedenis. Een nieuw model waarin eenieder vredevol en vriendschappelijk
kan samenleven is een objectieve nood geworden zoals de noodzaak van water en brood. Onvermijdelijk
weer gidsen de geografie en cultuur van Anatolië en Mesopotamië in het bouwen van zulk een model.
Zoals in de Onafhankelijkheidsoorlog, gevoerd door Turken en Koerden, geallieerd in het Nationaal Pakt,
willen we die relatie hedendaagser, breder en dieper ervaren.
Ondanks alle vergissingen, tegenslagen en mislukkingen van de laatste 90 jaar, proberen we opnieuw een
model te bouwen met alle volkeren, klassen en culturen die het slachtoffer zijn geworden van of geleden
hebben onder verschrikkelijke rampen. Ik roep jullie op een stap voorwaarts te zetten en mee te helpen bij
het bereiken van een egalitaire, vrije en democratische sociale organisatie.
Ik roep de Koerden, Turkmenen, Assyriërs en Arabieren op die ondanks het Nationaal Pakt gescheiden zijn
en veroordeeld werden om te leven onder zware problemen en onderling conflict binnen de Syrische en
Iraakse Arabische republiek, te starten met overleg, hun huidige realiteit te herbeoordelen en hieromtrent
beslissingen te nemen in een ‘Nationale Solidariteits- en Vredesconferentie”.
De breedte en het begrip van het concept ‘WIJ’ heeft een belangrijke plaats in de geschiedenis van dit land.
Maar in de handen van de kleine, leidende elite is ‘WIJ’ gereduceerd tot ‘EEN’. Het is tijd om de oude ziel
van het concept ‘WIJ’ terug te brengen en te implementeren.
Wij zullen ons verenigen tegen zij die ons willen verdelen en onderling doen vechten. We zullen samen
opkomen tegen zij die ons willen verdelen.
Zij die de tijdsgeest niet kunnen begrijpen, eindigen in de vuilbak van de geschiedenis. Zij de tegen de
stroom ingaan, vallen in een afgrond.
De volkeren uit de regio zijn getuigen van een nieuwe dageraad. De volkeren van het Midden-Oosten zijn
vijandschap, oorlog en conflict moe. Ze willen uit hun eigen wortels herboren worden en schouder aan
schouder staan.
Deze Newroz is een baken voor ons allen.
De waarheden in de boodschap van Mozes, Jezus en Mohammed worden vandaag in onze levens met het
nieuwe tij geïmplementeerd. Mensen proberen te herwinnen wat ze zijn verloren.
Wij ontkennen de waarden van de hedendaagse westerse beschaving niet als geheel. Wij aanvaarden de
waarden van de Verlichting, gelijkheid, vrijheid en democratie, en om deze te implementeren, synthetiseren
we hen met onze eigen existentiële waarden en levenswijzen.
De basis van deze nieuwe strijd worden gevormd door gedachten, ideologie en democratische politiek en de
mogelijkheid van een grote democratische sprong voorwaarts.
Gegroet aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit proces of het heeft versterkt en aan iedereen die een
vredevolle democratische oplossing steunde.
Ik groet iedereen die een verantwoordelijkheid neemt voor een vriendschappelijke, gelijke en democratische
vrijheid voor de volkeren.
Lange leve Newroz, lange leve de vriendschap der volkeren.”
İmralı gevangenis, 21 maart 2013
Abdullah Öcalan
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Noord-Koerdistan

Een deel van het Turks
grondgebied is Koerdistan
- Cengiz Çandar -

Z

oals altijd wanneer ik naar de zuidoostelijke uithoek van Turkije reis, had ik ook deze keer het gevoel
niet enkel dat ik in een ander land was maar op een andere planeet. De zwaarste sneeuwval in de
laatste twintig jaar had de gehele regio bedekt met het puurste wit, wat de mens vervult met ongelofelijke
betoverende en mystieke gevoelens.
Dit gebeurt telkens wanneer ik naar Hakkâri
reis. Hakkâri is de enige Turkse provincie die een
gemeenschappelijk grens deelt met zowel Iran als
Irak. Het zou niet ongepast zijn deze provincie ‘het
broeinest van de Koerdische opstand’ te noemen.
De eerste kogel in de gewapende strijd van de
PKK die in 1984 begon werd hier afgevuurd, in de
stad Semdinli genesteld tussen Iran en Irak. Zelfs
vandaag blijft de provincie de meest onrustige
plaats in Turkije.

de Güzelderepas.

Wat Hakkâri zo speciaal maakt, meer dan haar
geopolitieke en historische achtergrond, is haar
topografie. Zowat 88% van het terrein bestaat
uit bergen. Slechts 2% is vlakte. De overige 10%
zijn hoogteplateaus. Wanneer we bergen zeggen,
spreken we van de soort boven de 3000 meter,
sommigen zelfs 4000 meter.

Wanneer je door de pas heen bent, tekent de horizon
zich af als een muur van bergen, voorbij hen Iran.
Als je links van de Iraanse grens houdt en richting
Hakkâri-stad rijdt, ben je omringd door één van de
meest spectaculaire landschappen ter wereld. De
rivier de Zap die Irak binnenstroomt in Çukurca
en uitmondt in de Tigris nabij Mosul meandert
doorheen wadi’s en canyons onder het oog van de
majestueuze bergen.

Voor iedereen die in Hakkâri-stad woont, is het
Colemêrg. De meest bevolkte stad van de provincie
en misschien wel de zenit van Koerdische rebellie
in Turkije noemen wij Yüksekova, maar de
Koerden noemen het Gewer. Çukurca en Şemdinli,
twee steden gekend om hun frequente aanvallen
op grenswachten, staan voor hen bekend als
respectievelijk Çelê en Şemzînan.

De dichtstbijzijnde luchthaven vanuit Hakkâri is 200
km verder in Van. Het kost ongeveer vier uur rijden
om in Hakkâri te raken. De topografie van Van en
haar omgeving is gelijkaardig aan die van Hakkâri.
Het eerste gevoel dat je in een ander land bent en
zelfs op een andere planeet overvalt je na ongeveer
een uur en een half rijden van Van, wanneer je door
de Guzelderepas rijdt op 2740 meter hoogte.

De karakteristieke etnische en geografische
identiteit van de regio die ze onderscheidt van
andere regio’s in Turkije, blijft onveranderd in
Iran in het oosten en Irak in het zuiden. Dit is het
hart van de regio genaamd Koerdistan. Hakkâri’s
topografie is gelijkaardig aan die van Iran en Irak.
Hun gemeenschappelijk kenmerk is Koerdistan. In
dit land leven de Koerden met hun tribale banden
en verwantschappen.

Toen ik onlangs door Güzeldere (wat ‘Prachtige Beek’
betekent) passeerde, realiseerde ik dat er geen beek
te zien was en dat de naam bij wijze van routine was
toegewezen zonder enige creativiteit, zoals gebeurd
is met zovele Koerdische plaatsnamen. Ik vertelde
mijn Koerdische vrienden uit Hakkâri die bij me
waren dat de Güzelderepas vast een Koerdische
naam moest hebben. Die had ze. Ze werd Gedika
Chux genoemd. Chux was de naam van een wat
lager gelegen dorp. Niemand in de regio noemt dit

De bevolking van de regio heeft de haar opgelegde
grenzen nooit erkend. Op zulk een hoge bergen kan
je geen natuurlijke grenzen trekken. Er zijn ook geen
etnische grenzen. De paspoortloze Koerden steken
de grens makkelijk over. Koerdische gewapende
bewegingen in alle drie de landen hebben geregeld
elkaars gebied gebruikt als hinterland voor hun
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De betoverende bergen van Koerdistan, in Hekariyê.

actieterrein.

Deze identificaties zijn gebaseerd op hun perceptie
van Koerdistan. Vanuit het gevoel dat ze in
Koerdistan wonen. Voor hen is het deel van hun
geografische en etnische entiteit dat op papier in
Iran het oosten ligt, de delen in Irak het zuiden
vormen en de delen in Syrië west zijn, vandaar
de labels Oost-Koerdistan, Zuid-Koerdistan enz..
Bakur, Noord, is waar ze leven, Noord-Koerdistan.
We bereikten de stad Hakkâri, Colemêrg, pratend
over dit alles met Koerdische academici van de
Hakkâri Universiteit.

Zij die binnen de grenzen van Turkije wonen
verwijzen naar de naburige landen zonder de
officiële benamingen te gebruiken. Voor hen is Iran
Rojhilat, Irak is Başûr, respectievelijk Oost en Zuid
in de Koerdische taal, net zoals ze nu verwijzen naar
de Koerdische gebieden aanpalend aan de Turkse
grens in Syrië met Rojava, het Westen.
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Die avond in Hakkâri lag er een verassing op me te
wachten. Het was een artikel van Mustafa Akyol in
Al-Monitor’s Turkey Pulse getiteld “Is er een Turks
Koerdistan?”.

het bijzonder het bureaucratischte establishment,
beleefd het regime genoemd — probeerden de regio
te verturksen; lanceerden groeperingen onder de
Turkse Koerden de laatste 90 jaar bijna een dozijn
aan opstanden tegen Ankara.”

De inleidende paragraaf van het artikel was in het
bijzonder verbazend: “Als je de Turkse media volgt,
en focust op het nieuws gerelateerd aan Turkije’s
zuidoostelijke buren, zal je een interessante
nuance opvallen: de autonome Kurdistan Regional
Governement (KRG) wordt nooit bij haar officiële
naam genoemd. De meeste Turken noemen het
simpelweg ‘Noord Irak’ met de duidelijke intentie
om het K-woord te vermijden. Anderen die meer
realistisch proberen te zijn hebben het over de
Kurdish Regional Gouvernement. Ze verkiezen
met andere woorden het woord Koerdisch boven
Koerdistan, aangezien dat laatste nogal giftig klinkt
voor de meeste Turkse oren.”

En ik kan het volgende toevoegen: “Zolang de
identiteit van de Turkse Koerden ontkend wordt,
inclusief het vermijden van het K-woord, zullen de
Koerden zich nooit verzoend voelen.” De Turkse
allergie aan het woord Koerdistan gaat gepaard
met een vrees voor de verdeling van Turkije. Voor
Koerden betekent dit het afwijzen van hun zoektocht
naar en eisen voor gelijkheid.
Het probleem met het woord ‘Koerdistan’ valt
niet op te lossen met claims dat de grenzen niet
precies gedefinieerd zijn waardoor de mogelijkheid
bestaat dat het problemen zal veroorzaken in de
administratieve structuur van Turkije. Terwijl er
een Koerdistan is in Irak, een provincie met de
naam in Iran die ze mocht behouden onder zowel
de monarchie als de Islamitische republiek, is er nu
ook uitzicht op een nieuw opkomend Koerdistan
in Syrië. Denken dat er nooit een gebied genaamd
Koerdistan heeft bestaan in Turkije bestendigd
enkel de oppervlakkige, onlogische en abnormale
grenzen getekend na de eerste wereldoorlog die de
zuidelijke grens van Turkije bepalen. Het kan niet
dat dit nog denkbaar is in het tweede decennium
van de 21ste eeuw.

De allergie van de Turken aan het woord
‘Koerdistan’ is bij tijden zenuwslopend en bij tijden
amusant. Terwijl ik deze regels aan het lezen was,
herinnerde ik me een incident met een jong Iraaks
meisje dat Turkije binnenkwam langs de grens met
Irak in Koerdistan. In 1991 toen Saddam Hoessein
zijn soevereiniteit voorbij de 36ste breedtegraad
verloor, wat de de facto geboorte van een
Koerdische regio markeerde, werden vele baby’s
‘Koerdistan’ genoemd en als dusdanig opgenomen
in het bevolkingsregister. Dit jonge meisje, bijna een
tiener toen de Amerikanen in 2003 binnenvielen,
kwam Turkije in langs de Habur-grensovergang in
het zuidoosten. De ambtenaar die haar paspoort
bestudeerde bekeek haar eens goed en vroeg: “Wat
is je naam?” Na een beetje twijfel antwoorde ze:
“Noord Irak.”

Aykol’s opmerking dat “als er een Koerdistan
bestaat in Turkije, beslaat het het hele land met
als hoofdstad Istanboel” klinkt prettig in de oren.
Zijn bedoeling met deze beschrijving is subtiel en
bekoorlijk maar niet volledig in harmonie met de
historische en fysieke feiten en met de richting
waarin de zaken zich vandaag ontplooien. Aykol’s
woorden, “Koerden moeten meer een thuis krijgen
in elke centimeter van Turkije”, zijn volledig terecht.
Dit zal echter onmogelijk zijn, als de naam van
hun thuisland wordt ontkend, als gevaarlijk voor
de eenheid van land en volk of als zondig wordt
beschouwd

Aykol’s punt was in de roos, als je ten minste dit
deel achterstevoren leest: ”de reden voor deze
wijdverspreide Turkse gevoeligheid laat zich
makkelijk raden. Het geografisch gebied dat
historisch gezien Koerdistan heet is sinds de eerste
Wereldoorlog verdeeld over vier landen: Iran, Irak,
Syrië en Turkije, deze laatste heeft het grootse deel
ervan. Daarenboven hebben groeperingen onder de
Turkse Koerden de laatste 90 jaar bijna een dozijn
aan opstanden gelanceerd tegen Anakara. Dit leidde
ertoe dat opeenvolgende Turkse regeringen — in
het bijzonder het bureaucratische establishment,
beleefd het regime genoemd — probeerden de regio
te verturksen.”

Het correcte antwoord op de vraag “Is er een Turks
Koerdistan” dat ook alle betrokken partijen zal
bevredigen zou wel eens kunnen zijn: “Een deel van
het Turks grondgebied is Koerdistan.”
Cengiz Çandar is een prominent Turks
journalist en auteur. Oorspronkelijk verschenen op Al-Monitor: Turkey Pulse, 24
februari 2013. Vertaling door KIB.

Wat ik bedoel met achterstevoren lezen is dit:
“Omdat opeenvolgende Turkse regeringen — en in
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Noord-Koerdistan

Een waarheidsregime van de
Turkse staat over de Koerden
- Etienne Copeaux -

O

p het einde van de maand april 1998 organiseerde de generale staf van het Turkse leger in de
lokalen van de Ziraat-bank, aan de Istikalstraat in Istanboel, een tentoonstelling over “de Turkse
strijdkrachten in hun strijd tegen het terrorisme ». Deze had als doel het veroordelen van het geweld van
de « terreurorganisatie”. Men deelde aan de bezoekers een document uit gedrukt op glanspapier, getiteld
“Hoe de terreurorganisatie ons volk bedriegt”. Deze droeg geen vermeldding van een uitgever en zelfs
niet van een drukker. Maar, verspreid in het kader van een tentoonstelling georganiseerd door het leger,
waarvan de ‘gidsen’ officieren waren, bestond er geen twijfel over haar afkomst. Vier pagina’s tekst, drie
met foto’s, één kaart : het geheel kan beschouwd worden als een discours van het leger. Eén van haar
waarheidsregimes waarvan Michel Foucault sprak in zijn les aan het Collège du France, 14 januari 1976 .
“Er is geen machtsuitoefening mogelijk zonder een zekere economie van waarheidsdiscours.”
De staatsorigine van het document blijkt uit haar
plaats van verspreiding, maar ook uit het gebruik
van ‘wij’ (biz) of andere betrekkelijke vormen (ons,
onze — in het Turks het suffic –miz en varianten),
die tussen de spreker en de lezer (ontvanger) een
gemeenschap creëren bestaande uit de dusdanig
geïmpliceerde elementen.

door een ’zij’ (onlar) zijn altijd “de separatistische
terreurorganisatie”, haar “elementen” en haar
“kaders”, ondersteund door externe Armeense
en Syrische vijanden. De Koerden kunnen niet
worden bestempeld als ‘anderen’ aangezien zijn
deel uitmaken van de gemeenschap gedefinieerd
als “ons volk” in de titel. Daarom dat een deel van
de tekst erop gericht is elke alterniteit met deze
bevolkingsgroep te ontkennen.

De vier teksten van het document beginnen met een
aanroeping die, om zo dicht mogelijk bij het Turks
origineel te blijven, ik bewust vertaal naar een vorm
die ongewoon is in het Nederlands: “Onze dierbare
broeders!” (Sevgili kardeslerimiz!), “Onze dierbare
burgers!” (Sevgili vatadaslarımız!) en vooral “Ons
groots volk!” (Yüce Halkımız) en “Onze grootse
natie!” (Yüce milletimiz). Het zijn vormen die vaak
gebruikt worden door leiders die zich richten naar
onderdanen die een hogere hiërarchische rang van
de spreker aanduiden.

Het document bevat drie types van discours:
tekstueel, iconografisch en cartografisch. Het
tekstuele discours is verdeeld over vier pagina’s.
De eerste ontkent het bestaan van een alterniteit
en verwerpt de voorgestelde benaming, “de
separatistische terreurorganisatie pretendeert dat
de Koerden een verschillende ras zijn en dat ze
voor hun vrijheid strijden”. Door een toevlucht te
nemen naar de historische retoriek van het Turks
nationalisme, ontstaan aan het einde van de 19de
eeuw en opgepikt door Atatürk persoonlijk onder de
naam ‘Historische Turkse These’ (Türk Tarih Tezi).

Andere woorden geconnoteerd door de bezittelijke
vorm zijn staat, grondwet, veiligheidskrachten,
vaderland, investeerders, strijd, dorpswachten,
bloed, jeugd, jonge meisjes, eer en vrijheid. Op
die manier wordt de gemeenschap gedefinieerd:
één natie, één grondgebied en haar bevolking;
en bovenal haar staat en haar instellingen die
strijden om haar te beschermen. Zij vormen het
globale ‘wij’ in het discours: “Wij zullen onze strijd
voortzetten”, “wij menen dat ons groots volk …”,
“Ons groots volk is intiem verbonden aan haar staat
en haar strijdkrachten.” De ‘anderen’, aangeduid

Het woord ‘Koerd’ verwijst naar het nomadisme: het
zou de naam zijn van een Turkse stam afkomstig uit
Centraal-Azië, een naam die men zou tegenkomen
aan de oevers van de Jenisej, in Rusland. Het
grote publiek in Turkije is, sinds de jaren ’30, zo
op school gevormd, om al wie uit Centraal-Azië
komt als Turks te beschouwen. Dat is één van
de belangrijkste consequenties van het officiële
discours. Op die manier staat de Turkse afkomst
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De zogenaamde “Haard van de Koerden” rechtsboven en hun migratieroutes.

van de Koerden buiten kijf. Bovendien “hebben ze
dezelfde gebruiken, dezelfde ambachten, de zelfde
overtuigingen, dezelfde cultuur.”

boyunun yurtları) … die dezelfde zou zijn als die
van de Turken.
In 1998 werd ik met verstomming geslagen toen
ik de terugkeer zag van deze historische retoriek
daterend uit de jaren 1890 die het officiële
geschiedenisdiscours werd van de republiek in de
jaren ’30. Haar gebruik door het leger, in het kader
van een polemiek met als doel het ontkennen van
het bestaan van de Koerden als volk, situeert zich
binnen een verbazende continuïteit, afgebakend
door drie belangrijke tijdperken. Op de eerste plaats
zien de jaren ’30 de formalisering en scolarisering
van het discours van de “Turkse historische these”,
teruggrijpend naar een pseudowetenschappelijk
discours. Daarna in de loop van de jaren ’80,
wanneer talrijk zelfgenoegzame universiteiten zich
toeleggen op het meer precies toepassen van de
conclusies van de “historische these” op de Koerden,
het is te zeggen ‘bewijzen’ dat de Koerden Turken
zijn en dat de Koerdische taal een Turks dialect is.
Tot slot herverschijnt het zelfde type discours op het
einde van de 20ste eeuw, in een oorlogsscontext.

De historische argumentatie steunt op een kaart
die geloof ik behoort tot een andere tijd, de tijd
waarin Atatürk de geschiedenis herschreef om
de Turkse oorsprong van alle beschavingen en
alle talen ter wereld te beschrijven (de befaamde
zonnetaaltheorie, Günes-Dil Teoresi). Het is
een kaart van het Euraziatische continent, met
als titel “de plaats van de Koerdische stam in de
geschiedenis en de geografie van de Turken”.
Ze duidt de plaats aan van de “oorspronkelijke
haard” (Türklerin ilk anayurdu), ten zuiden van
het Baïkalmeer, vanwaaruit de Turken ooit zijn
vertrokken. Onderweg richtten ze rijken zoals dat
van de Göktürken, de Seldjouken en de Ottomanen
op.
Volgens de kaart mengden de Koerden zich met
de Turken en zouden ze zich gaandeweg hebben
gesetteld langsheen hun migratieroutes: van het
zuiden van Rusland tot Hongarije, van Transoxianië
tot Mesopotamië. Hun parcours is getraceerd
met pijlen vanaf hun “haard van herkomst” (Kürt

Zulk een continuïteit bewijst dat, bijna 70 jaar
na haar genese, de pseudohistorische retoriek
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discriminatie wanneer het gaat om tewerkstelling,
loon, niet voor wat betreft gewetensvrijheid, vrijheid
van denken noch van economische activiteiten. In
tegenstelling zelfs, dankzij onze Staat beschikken
onze investeerders in het zuidoosten en oosten
van Anatolië over tal van faciliteiten. Zouden we
willen dat de separatistische terreurorganisatie ons
verandert in slaven van het communisme door onze
bevolking in de regio te verhinderen te genieten van
de infrastructuur, toegang te hebben tot onderwijs,
tot gezondheidszorg, werk, kortweg door ze te
verhongeren?”
“Wij, wij zijn van mening dat ons groots volk het
niet waard is te lijden onder een onmenselijk
en anachronistisch regime, en samen met ons
volk zullen we onze strijd voorzetten totdat de
terreurorganisatie is vernietigd … Onze burgers
leven al zolang samen, ze zijn zo vermengd dat
het onmogelijk is hen te scheiden. (…) Wij zweren
op onze eer dat wij ons mooie vaderland en onze
vrijheid zullen beschermen, tot de laatste druppel
van ons bloed.”
Andere teksten wijzen verder de methodes van de
“organisatie” af: de “zogezegde volkstribunalen”, de
gewapende brigades — inbegrepen jonge meisjes
overgeleverd aan “Armeense en Syrische kaders”,
de afpersing van de bevolking, het in beslag nemen
van goederen, kleren, materiaal, de vernietiging van
dorpen, scholen, het vermoorden van onderwijzers
en imams …

Idyllisch Koerdistan.

uit de tijd van Atatürk niet dood was, dat ze nog
steeds de staat kon dienen in haar onderneming
elke niet-Turkse identiteit te negeren. Sterker
nog, dit bewijst dat de negatie van elke alterniteit
(Armeens, Koerdisch, Orthodox) op het Anatolische
territorium zonder twijfel de voornaamste functie
van de “historisch these” is en het oorspronkelijke
objectief van de republiek. De continuïteit van het
discours illustreert de continuïteit van de politiek
van culturele homogenisering en negationisme —
historisch, sociologisch, linguïstisch — die ermee
gepaard gaat. Socioloog Ismail Besikçi, één van de
meest vervolgde intellectuelen van Turkije, was
de eerste of één van de eerste die dit taboe over de
culturele politiek van Atatürk doorbrak door haar te
analyseren vanuit het perspectief van de Koerdische
kwestie.

“Enkel zij zijn verantwoordelijk voor de
onopgehelderde politieke moorden, het zijn zij die
moorden onder de dekmantel van eremoorden, het
zijn zijzelf die elkaar doden vanwege rivaliteits- en
machtskwesties en die daarna de staat van deze
moorden beschuldigen; zij doden goedgekende en
geachte personen onder het volk omdat ze bang zijn
dat deze hen enkel in het ongelijk zullen stellen; het
zijn zij, gekleed in politie- en legeruniformen, die
de dorpen plunderen, vernietigen en afbranden.
(…) De staat, in tegenstelling, opent wegen,
bouwt fabrieken, brengt water en elektriciteit,
onderwijs-, gezondheids- en hygienediensten. De
Staat brengt veiligheid: werkt de staat niet om de
levensomstandigheid van ons volk te verbeteren?”

De andere teksten van het document ontkennen
elk bestaan van discriminatie ten opzichte
van de Koerden en bevestigen dat deze geen
tweederangsburgers zijn, “zoals de separatistische
terreurorganisatie voorhoudt.” “Om het even wat
hun afkomst weze, onze burgers zijn gelijk voor de
wet. Ze kunnen naar hun school van keuze gaan —
en dat doen ze ook. Ze kunnen de beroepen die ze
aangenaam vinden uitoefenen — en dat doen ze.
Nergens, op geen enkel moment, zijn ze voorwerp van
discriminatie. Er bestaat geen enkel obstakel noch

“(…) Voortaan zal de separatistische terreurorganisatie ons volk niet meer bedriegen met haar
leugens. Ons groots volk is intiem verbonden aan
haar Staat en aan haar strijdkrachten. Geen enkele
kracht zal een obstakel vormen voor de ontwikkeling
en vooruitgang van de moderne beschaving.”
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De ‘weldaden’ van de Turkse Staat versus de ‘terreur’ van de PKK.

onrustwekkende militarisatie van de samenleving
door een vermeerdering van burgerregimenten
in het leger, dorpswachten genoemd, en bijna
dagelijks overlijdensberichten van soldaten in de
pers. Terzelfdertijd als het leger haar strijd tegen de
PKK op het terrein voortzette, spoorden de Turkse
inlichtingendiensten haar chef op, Abdulllah
Öcalan, gevlucht naar Syrië, daarna Italië (eind
1998) en ten slotte Kenia waar hij opgepakt werd
door een speciaal commando in februari 1999. Op
dat ogenblik dacht de Turkse bevolking dat vrede
was aangebroken.

Het document laat verder een geruststellende
fotomontage zien over de bevolking uit het
zuidoosten van het land. Drie clichés geven een
landelijk en vredevol beeld: de dorpelingen dansen
de halay met een man in das, waarschijnlijk de
onderwijzer van het dorp; een klein meisje spint al
dromend katoen; mannen bediscussiëren de prijs
van een schaap op de markt. Alle vrouwen dragen
traditionele klederdracht. Het zijn de klassieke
beelden van het diepe en vredevolle Turkije, een volk
dat “zich laat bedriegen” door de “separatistische
terreurorganisatie”.
Deze — nooit aangeduid met de afkorting PKK —
ageert in de regio tegen het leven van de inwoners en
tegen de acties van de Staat. Dat is de boodschap van
twee foto’s samengebracht op één pagina, bedoeld
op het ware gelaat van de organisatie te tonen. Op de
ene, vernietigd materiaal op een werf, op de andere,
de lichamen van drie kinderen waarover een vrouw
jammert. Tegenover dit koppel foto’s stelt zich een
ander koppel, die het onderhoudswerk van de staat
voorstelt: de Atatürk-dam en sneeuwruimers die
een bergweg vrijmaken.

Sinds dat een toezichter me dit document aan de
uitgang van de tentoonstelling in de Istikalstraat
heeft overhandigd, zijn er vijftien jaar verstreken,
en de oorlog gaat haar 25ste jaargang in. Het
waarheidsregime dat de staat heeft geproduceerd,
heeft niets gemaskeerd. Het was totaal inefficiënt
en vernietigend. Het zweefde boven het land
zoals een spookbeeld, een legende waarin enkel
extreemrechts wou geloven. Sinds 1998 zijn er
enkele stappen ondernomen, maar men blijft hen
die elke gefabrikeerde waarheid weigeren gevangen
zetten, zelfs vaker en vaker.

In 1998 ging de oorlog haar veertiende jaar in en
de schade was schokkend: tienduizenden doden,
ontelbare bloedbaden, duizenden vernielde of van
hun bevolking ontdane dorpen, snel toenemende
precaire woonomstandigheden in de steden, een

Étienne Copeaux is onderzoeker bij de
Onderzoeks- en studiegroep Middellandse
zeegebied en Midden-Oosten van het
CNRS, het Frans Nationaal Centrum voor
Wetenschappelijk Onderzoek. Vertaling
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Syrië en het buitenland:
is er nog een uitweg?
Ludo De Brabander

D

e oorlog in Syrië breidt uit en draagt al maanden een gruwelijk karakter. De militaire escalatie werkt
de versterking van de gewapende krachten in de hand. Het conflict is in een impasse terechtgekomen.
Internationale actoren dragen een grote verantwoordelijkheid in de enorme militariseringen van het
conflict.
De Syrische crisis zorgt geregeld voor verdeeldheid
binnen links en de vredesbeweging. Op het eerste
gezicht gaat het om twee kampen die tegengestelde
analyses verdedigen.

Assad draagt ook de grootste verantwoordelijkheid
voor de spiraal van geweld en het bloedbad in het
land. Ze heeft er alles aan gedaan om de opstand
een gewelddadig karakter te geven.

Een eerste groep benadrukt dat de Syrische crisis
een verlengstuk is van de Arabische lente. Het gaat
om een opstand die zich richt tegen een autoritair
regime, voor vrijheid en democratie, voor de
verdediging van de mensenrechten en tegen de
corruptie. Deze is in belangrijke mate het resultaat
van sociale onvrede bij de lagere sociale klassen.
Door de repressie van het regime kreeg de opstand
een gewapend karakter.

Haytham
Manna,
de
woordvoerder
van
het Nationaal Coördinatiecomité voor een
Democratische Verandering (NCCDV) zei daarover
het volgende: “Het is toch duidelijk dat het project
van politiek geweld geen uitdrukking is van
democratische aspiraties. Het heeft er voor gezorgd
dat een doordachte en bewuste sociale mobiliteit
afglijdt tot sectarisme, factionalisme en extremisme
om vervolgens uit te monden in dood, moord en
wraak. We zien dat de contrarevolutie in handen is
van de meeste islamisten en neoliberalen waarbij
het niet langer meer gaat over democratische
verandering, tenzij dan voor public relationsdoeleinden en in de media. Verrassend genoeg
zijn de voorstanders van het gewapend geweld er
in geslaagd om de revolutionaire waarde van de
geweldloosheid en burgerverzet te doen omslaan
in een beschuldiging, waarbij de drie nee’s die
het NCCDV heeft aangenomen (neen aan het
geweld, neen aan sectarisme en neen tegen een
buitenlandse interventie) worden gezien als een
vorm van medeplichtigheid en zwakte ten aanzien
van de dictatoriale macht.”

Een tweede groep ziet in de opstand vooral een
complot dat draait rond geostrategische belangen.
Het regime moet verdwijnen omdat het 1. een
alliantie heeft lopen met Hezbollah en Iran, 2.
een confrontatiepolitiek voert tegen de Verenigde
Staten en Israël, 3. de regionale machtsuitbreiding
van een aantal conservatieve Golfstaten – SaudiArabië en Qatar – en Turkije in de weg staat, 4. een
laatste bastion is van de Russische invloedssfeer in
het Midden-Oosten.
Geweldspiraal
Deze tegenstelling is artificieel. Aan de ene kant
is elk verzet tegen een brutaal autoritair regime
legitiem. Links moet zich uitspreken tegen een
regime dat politieke gevangenen op grote schaal
foltert en dat belangrijke delen van de bevolking
op soms gruwelijke wijze onderdrukt. Het is
ontegensprekelijk zo dat het optreden van het
Syrische leger in de gebieden waar de rebellen
opereren, meedogenloos is en aan vele duizenden
burgers het leven heeft gekost. Het regime van

De gewapende strijd toont elke dag zijn
failliet
We moeten voortdurend horen dat de vreedzame
beweging geen resultaten boekte en dat ze daardoor
verplicht was om te militariseren. Na 16 maanden
van gewapende confrontaties is het onze plicht om
stil te staan bij de humanitaire en materiële kost van
het geweld. Rond de 70.000 (het getal is afkomstig
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van de VN, maar moeilijk verifieerbaar), meer dan
250.000 gewonden, 35.000 vermisten, een derde
van de gezondheidszorginfrastructuur en 93 dorpen
of regio’s die vernietigd zijn, meer dan 2,5 miljoen
mensen die op de vlucht zijn en een economisch
verlies van 160 miljard dollar.

Rusland ziet echter ook dat het interne gewapende
conflict gevaarlijke dimensies krijgt die schadelijk
kunnen zijn voor zijn belangen. Vandaar dat het
tegenwoordig zeer actief is op het diplomatieke front
en werkt lijkt te maken van een politieke oplossing.
In juni 2012 kwam het met een vredesplan op de
proppen dat mee de basis heeft gelegd voor het
akkoord van de Actiegroep voor Syrië in Genève.
Tijdens een ontmoeting in Berlijn op 26 februari
2013 tussen de Russische minister van Buitenlandse
Zaken Lavrov en zijn Amerikaanse collega John
Kerry, leek het water tussen beide rivalen minder
diep. Rusland heeft eerder Assad al laten verstaan
dat het moet onderhandelen met de oppositie (cfr
de speech van Assad van 6 januari), en probeert nu
de VS te overtuigen dat het de oppositie onder druk
moet zetten om hetzelde te doen. Bij de oppositie
heerst er daarover verdeeldheid.

Aan de vooravond van de tweede verjaardag van
de opstand die op 18 maart 2011 begon, kunnen we
besluiten dat het regime is gefaald in de militaire
aanpak, geen noodzakelijke hervormingen heeft
doorgevoerd, niet in staat is om veiligheid te
brengen en voldoende levensstandaard te geven aan
een kwart van de bevolking. De oppositie is er dan
weer niet in geslaagd om de militaire groepen onder
politieke controle te brengen, de verschillende
fracties te bevrijden van sectarische groepen en
om met een duidelijke gemeenschappelijke visie en
actie naar buiten te treden.

Bovendien vragen de meeste opposanten
voorafgaandelijk dat Assad moet vertrekken.
De VS vrezen vooral een machtsovername of te
grote invloed van radicale islamistische groepen.
Zo plaatsten ze eind vorige jaar Jabhet al-Nusra
op de lijst van terroristische organisaties omdat
Washington deze gewapende Salafisten ziet als een
verlengstuk van Al Qaida in Irak. Een belangrijk
deel van de gewapende oppositie heeft daarop
gereageerd met een steunverklaring ondertekend
door 29 gewapende milities. Het is duidelijk dat
het voor de VS moeilijk schipperen is. Washington
steunt de oppositie, maar aarzelt met het leveren
van wapens – er is wel steun met dual-use materiaal
zoals kogelvrije vesten en communicatie-apparatuur
evenals undercoveroperaties – omdat ze vrezen dat
die in verkeerde handen kunnen vallen. Die positie
en de militaire impasse in het land kan er toe leiden
dat de VS en Rusland in de komende maanden
verder naar elkaar toegroeien.

Buitenlandse krachten
Iedereen zou het er over eens moeten zijn dat het
gewapende geweld moet verminderen, want het is
een bijkomende bron van de vernietiging van de
humanitaire, economische, ecologische en sociale
capaciteiten van het land. Jammer genoeg is dat
niet zo. Het is jammer genoeg zo dat het conflict al
lang geen loutere Syrische aangelegenheid meer is,
en ik bedoel het hier in de negatieve zin.
Dat het conflict in Syrië deze gewelddadige vorm
heeft aangenomen kon alleen maar omdat er
buitenlandse krachten aan het werk zijn die in
Syrië hun eigen agenda uitvoeren en hun belangen
verdedigen. We mogen dus de ogen niet sluiten
voor het gevaarlijke geostrategische spel van
buitenlandse machten in Syrië. Er zijn verschillende
internationale dimensies van conflicten en belangen
die in Syrië worden uitgevochten.
Grootmachtenrivaliteit

Vooralsnog is het Amerikaanse beleid in Syrië in
belangrijke mate gebaseerd op het streven om Iran
te isoleren en de Russische invloed te verminderen.
De opstelling van patriot-raketten in NAVOverband door de VS, Duitsland en Nederland aan de
Syrische grens in Turkije moet gezien worden als een
klassiek voorbeeld van een militaire confrontatie in
koude-oorlog sfeer onder het weinig geloofwaardige
argument dat het Turkije moet beschermen tegen
de Syrische dreiging. Het Russische antwoord liet
niet op zich wachten. De Russen helpen het Syrische
leger zijn defensiesysteem verder uit te bouwen met
de levering van Iskanderraketten. Het Amerikaanse
leger probeert ook greep te krijgen op de militaire
oppositie door in Jordanië trainingen te geven. De

De grootmachtenrivaliteit tussen een deel van het
Westen (vooral VS, Frankrijk en VK) enerzijds en
Rusland (gevolgd door China) anderzijds speelt zich
ook af in Syrië. De enige mediterrane militaire basis
van de Russen bevindt zich in de Syrische havenstad
Tartus (een gevolg van een akkoord uit 1971).
Rusland heeft ook heel wat economische belangen
in Syrië. Deze belangen verklaren de Russische
steun aan Syrië: een schuldkwijtschelding van 9,8
miljard dollar op een totale schuld van 13,4 miljard
dollar in 2005; wapenverkopen ter waarde van 1,5
miljard dollar tussen 2000 en 2010; politieke steun
in de Veiligheidsraad.
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zich wantrouwig op tegenover
de
democratische
overwinningen
van
de
Moslimbroeders en lijkt
volgens talrijke berichten vooral Salafistische
groeperingen
(radicale
islamisten)
militair
te
steunen. Ook Jordanië speelt
een rol in het bewapenen
van de Syrische rebellen.
De rol van Turkije moet
gezien worden in het licht
van het neo-Ottomaanse
buitenlandse beleid zoals
dat de jongste jaren
ontwikkeld is door minister
van Buitenlandse Zaken
Davutoglu. Turkije koestert
regionale
hegemoniale
ambities
en
wil
opnieuw een
Sigarrettenverkopers in Qamishli, hoofdstad van West-Koerdistan © Nick Hannes
betekenisvolle rol spelen in
de oude Ottomaanse regio die zich uitstrekt van de
Amerikanen zitten met het dilemma dat als ze niets
Arabische wereld tot in de Kaukasus. In Turkije staat
doen dit kan leiden tot verlies van invloed op de
sinds 2002 een gematigd conservatieve regering
oppositie.
aan het roer die haar beleid mee laat baseren op
islamitische waarden. Het land wordt gezien als een
In het westerse kamp zijn vooral oud-koloniale
modelstaat voor de post-revolutionaire landen in
machten Frankrijk en Groot-Brittannië in de weer
de Arabische wereld. Turkije heeft in dat verband
om de oppositie te steunen. Zij hebben duidelijk
goede relaties ontwikkeld met de moslimbroeders
de kant gekozen van de Nationale Coalitie van de
in o.a. Tunesië en Egypte, die in beide landen de
Syrische Revolutionaire en Oppositiekrachten als
macht in handen hebben.
‘enige’ legitieme vertegenwoordiger van het Syrische
volk. Geregeld bedreigen ze Damascus met een
De steun aan de moslimbroeders in buurland Syrië
militaire interventie, maar dat zijn holle woorden
en het platform dat Turkije geeft aan de gewapende
zolang Rusland en China zich daar hard tegen
en politieke Syrische oppositie past in dat plaatje.
verzetten. Binnen de Europese Unie ijverden ze voor
Turkije streeft duidelijk naar grote invloed bij zijn
de gedeeltelijke opheffing van het wapenembargo
zuiderbuur. Een tweede drijfveer voor de Turkse
tegen Syrië om zo de rebellen wapens te kunnen
bemoeinissen in Syrië is gericht tegen de komst
leveren.
van een aparte autonome Koerdische entiteit in
het noorden van Syrië. Een belangrijk deel van
De Soennitische as
de Koerdische politieke beweging – meer bepaald
de Democratische Unie Partij, PYD – wordt in
De steun van Saudi-Arabië, Qatar en Turkije kan
Turkije gezien als een rechtstreeks verlengstuk van
– gezien de situatie in eigen land – bezwaarlijk
de PKK met wie het al jaren een gewapende strijd
ingegeven zijn door democratische bekommernissen.
uitvecht. De Syrische moslimbroeders hebben
Hun steun is er vooral op gericht om de invloed uit
zich in het verleden meermaals verzet tegen welke
te breiden en hun regionale rivalen te overtroeven.
autonome Koerdische entiteit dan ook en vinden
De militaire steun van Qatar en Saudi-Arabië onder
daar in Turkije een bondgenoot. Gewapende
andere in de vorm van wapenleveringen loopt niet
milities van het Vrije Syrische Leger – doorgaans
altijd erg gecoördineerd en is zelfs voorwerp van
verbonden met de Moslimbroeders – en Koerdische
onderlinge rivaliteiten. Qatar en Turkije steunen
gewapende milities hebben al een aantal gewapende
vooral de gewapende groepen die verbonden zijn
confrontaties achter de rug.
met de moslimbroeders. Saudi-Arabië – dat in
eigen land geen politieke partijen tolereert – stelt
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Tenslotte zijn er nog tal van netwerken en
privéfondsen uit de Golf en elders in de Arabische
wereld zoals Tunesië, die druk in de weer zijn om
de gewapende oppositie te steunen. Ze houden zich
onledig met het leveren van wapens en strijders
aan de Syrische oppositie. Zij zijn doorgaans erg
religieus geïnspireerd en versterken vooral de
Salafistische gewapende groepen. De groeiende
aanwezigheid van internationale strijders legt een
extra hypotheek op een mogelijk oplossing van de
Syrische crisis.

in zuidelijk Syrië viseerde volgens de meeste
Israëlische bronnen een transport van wapens –
lange afstandsraketten en antivliegtuigraketten
– met Hezbollah als bestemmeling. Israël zal er
alles aan doen om te vermijden dat Hezbollah zich
militair versterkt. Het breken van de as HezbollahDamascus-Teheran vormt waarschijnlijk de
belangrijkste Israëlische strategische doelstelling.
Anderzijds is Israël toch ook wel bevreesd voor
de enorme instabiliteit in Syrië na een eventuele
val van het huidige regime of de groeiende macht
vanwege radicale islamistische groepen.

De Sjiïtische as
Er zijn dus tal van regionale en internationale
actoren in Syrië actief. Zij leveren een nefaste
bijdrage aan het gewapend karakter van het conflict
en hinderen een oplossing. Daar ligt dan ook de
sleutel van een deel van de oplossing. Als de impasse
in Syrië aanhoudt zullen de internationale ogen
hopelijk opengaan en weer meer gewicht leggen
in politieke maatregelen. Rusland heeft zich al
ongewoon kritisch uitgelaten tegenover Damascus.
In het Westen begint men te beseffen dat men in
Syrië met vuur speelt, doordaat de gewapende strijd
radicale islamisten lijkt sterker te maken. Zij zouden
hun invloed kunnen aanwenden op de regionale
actoren (Turkije, de Golfstaten, Iran,...) om het
‘geweer’ letterlijk van schouder te veranderen.
Vandaaruit kan er dan weer druk worden gezet op
de strijdende partijen in Syrië om werk te maken
van onderhandelingen en een politieke oplossing.
Wellicht is er in het toekomstige Syrië geen plaats
meer voor Bashar al-Assad en zullen de Russen hem
moeten offeren. Maar los daarvan zijn er voldoende
rationale argumenten om te besluiten dat de meeste
betrokkenen wel eens meer baat kunnen hebben
bij een politieke oplossing van het conflict dan het
verder laten escaleren van het gewapend conflict.

De echte grote rivaal van Saudi-Arabië is Iran,
dat bijna dagelijks wapens levert via Irak aan zijn
bondgenoot in Damascus en ook leden van de
Republikeinse Garde in het land zou ontplooid
hebben. De VS hebben al meermaals hun ongenoegen
over de rol van Irak in de wapenleveringen geuit. Irak
kent zelf een bevolking die in meerderheid – zoals
in Iran – Sjiitisch is. Premier Maliki trekt in eigen
land geregeld de sectaire sjiitsche kaart en heeft de
jongste jaren de relaties met Iran verbeterd. Er zijn
ook economische belangen en relaties mee gemoeid.
In februari 2013 stemde Irak in met de aanleg van
een pijplijn over zijn grondgebied dat Iraanse gas –
uit het zuidelijke Pars gasveld – naar Irak en Syrië en
vandaar ook naar de internationale markten moet
transporteren. Dit is een doorn in het oog van Qatar
dat vanuit hetzelfde gasveld – dat het deelt met
Iran – een pijplijn wil laten lopen over Irak richting
Turkije. Problematisch aan dit Qatarese traject is
de machtsstrijd over de olie-ontginning tussen de
Koerdische regering en de centrale regering in Irak.
Een pijplijn doorheen Syrië zou veel interessanter
zijn en deel uitmaken van de Qatarese agenda voor
regimeverandering in Damascus. Volgens bepaalde
berichten zou Jordanië gratis Qatarees gas kunnen
krijgen in ruil voor de steun om Syrische rebellen te
trainen op zijn grondgebied.

Om met de woorden van Haytham Manna te
besluiten: “Het is dan ook noodzakelijk dat de
permanente leden van de VN-Veiligheidsraad (VS,
Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en China,
nvdr.) tot een gezamenlijk historisch akkoord komen
en het initiatief nemen voor een internationale
conferentie over Syrië dat werkt aan een programma
voor transitie tot een democratische staat. Wij
Syriërs hebben grote bijeenkomsten nodig met
iedereen die uit deze vuile oorlog wil geraken. We
moeten allianties smeden tussen de democratische
krachten om ons bedreigde land, het burgerschap te
redden en te komen tot veiligheid voor alle mensen.”

Israël
Tot slot is er nog de dubbelzinnige rol van Israël.
Tussen Israël – dat de Syrische Golanhoogte bezet
– en het Baath-regime in Damascus botert het al
decennia niet. Israël ziet de alliantie tussen Syrië en
de Libanese Hezbollah als een bedreiging. Dat geldt
ook voor de goede relaties tussen Damascus en
Teheran. De val van Assad zou negatieve gevolgen
kunnen hebben voor de slagkracht van Hezbollah.
Ook zou de noord-flank van Israël ontlast worden
tijdens een eventuele aanval tegen Iran, waar Israël
al jaren mee dreigt. De Israëlische luchtaanval

Ludo De Brabander is journalist
stafmedewerker bij Vrede vzw.
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Een hopeloze vrede
- Nils Metzeger -

V

luchtelingen die terugkeren uit Turkije naar hun huizen in Serêkaniyê (Ras al-Ain) in het door oorlog
verscheurde Syrië nemen de vernietiging op en schudden hun hoofd. Een familie smijt lege blikken en
zakken met rot voedsel weg, achtergelaten door de strijders in een getroffen gebouw. Wat verder wijst
een groep van boze mannen naar de kogelgaten in de deuren en het gebroken glas uitgezaaid over wat
ooit een woonkamer was, nog altijd in shock van de zinloze vernietiging en plundering in de hoofdzakelijk
Koerdische stad.

De vluchtelingen keren terug nadat in februari een
fragiel vredesakkoord ondertekend werd tussen
het Vrije Syrische Leger (VSL) en de Koerdische
Volkszelfbeschermingseenheden (YPG), waarmee
een einde kwam aan drie maanden van intense
gevechten tussen twee oppositiemilities die aan
dezelfde zijde staan van de al twee jaar durende
opstand om president Bashar al-Assad van de macht
te drijven. Ondanks het staakt-het-vuren, willen
islamistische groeperingen binnen het VSL blijven
vechten tegen de Koerden en de overblijvende
Syrische troepen in het noorden van het land.

Koerdische rechten.
Als de zelfverklaarde beschermingsmacht voor de
Arabische bevolking in Serêkaniyê — en ongetwijfeld
aangetrokken door de olie- en gasrijkdommen van
de door Koerden gedomineerde al-Hasaka en alRaqah provincies — zijn verschillende honderden
VSL-strijders in de herfst van 2012 Serêkaniyë
binnengevallen. Ze belegerden de stad drie maanden
lang en dwongen vele inwoners voor hun veiligheid
naar Turkije te vluchten. Maar de Arabieren, die toe
hebben gegeven Turkse steun te ontvangen voor
hun aanval op de Koerden, slaagden er niet in enig
militair succes te boeken. Ayhan Terfan, hoofd van
het ziekenhuis in de Turkse zusterstad Ceylanpinar,
telde ongeveer 800 gewonde burgers en strijders
die erin geslaagd zijn de grens over te steken en
medische hulp te krijgen in zijn instelling.

Onder de teruggekeerden bevindt zich Zakharia, een
jonge leraar Engels uit een rijke ondernemersfamilie.
Verstomd in zijn baard krabbend bekijkt hij de
vernietiging rondom hem heen. Niemand hier is
onaangetast gebleven door de gevechten. Zakharia
is bij de VSL gegaan als een activist om de militie
bij te staan bij PR en mediastatements. Nu en
dan vertaalt hij voor buitenlandse journalisten of
smokkelt hij satelliettelefoons uit Turkije binnen
voor de Syrische rebellen.

Beide kanten zijn pessimistisch over het lot van de
fragiele vrede. “Hoe kunnen we hen vertrouwen. “
vraagt Zakharia, er op wijzend dat slechts enkele
weken geleden beide kampen elkaar probeerden uit
te moorden.

De Koerdische politieke partijen, eeuwenlang
onderdrukt door Syrische dictatoren, hebben
zich verzet tegen een militaire oplossing voor het
huidige conflict. Met voornamelijk vreedzame
druk verjoegen ze Syrische regimesoldaten uit vele
Koerdische steden en namen de controle over de
administratieve structuren. Later werd de YPGmilitie officieel voorgesteld, alsook een nieuwe
Koerdische politiemacht. Maar het VSL beschouwt
de YPG grotendeels als louter de Syrische tak van de
vervolgde en militante PKK, die decennialang een
gewapende strijd voerden tegen Turkije voor meer

Abdul Wahab Kassem, lokale leider van de
Koerdisch-socialistische partij PDPKS, uit een
vergelijkbaar wantrouwen. “Het Vrije Syrische
Leger is niet echt vrij, ze volgen enkel orders uit
Turkije, dat elke Koerdische autonomie in Syrië
wil voorkomen,” zegt hij terwijl hij tegenover een
portret van zijn broer die eerder die maand tijdens
gevechten sneuvelde zit. Voor velen zoals hij, zijn de
wonden van de oorlog nog te dichtbij en te vers.
Sinds een paar dagen, beveiligen gemeenschappe-
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lijke
patrouilles
de
buitenwijken van de stad,
waarvan de bevolking
voor de gevechten 55000
hoofden bedroeg. Maar
zelfs
deze
strijders
vertrouwen de vredesdeal
niet.
De twee voor-naamste
spelers aan de zijde van
het VSL zijn Ayad alFahry en de Ahrar alJayeera brigades. Beiden
zijn gematigd Islamistisch
met
betrekking
tot
individuele
rechten,
hoewel ze gemeenschappelijke militaire operaties
uitvoeren samen met de
Jihadi’s van Jabaht alNusra en ze elke recht
of zelfbeschikking voor
de Syrische Koerden
ontkennen.

Broodbedeling in Serêkaniyê, West-Koerdistan © Benjamin Hiller

dat als Qamishli in de oorlog betrokken wordt, de
erop volgende enorme vernietiging in de stad de
Koerdische YPG-milities zou dwingen openlijk de
strijd aan te gaan met Assad.

“De overeenkomst is ondertekend tussen de militaire
raad van het VSL en de Koerdisch groeperingen.
De individuele groepen in Ras al-Ain zijn niet naar
hun mening gevraagd,” klaagt Sheikh Hamad,
bevelhebber van de Ahrar al-Jayeera brigade.

Deze denkwijze wordt gedeeld door legionairs
uit Irak en andere Islamistische slagvelden die de
rangen van de katiba’s vullen.

Deze groepen hebben hun eigen financiële netwerk
opgebouwd in het Arabische schiereiland, waar ze
geld krijgen van familieleden zodat ze financieel
onafhankelijk zijn van het VSL en dus zo goed als
uit de greep blijven van de Syrische oppositie.

Elke dag keren ongeveer 100 vluchtelingen
terug naar hun verlaten huizen in Serêkaniyê, de
Koerdische naam van de stad.
Winkeluitbaters verkopen sigaretten en brandstof
en er hangt weer een reuk van vers gebakken brood
in de lucht vanuit de bakkerijen die hun roestige
oven aanwakkeren. Koerdische activisten — en
Turkse smokkelaars — helpen dagelijkse nieuwe
voorraden binnen te brengen, zodat de stad de
humanitaire crisis die andere delen van het land
meemaken kan afhouden.

“Financiële vrijheid betekent vrijheid van denken”
legt Zakharia met een ironische ondertoon uit.
Hoewel beide groepen strijders — of katiba’s — in
armzalige omstandigheden leven, mannen delen de
slaapkwartieren, kunnen ze militair onafhankelijk
handelen. De nieuwe burgerraad heeft deze
problemen louter naar de omliggende dorpen
verplaatst.

Maar waarom juist de stad mee in de oorlog is
getrokken blijft een onbeantwoorde vraag voor
Kassem, de Koerdische politicus: « Assad zit in
Aleppo en Damascus, zeker niet hier.»

Als Ayad al-Fahry en Ahrar al-Jazeera enige zeg
zouden hebben in wat het VSL zou moeten doen,
zouden ze de komende weken een aanval op
Qamishli adviseren, de grootste Koerdische stad in
Syrië met een bevolking van honderdduizenden.

Nils Metzeger is journalist voor Rudaw.
Verschenen op 17 maart op rudaw.net,
vertaling KIB.

De Islamistische bevelhebbers in het veld geloven
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Jihad in Syrië, Jabhat an-Nusra
- Pieter Van Ostaeyen -

B

egin maart 2011 kalkten enkele jongeren uit Dera’a de leuze as-shāb yurīd isqāt an-nizām (het volk
wil de val van het regime) op een paar muren. Het was deze zin die het meest gehoord was in de
succesvolle Arabische revoluties in Tunisië, Lybië en Egypte. Het Syrische regime reageerde hardhandig;
de aanstokers werden opgepakt en verdwenen voor enkele weken achter de tralies. Het volk liet het hier niet
bij en kwam de straat op om hun vrijlating te eisen. Uiteindelijk, na enkele vreedzame protesten, werden
de jonge mannen vrijgelaten, bont en blauw geslagen, hun vingernagels uitgetrokken met knijptangen.
Op 15 maart escaleerde de zaak, de aanhoudende
protesten werden in verschillende steden
hardhandig neergeslagen; het Syrische leger schoot
met scherp op de betogers. Het al-Assad-regime
had er waarschijnlijk op gehoopt dat deze aanpak
het protest in de kiem zou smoren; het resultaat
van deze meedogenloze aanpak was exact het
tegenovergestelde. Meer en meer protesten braken
uit, meer een meer Syriërs kwamen de straat op.
In de maanden april en mei hield het protest aan,
Syrische soldaten die weigerden op de betogers
te schieten verdwenen of werden simpelweg
geëxecuteerd.

Jihadisme - definities
Teneinde te begrijpen waarover we spreken moeten
we eerst enkele definities scherp stellen; wat is
Jihadistische Islam?
Islam: Wat maakt iemand moslim? Wel, vrij simpel,
iedereen die de geloofsbelijdenis uitspreekt wordt
beschouwd als moslim. Er zijn vijf eenvoudige
richtlijnen te volgen als moslim.
1. Shahāda ~ de geloofsbelijdenis
2. Salāt ~ het gebed
3. Zakāt ~ het geven van verplichte aalmoezen
aan noodlijdende geloofsgenoten
4. Sawm ~ de vasten tijdens de Heilige Maand
Ramadan
5. Hajj ~ de pelgrimage naar Mekka

In toenemende mate kreeg het Syrische leger
af te rekenen met deserteurs die zich aansloten
bij het burgerprotest. Onder impuls van enkele
gedeserteerde officieren werd op 29 juli het Free
Syrian Army (FSA) opgericht. Vanaf dan ging
het geweld in crescendo. Van vreedzaam protest
evolueerde de situatie langzaam aan naar een fullscale burgeroorlog. In de eerste maanden bestond
het FSA louter uit een zootje ongeregeld, burgers en
deserteurs die vochten met de weinige middelen die
ze hadden. De internationale gemeenschap stond
er bij en keek, onderling sterk verdeeld, toe hoe
de dodentol langzaam aan dramatische hoogten
bereikte.

Het moge duidelijk zijn dat deze richtlijnen louter
religieus van aard zijn, politieke aspiraties heeft de
Islam an sich niet.
Islamisme: Islamisten hebben een bijkomend doel;
de staat moet worden vorm gegeven volgens de
Islamitische richtlijnen. Maar Islamisme dringt zich
niet op aan de bevolking; Islamisten gaan ervan uit
dat uitsluitend een democratisch proces kan leiden
tot een Islamitische staat. Uiteindelijk kan men hen
beschouwen als moslims met een democratisch
politieke agenda. Een voorbeeld van zo’n groepering
is de Moslim Broederschap in Egypte.

De internationale verdeeldheid, het werkeloos
toekijken aan de zijlijn opende de poorten voor een
nieuw soort verzet tegen het al-Assad regime; het
internationale Jihadisme.

Salafisme: Salafisten gaan nog een stapje verder.
Zij zien de Islamitische staat als geregeld door de
rechtsgeldende bronnen uit Qur’an en Hadith.
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Alleen deze klassiek Islamitische richtlijnen brengen
stabiliteit in de maatschappij, zowel op micro- als
macroniveau. Waar men kan stellen dat Islamisten
nog een zekere vorm van democratie propageren,
zijn Salafisten ietwat het tegenovergestelde. Gelijke
rechten, om maar iets te noemen, staan niet op
de agenda. Binnen het Salafisme onderscheiden
we twee groeperingen; enerzijds Salafī Islahī
(Hervormings-Salafisme), anderzijds Salafī Jihādī
(Jihadistisch Salafisme).
Jihadisme: Al-Qaeda is de meest gekende
Jihadistisch geïnspireerde groepering. De aanvallen
van 9/11, de bomaanslagen in Madrid, Londen en
Bali zijn de meest gekende wapenfeiten. De oorlogen
in Irak en Afghanistan en de dood van Osama bin
Laden hebben misschien geleid tot het einde van alQaeda als centraal geleide organisatie, de idee leeft
door. Niet alleen zien we vandaag het Jihadisme
opduiken in Libië (de aanslag op 11 september op
het VS-consulaat in Benghazi), Mali, Somalië, … de
Jihadisten beginnen een prominente rol te spelen
in de Syrische burgeroorlog, met als bekendste
exponent hiervan Jabhat an-Nusra.

2011 werd het duidelijk dat JN een prominente rol
zou gaan spelen in de Syrische Revolutie. De groep
werd in deze begindagen in Syrië nog duidelijk
geïnspireerd door de moederorganisatie AQI.
Hun doel
JN kreeg vorm tussen oktober 2011 en januari 2012
tijdens enkele meetings in Homs en Rif Dimashq.
Het is dan dat de vijf voornaamste doelen van JN
worden vastgelegd:
1. De oprichting van een coherente entiteit
bestaande uit gerenommeerde Jihadi’s
2. Het benadrukken van het Jihadistische
karakter van de Syrische burgeroorlog
3. Het uitbouwen van militaire capaciteit door
het invoeren van wapens, trainen van rekruten
en creatie van een netwerk van safe-houses
4. De creatie van een salafistische staat in Syrië
5. Het uitroepen van een Islamitisch Kalifaat
in Bilad as-Sham (het historische Groot-Syrië of
de Levant)
Op 24 januari 2012 verscheen de eerste
videoboodschap via het nieuwe mediakanaal alManara al-Bayda. JN beweerde de wetten van
Allah terug te brengen naar Zijn land. In diverse
Islamitische overleveringen (Hadith) zijn immers
verwijzingen naar Syrië terug te vinden. Op de
Dag des Oordeels zou de witte minaret van de
Omayyaden-moskee in Damascus een cruciale rol
spelen. Het zou hier zijn dat de Profeet ‘Isah (Jezus)
zou neerdalen op de aarde. JN ziet de Syrische
revolutie als een uitstekende gelegenheid om deze
aloude Islamitische profetieën nieuw leven in te
roepen en hoopt dit te versterken.

Jabhat an-Nusra
De oorsprong
De meeste kaderleden van Jabhat an-Nusra (JN)
komen uit het Jihadistische netwerk van Abu Musab
az-Zarqawi, dit netwerk werd opgericht in de vroege
jaren 2000 als de Iraakse tak van al-Qaeda. In de
vroege dagen van al-Qaeda in Iraq (AQI) rekende
az-Zarqawi op strijders uit Syrië en Libanon om zijn
netwerk uit te bouwen in Syrië. Syrië was destijds
een transitzone voor strijders, wapens en financiële
steun vanuit de Golfstaten voor de Jihad tegen de
Westerse troepen. In 2007 veranderde al-Assad zijn
politiek van gedoogsteun aan de Jihadi’s; een van
de vooraanstaande leiders van het netwerk werd
vermoord door de Syrische veiligheidsdiensten en de
Jihadi’s werden opgejaagd wild. De meesten onder
hen vonden hun toevlucht in Irak en keerden in de
loop van 2011 terug naar Syrië; gebruik makend van
de chaos die de Syrische revolutie had veroorzaakt.

Strategie
De leiders van JN zijn bijzonder goed onderlegd
in enkele oorlogsstrategieën. Ze zijn voornamelijk
beïnvloed door de Maoïstische ideeën van guerrilla,
asymmetrische oorlogsvoering en hechten groot
belang aan de idee van een uitputtingsslag. Vier
basisgedachten zijn leidend in hun strategie:
religieuze profetieën, hun ervaring uit Irak, enkele
ideeën uit de Arabische Lente en de meer dan
complexe verhoudingen met de internationale
gemeenschap.

Eén van hen is Abu Muhammad al-Julani, de leider
van JN. Zijn leiderschap over de groepering wordt
niet in vraag gesteld. Zijn jarenlange ervaring met
Jihad in Irak is daarin doorslaggevend. Het feit dat
hij jarenlang niet in Syrië geweest was, speelt geen
rol; zoals alle Jihadi’s pleit JN voor het oprichten
van een internationaal Islamitisch Kalifaat waar
landsgrenzen geen tel hebben. Einde december

1. In de eerste plaats ziet JN de Syrische
revolutie als een Islamitische kwestie, geleid
door verschillende overleveringen uit de Hadith.
Voor de strijders zou het een eer zijn om te
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worden vermeld als diegenen die bijdroegen tot
het vervullen van God’s wens om een Islamitisch
Kalifaat op te richten. Desondanks mist de groep
een toekomstvisie naar hoe deze Islamitische
staat vorm te geven

JN engageert zich slechts in twee aspecten buiten de
militaire operaties:
•
ad-Da’wa (prediking en wat men
missionarisme kan noemen)
•
humanitaire
activiteiten
zoals
het
verdelen van brandstoffen, brood en dekens
en het reguleren van de prijzen van kleinere
supermarkten

2. Zoals eerder gesteld zijn de belangrijkste
kaderleden van JN oudgedienden uit de Iraqoorlog, maar op enkele punten wijkt hun strategie
duidelijk af:
a. De aanvallen zijn voornamelijk gericht op
militaire doelwitten
b. De keuze om niet als een zoveelste tak van
al-Qaeda door het leven te gaan

Wat hun post-Assad strategie betreft, lijken ze erop
te mikken dat er een sfeer gecreëerd wordt van us
against them, Jihadi’s versus de rest, daarbij ook
zwaar rekenend op Iraakse Jihadi’s die de strijd
vervoegen.

3. De Arabische Lente is in hun ogen gefaald
door de keuze te maken voor een democratisch
model zoals in Tunesië en Egypte (Libië is
een duidelijk geval apart). De enige weg naar
de overwinning is een duidelijke militaire
overwinning van het regime, het invoeren van een
Islamitisch bewind en de Shari’a. Ruimte voor
onderhandeling met de vijand is onbestaande.

De organisatie
JN heeft circa 5000 officiële leden. Daarnaast
telt de groep enkele duizenden aspirant-leden
en ‘onafhankelijke’ Jihadi’s die meevechten. De
organisatie van de groepering hangt af van de
regio waar ze vechten. In Damascus waar de urban
warfare en guerrilla-tactieken worden gebruikt is
de groep onderverdeeld in kleine cellen. In Aleppo
werd een meer militaire structuur geïntroduceerd;
de groepering is daar onderverdeeld in brigades,
regimenten en pelotons. De groep werd groot toen
het verzet nog sterk in de minderheid was en zich
genoodzaakt zag in kleinere, onafhankelijke cellen
te opereren. Nu beschikt JN evenwel over een
arsenaal aan zware wapens en beschikken ze zelfs
over hun eigen brigades gespecialiseerd in zware
artillerie en luchtverdediging.

4. JN wil zich niet vervreemden van de
internationale gemeenschap maar kan anderzijds
een ingrijpen van het Westen niet aanvaarden.
In de praktijk komt het er op neer dat JN zich heeft
gespecialiseerd in wat men een urban-rural warfare
strategie zou kunnen noemen. Eerst de controle
nemen over het platteland, daar een machtsbasis
uitbouwen en dan guerrilla-aanvallen uitvoeren
in de belangrijkste steden, een echte strategie
van terreur dus. Een andere specialiteit is de
asymmetrische oorlogsvoering; het uitvoeren van
bomaanslagen op het hart van het al-Assad-regime.
Zo hebben ze al verscheidene grote (al dan niet
zelfmoord-) aanslagen op militaire doelwitten en de
veiligheidsdiensten opgeëist. Door deze tactieken
toe te passen hopen ze het moreel van het Syrische
leger te breken.

JN heeft zich toegelegd op twee soorten van
oorlogsvoering; amniyya (veiligheid en spionage)
en ‘askariyya (militair). De spionageactiviteiten
worden uitgeoefend in en om Damascus, de militaire
operaties gaan door in de rest van het land. De
leden van het netwerk lijken afwisselend te worden
ingezet op de operaties om hen enerzijds te harden
in de strijd en hen anderzijds de ‘duistere’ kant van
oorlog te leren kennen. Misschien bereidt JN zich
voor op het post-Assad tijdperk waarin ze dan zowel
eigen militaire strijdkrachten als een functioneel
veiligheidsapparaat ter beschikking hebben.

De strategie van JN is louter gebaseerd op
oorlogsvoering, zonder enige blik vooruit op wat
moet volgen na de oorlog. Het politieke aspect
van het conflict wordt daarbij schromelijk over het
hoofd gezien. Hoewel ze het belang inzien van steun
door de bevolking, hebben ze geen specifiek plan
dat wijst in de richting hoe die te bekomen. Het ziet
ernaar uit dat de organisatie gelooft dat politieke
steun automatisch zal volgen na een overwinning
op al-Assad. De huidige tactieken wijzen er evenwel
op dat JN er alles aan doet om publieke opinie te
neutraliseren, in plaats van te mobiliseren.

Religieuze organisatie
Zoals het een Islamitische organisatie betaamt,
heeft JN een hele hiërarchie aan religieuze organen.
De Majlis as-Shura (de ‘Raad der Wijzen’ of het
regerende orgaan binnen een Islamitisch Kalifaat)
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Protestposter, tegen de radicalisering “Vrijdag van de Syrische vrouwen die het vuur van jullie achterlijkheid zal blussen.”

staat aan het hoofd van de organisatie en bestaat
uit een handvol leden. Op religieus vlak wordt de
Raad voorgezeten door de Qadi al-’aam. Volgens
bronnen zou het hier of over een Saudi of een Iraki
gaan. De invloed van de man zou evenwel louter van
religieuze aard zijn en zich dan nog voornamelijk
beperken tot Oost-Syrië.

De leider van JN
Abu Muhammad al-Julani, dat zou de naam zijn
van de man achter JN. Er is meermaals bevestigd
dat al-Julani verwijst naar zijn familiebanden met
de Golanhoogte. Zijn echte identiteit is voorlopig
nog een raadsel. Er zijn sterke vermoedens dat hij
tot de core van de groep van Abu Musab az-Zarqawi
in Iraq behoorde en inderdaad van Syrische afkomst
zou zijn. Over het algemeen is er echter weinig
geweten over de man; hij zou op elke bijeenkomst
met leden en zelfs officieren in de groep gemaskerd
zijn. Onderzoek zou hebben aangewezen dat er na
het uitvlooien van het netwerk van az-Zarqawi nog 1
mogelijke kandidaat overblijft. Maar die zou al twee
keer gesneuveld zijn, in Iraq in 2006 en in Syrië
in 2008. Noman Benotman, zelf een voormalig alQaeda lid maar nu hoofd van een denktank, meent
vlakbij de ontmaskering van de man te staan maar
doet er voorlopig het zwijgen toe.

Op lokaal vlak kent de organisatie haar verschillende
brigades met aan het hoofd twee officieren. Een
militair leider (dabit al-askariy) en een die over
louter religieuze aangelegenheden gaat (dabit
as-shari’i). Daarnaast heeft JN overal ten lande
religieuze rechtbanken opgericht, die de interne
orde moeten bewaken en beslissen over het lot van
gevangenen. De Shari’a rechtbanken van JN staan
bovendien open voor gewone burgers en bieden
religieus-gerechtelijke bijstand waar gevraagd.
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Rekrutering en training

te paard sturen dan een geëncrypteerde e-mail.
De echt serieuze gesprekken zouden buiten Syrië
plaats vinden. De geheimhouding en zwijgzaamheid
dragen er ook toe bij dat ze vrijwel nooit verraden
worden door burgers. JN steunt de burgerbevolking
voorlopig, onafhankelijk van religie.

JN is zeer wantrouwig wanneer het er op aankomt
nieuwe rekruten te werven. Na als aspirantlid te hebben gevochten aan het front moeten
minstens 2 frontcommandanten bevestigen dat
ze op militair en religieus vlak geschikt zijn om te
worden aangeworven. Tijdens de testfase worden
de mannen getest in volle oorlog; JN wil zeker zijn
van hun moed, zelfopofferingsvermogen en trouw
aan de Jihadi-ideologie.

JN zou de enige Jihadistische beweging in Syrië zijn
met infiltranten in verschillende overheidsdiensten.
Doorgaans gaat het hier over gewone burgers:
ambtenaren, leerkrachten, kleine handelaars, …
Voornamelijk in Damascus is deze informatie
cruciaal voor de terreuraanslagen die JN prefereert
in urban warfare.

De mannen leggen de klassieke eed binnen
Jihadistische groeperingen af; ze zweren God de
Jihadistische ideologie, leiderschap en oorlog trouw
te blijven. Zich niet houden aan deze eed kan ernstige
gevolgen hebben, er zijn al afdoende afvalligen’
geëxecuteerd om hun verraad. De religieuze eed van
de mannen bindt hen aan hun leiders en ideologie,
totterdood, tenzij bevelen zouden indruisen tegen
de wil van God.

JN is zo geheim dat er zelfs geruchten circuleren als
zou de groepering opgericht en gesteund zijn door
de Syrische regering om het verzet in diskrediet
te brengen ten aanzien van hun bondgenoten. Zo
zouden leden van de Syrische veiligheidsdiensten
(mukhbarat) geïnfiltreerd zijn in de groepering en
de operaties deels sturen. Medio 2011 zijn er nog
een 200-tal Jihadi’s vrijgelaten door de Syrische
autoriteiten. De achterliggende reden lijkt echter
verdeeldheid te zaaien binnen het Syrische verzet
(FSA en de rest) en bovenal aan te tonen dat het
verzet een bende terroristen is.

De laatste tijd duiken er meer en meer berichten op
over buitenlandse strijders in het netwerk. Het was
al langer geweten dat er Arabieren uit verscheidene
Maghreb- en Golfstaten meevechten, sinds kort
duiken er bewijzen op dat er Tsjetsjenen, zelfs
Russen betrokken zijn. De Tsjetsjenen en Tunesiërs
hebben zelfs eigen brigades. Iraki’s en Jordaniërs
zijn hechter aangesloten bij de groep, te verklaren
door de invloed van al-Qaeda in Iraq.

Militaire operaties
De laatste maanden kan JN steeds meer successen
op zijn conto schrijven. De meest succesvolle
aanvallen op regeringstroepen werden bijna altijd
door JN behaald. De tot nog toe opgeëiste aanvallen
vatten de twee aangehaalde tactieken mooi samen.
In hun urban warfare kiest JN voor autobommen
en zelfmoordaanslagen. Maar er worden wekelijks
aanslagen gepleegd op leden van de Shabiha
(milities), legerofficieren en regime-gezinde
journalisten. In hun rural warfare worden de zware
middelen ingezet; veroverde artillerie en tanks, zelfs
korte en middellange afstandsraketten. Sinds kort
zouden JN strijders zelfs de beschikking hebben
over helikopters en MIG-straaljagers.

Veiligheid
Er is een algemeen bekende term die exact omschrijft
hoe JN zich verhoudt tot de buitenwereld: omerta.
De dag dat een rekruut of volwaardig lid zijn mond
open doet, is hij ter dood veroordeeld. Elk verraad
tegen de groep wordt gezien als een verraad van
de Islam en God. Daarnaast is het slechts zelden
dat JN zich mengt in het debat over Syrië; als ze
verklaringen afleggen gaan ze doorgaans over
militaire successen of over religieus geïnspireerde
zaken. Zelfs als aanvallen van FSA aan hen worden
toegeschreven, reageert de groep niet. Wanneer
ze het wel doen is als de aanslag door de overheid
gepleegd is om de Jihadi’s in diskrediet te brengen.
De sfeer van geheimhouding leeft ook binnen de
groep. De meest leden kennen elkaar enkel bij
elkaars nom de guerre, laat staan dat ze hun leiders
zouden kennen. Over hun achtergrond wordt niet
gesproken.

Waar JN evenwel grondig verschilt van hun
voorgangers, ISI (Islamic State in Iraq) of AQI, is
in het feit dat deze Jihadisten een minimum aan
burgerslachtoffers teweeg wensen te brengen. De
recentste grote bomaanslagen in Damascus, in
oktober 2012 aan Bab Tuma en in februari 2013
in Mazra’a wijzen in elk opzicht naar JN of andere
Jihadi’s. Telkens weer blijken die eigenlijk compleet
af te wijken van hun strategie; de bevolking aan hun
kant krijgen. Zoals gesteld wil JN af van het idee

Voor interne berichtgeving valt JN terug op
klassieke methodes; ze zullen nog liever een koerier
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Gustav Klimt, Oostenrijks Symbolist, op een verwoest gebouw in Syrië.

dat ze als een al-Qaeda-filiaal worden bestempeld.
Er wordt zelfs beweerd dat bepaalde aanvallen door
JN alsnog zijn afgeblazen omdat burgers in gevaar
bleken. Wie dan uiteindelijk wel verantwoordelijk
is voor die aanslagen, blijft voorlopig een raadsel.
(het regime zelf op cruciale momenten?) Sinds
kort zijn een tiental andere Jihadistische groepen
samengesmolten, onder de naam Syrian Islamic
Front (SIF): al-Jabhat as-Suriyya al-Islamiyya.
JN blijft voorlopig afzijdig en blijft zijn ding doen;
hun mannen staan in de frontlinie en behalen de
grootste successen voor FSA.

fora zoals as-Ansar en Shumukh al-Islam worden
de video’s en verklaringen de wereld in gestuurd.
De naam al-Manara al-Bayda verwijst naar de witte
minaret van de Omayyadenmoskee van Damascus.
Volgens de Hadith zou de Messias (Jezus Christus)
via deze minaret neerdalen op aarde op de Dag des
Oordeels.
Hoewel de groep een eigen media-team heeft,
worden de leden ervan ook ingezet aan het front. Zo
werd in december 2012 het hoofd van het mediateam, Ahmed al-Aroub (Abu Turab) in Ras al-Ain
gedood in een veldslag met de Koerdische milities.
De mediastrategie van JN is voornamelijk op korte
termijn gericht; ze spreken niet over het opleggen
van de Shari’a maar over het herinvoeren van Gods
wetten in het land van de Islam. JN communiceert
over de verschillende fasen in haar strijd tegen het
regime; maar de korte termijn strategie zal nooit
indruisen tegen het uiteindelijke doel; het invoeren

Media
JN heeft zijn eigen medianetwerk, genaamd alManara al-Bayda (de witte minaret). Via dit netwerk
verspreiden ze propaganda video’s, doorgaans gaat
het om aanslagen met bomauto’s of interviews met
potentiële zelfmoordterroristen. Via Jihadi netwerk-
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van de Shari’a, het uitroepen van een Islamitisch
Kalifaat en het ondersteunen van de Palestijnse
strijd.

Andere groeperingen vallen minder in de smaak
bij JN. De relatie met de Koerden bijvoorbeeld kan
meer dan gespannen worden genoemd, JN heeft
hen duidelijk ondergebracht bij wat Jihadisten
gemakshalve Kufar (ongelovigen) noemen. Zo zijn
er in en om Ra’s al-‘Ayn in het noordoosten van Syrië
al verschillende gevechten tussen de Koerden en JN
gemeld. De Christenen en Koerden in NoordoostSyrië hebben al verschillende corrigerende
acties van JN moeten ondergaan; zo werden al
verschillende drankenhandels en kruidenierszaken
in brand gestoken.

Het ‘merk’ JN wordt gepropageerd met al-Raya (de
zwarte vlag van de Jihad), de documentaire stijl van
hun video’s (steeds begeleid van religieuze gezangen)
en de duidelijke stelling dat de Kruisvaarders (de
VSA en het Westen) de vijand van de Islam zijn.
Dit wijst duidelijk in de richting van de algemene
al-Qaeda-retoriek die vanaf 1998 door Osama bin
Laden werd gepropageerd. Een citaat uit een brief
die na de executie van bin Laden werd gevonden
in de compound in Abotabbad: it would help if the
name [of the group] is a method of delivery of our
message. Daarom dat JN in haar volledige naam
de woorden ‘Mujahidin’ en ‘Jihad’ gebruikt; Jabhat
an-Nusra li-ahl as-Sham min Mujahidi al-Sham fi
Sahat al-Jihad (Het Front voor Verdedeging van het
Volk uit de Levant door de Mujahidin uit de Levant
op het Slagveld van de Jihad).

Op internationaal vlak ligt het voor JN allemaal
een pak moeilijker sinds de US hen op de lijst van
terroristische organisaties heeft geplaatst. Niet dat
JN zo happig is op een internationaal optreden in
Syrië, in tegendeel zelfs. De Amerikaanse reactie
heeft er evenwel voor gezorgd dat Qatar, één van de
belangrijkste wapenleveranciers van het Syrische
verzet, zijn steun voor JN heeft ingetrokken. Qatar
en andere golfstaten lagen al langer onder vuur
omwille van de wapensmokkel naar Syrië. De
Amerikaanse reactie heeft JN wel een hoop nieuwe
adepten in Syrië opgeleverd. De bevolking in de
belegerde steden steunt JN meer en meer. Wat dat
betreft valt het ook op dat Syrische activisten in
het buitenland hoe langer hoe meer beginnen te
vertrouwen op JN als de redding voor Syrië.

De verhouding met andere oppositiegroepen
Binnen Syrië zijn de verhoudingen met sommige
groeperingen eerder gespannen, met andere een
pak beter. Binnen het FSA zijn er strekkingen die
ermee dreigen volop JN te zullen steunen als het
Westen blijft weigeren wapens te leveren, andere
groeperingen lijken de situatie iets realistischer
in te schatten en vrezen dat JN bovenal een eigen
agenda nastreeft en slechts in mindere mate begaan
is met the greater good. JN werkt over het algemeen
nauw samen met het FSA ondanks de ideologische
verschillen met het leiderschap. Zoals eerder gesteld
zijn de grootste successen van het verzet tot nog toe
op het conto van JN te schrijven (o.a. de verovering
van het militair vliegveld van Taftanaz).

De toekomst voor JN in Syrië
Waar JN het meest onder te lijden heeft, is
de Amerikaanse designation, het gebrek aan
internationale steun valt de groepering zwaar.
De grootste uitdaging is hoe om te gaan met de
tientallen buitenlandse Jihadi’s die zich intussen
hebben aangesloten bij JN. Als JN het in een
post-Assad tijdperk toelaat dat deze Jihadi’s de
internationale Jihad verder gaan uitdragen, zal de
relatie met de internationale gemeenschap er nog
verder op achteruit gaan. Waar het er eerst naar
uitzag dat JN als een marginale groep de toekomst
zou ingaan, lijkt de lokale steun voor de groepering
er van dag tot dag op vooruit te gaan. De frustratie
bij de democraten onder de verzetsstrijders heeft
ertoe geleid dat het democratische element aan de
kant is geschoven. De toekomst van Syrië lijkt te
worden bepaald door Jihadistische groepen als JN
en Harakat Ahrar as-Sham.

Het lijkt een bewuste keuze van JN om zich niet
te aligneren met andere Jihadisten zoals de recent
opgerichte coalitie SIF (Syrian Islamic Front of
Harakat Ahrar as-Sham). JN positioneert zich
in de harde kern van Jihadisten waar het FSA
de voortrekker lijkt van het democratisch verzet.
Hoewel er tot voor kort minstens 10 verschillende
Jihadistische groeperingen in de strijd tegen alAssad actief waren, is JN duidelijk de meest in het
oog springende van deze groeperingen met minstens
600 opgeëiste aanslagen en veldslagen. Sommigen
beweren dat Ahrar as-Sham zich ergens in 2012
afsplitste van JN; wat daar de oorzaak van was blijft
onduidelijk maar beide groeperingen gunnen wel
het licht in elkaars ogen.

Pieter Van Ostaeyen is Arabist en kenner
van de Syrische oppositie. U kan hem
volgen op @p_vanostaeyen en via zijn blog
pietervanostaeyen.wordpress.com.
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Zuid-Koerdistan

Halabja, om nooit meer te
vergeten
- Mauro Desira -

O

p 16 maart was het 25 jaar geleden dat het regime van Saddam Hoessein het Koerdische Halabja met
gifgas bestookte. Dit bloedbad vormde het absolute dieptepunt van de genocide tegen de Koerden in
Irak. Opdat we deze horror nooit meer zouden vergeten, besteden we uitgebreid aandacht aan wat er zich
in Halabja afspeelde.
Vijfentwintig jaar geleden, 16 maart 1988, werd
het Zuid-Koerdische stadje Halabja, op de grens
met Iran, getroffen, niet door de toorn Gods, maar
door de al te menselijke genocidale waanzin van de
Ba’ath-regime. Enkele overlevenden vertelden het
volgende hierover.

trachtten de Koerdische partijen en gewapende
milities, actief in Irak en Iran, te gebruiken als
proxy.
Het uitbuiten van de onderlinge verdeeldheid
tussen de Koerden was lange tijd de beste strategie
om het gevaar van een Koerdisch front tegen beide
centrale overheden te neutraliseren. Maar vanaf
midden jaren tachtig besloten de twee voornaamste
Koerdische leiders in Zuid-Koerdistan - Massoud
Barzani en Jalal Talabani - hun geschillen opzij te
zetten.

“Dode lichamen - menselijk en dierlijk - verspreid
over de straten, ineengedoken tussen deuren,
gebogen over het stuur van hun auto. Overlevenden
struikelden rond, hysterisch lachend voor ze in
elkaar zakten …”
“Zij die direct in contact waren gekomen met het
gas zagen hun symptomen verergeren naarmate de
nacht verstreek. Vele kinderen stierven onderweg
en werden achtergelaten waar ze omver vielen.”
(Human Rights Watch, 1993).

Uiteraard zag Teheran dit graag gebeuren. De
Iraanse Pasdaran, de Revolutionaire Garde, en
Koerdische Peshmerga, ‘zij die de dood in de ogen
kijken’, waren willens nillens op elkaar aangewezen
in hun strijd tegen een gemeenschappelijke vijand.
Irak kon daarenboven op de steun van het Westen
rekenen. De relatie tussen Iran en het Westen
was sowieso al zuur en de Koerden hadden geen
vertrouwen meer in Europa en de VS nadat deze
hen tien jaar eerder bedrogen hadden.

De troepen van Saddam Hoessein, onder leiding
van diens neef Ali Hassan al-Majid (beter gekend
als Chemical Ali), bestookten Halabja en omstreken
eerst met napalm, daarna met artillerie om tot slot
zenuwgas in te zetten. Van de 80.000 inwoners
kwamen er 5.000 om en bleven er 7.000 gewond,
blind en kreupel achter.

De VS zag toen in de Koerdische troepen van Mullah
Mustafa Barzani een handige en manipuleerbare
pion in hun conflict met Irak. Het Ba’ath-regime
sloot begin jaren zeventig immers een overeenkomst
met de USSR. De westersgezinde sjah van Iran
daarentegen was een stabiele partner in het
Midden-Oosten en moest worden beschermd tegen
eventuele agressie uit Bagdad.

Tienduizenden sloegen radeloos op de vlucht. Deze
gruweldaad past zonder twijfel in het rijtje van
menselijke wreedheid waar ook Srebrenica, My Lai
en Sabra en Shatila thuis horen.
Het Koerdische Front

De VS sponsorde de peshmerga en zweepte hen
op tegen de Ba’ath. Met het ondertekenen van de
Algiers-overeenkomst in 1975 tussen Irak en Iran
verschoven de diplomatieke verhoudingen en lieten
de Amerikanen de Koerdische guerrilla van de ene

De slachting in Halabja vond plaats op het einde
van de Eerste Golfoorlog tussen Irak en Iran,
waarschijnlijk één van de meest absurde en slopende
oorlogen van de afgelopen eeuw. Beide kampen
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Een
definitieve
oplossing

Dankzij deze foto’s raakte het bloedblad in Halabja wereldwijd bekend.

dag op de andere achter in de handen van een op
wraak gezinde Saddam Hoessein.

Gedurende het grootste
deel van de Eerste
Golfoorlog lag Iran in
de verdrukking, maar
vanaf 1987 leek het de
bovenhand te halen.
Vooral in het Koerdische
grensgebied
boekten
ze, dankzij de steun
van de peshmerga,
snel
terreinwinst.
Saddam voelde zich
in het nauw gedreven
en stelde al-Majid aan
als bevelhebber van
het noordelijke Ba’athbureau. Deze kreeg op
die manier vrije hand
om het ‘Koerdische
probleem’ op te lossen.

Deze oplossing kreeg vorm als de zogenaamde
‘al-Anfal-campagne’, genoemd naar een soera in
de Koran die de
regels omtrent het nemen van
oorlogsbuit voorschrijft: “En als gij ontrouw van
een volk vreest verstoot hen dan op gelijke wijze.
Voorzeker, God heeft de ongelovigen niet lief.”
Soera Al-Anfal, vers 58. De al-Anfal-campagne
werd met huiveringwekkende bureaucratische
precisie uitgewerkt. Ze was bedoeld om de twee
voornaamste troeven van het Koerdische front met
wortel en tak uit te roeien.

In de woorden van Koerdisch diplomaat Mahkmoud
Othman: “Mullah Mustafa Barzani was in shock,
echt. Hij schreef een telegram naar Kissinger: ‘Kijk,
dit is er met ons gebeurd. Los dit op zijn minst op,
vanuit humanitair standpunt. We hebben een kwart
miljoen vluchtelingen in Iran, het is een ramp. De
mensen zijn niet blij om terug te gaan naar Saddam
Hoessein’. Het antwoord van Kissinger was: Wel
ja, dit is politiek. Er zijn geen morele waarden in
politiek. En gewoonlijk wanneer twee partijen het
over iets belangrijks eens zijn, is het mogelijk dat
een derde partij daaronder zal lijden of wat dan ook.
Het spijt me om dit te zeggen, maar dit heeft niets
te maken met mensenrechten, dit is geen morele
kwestie, dit is politiek.”

Dit hield op de eerste plaats de brede steun voor
de peshmerga onder de lokale bevolking in. Zelfs
Koerdische pro-regeringsmilities konden nooit
100 procent vertrouwd worden door het regime.
Daarnaast kenden de peshmerga de bergen op
de grens met Iran als hun broekzak. Deze twee
elementen creëerden voor de Koerdische milities
een geografisch voordeel vergelijkbaar met dat van
de Taliban op de grens van Afghanistan en Pakistan.
Al sinds het Ba’ath-regime in 1968 aan de macht
kwam , heeft het getracht de demografie en geografie
van Koerdistan te breken. Een doorgedreven
Arabisering van oliestad Kirkoek en deportaties van
tienduizenden Koerden vormden de voornaamste
tactieken.

Om zulk een opstand een tweede keer te
voorkomen, versterkte Saddam zijn wurggreep op
de Koerdische gebieden door het opvoeren van de
Arabiseringspolitiek. Koerdische gezinnen werden
gedwongen te verhuizen, verloren hun rechten en
Arabische families werden in de regio ingeplant.
Ook de Koerdische guerrilla bleef getraumatiseerd
en verdeeld achter. Het duurde tien jaar vooraleer
ze er weer in slaagde een gemeenschappelijk front
te vormen.

Het doel hiervan was niet zozeer etnische zuivering
dan wel het concentreren van de Koerdische
bevolking
in
controleerbare
geografische
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eenheden, de mujamma’at. Deze zogenaamde
‘overwinningssteden’ waren nauwelijks meer dan
een concentratiekamp.
Vanaf midden jaren tachtig schakelde de
systematische biopolitieke onderwerping van de
Koerden een versnelling hoger. Saddam voelde dat
de peshmerga zich terug begonnen te verenigen.
Een alliantie met Iran zou potentieel zware gevolgen
kunnen hebben voor het verdere verloop van de
oorlog.

burgerbevolking.
David Hirst van The Guardian was één van de
eerste, en enige, westerse journaliste die berichtte
over Halabja:
“Its Arabic signs, not yet erased, offer ‘Greetings,
love and prosperity to the President-leader Saddam
Hussein’ and ‘Death to the aggressors.’ The skin of
the bodies is strangely discoloured, with their eyes
open and staring where they have not disappeared
into their sockets, a greyish slime oozing from their
mouths and their fingers still grotesquely twisted.”

Grote delen van voornamelijk de rurale en
bergachtige gebieden die buiten de directe controle
van de staat vielen, werden letterlijk ‘verboden
terrein’. Alle dorpen en hun inwoners waren per
definitie schuldig aan verraad en werden vogelvrij
verklaard.

“Death seemingly caught them almost unawares
in the midst of their household chores. They had
just the strength, some of them, to make it to the
doorways of their homes, only to collapse there or
a few feet beyond. Here a mother seems to clasp her
children in a last embrace, there an old man shields
an infant from he cannot have known what.”

De logica achter de Anfal-campagne is duidelijk.
De complete vernietiging van de Koerdische
samenleving. Een Human Rights Watch-verslag uit
1993 stelt het als volgt:

Tekenend voor de koelbloedige beredeneerdheid
van de genocide op de Koerden is het feit dat de
Halabja-aanval formeel zelfs geen deel uitmaakte
van de Anfal-campagne. Anfal was gericht op de
vernietiging van rurale dorpen en hun bevolking om
zo het belangrijkste draagvlak van de peshmerga,
‘saboteurs’ in de terminologie van de Ba’ath, te
breken.

“It is a land of spring flowers and waving fields
of wheat, of rushing streams and sudden perilous
gorges, of hidden caves and barren rock faces.
Above all, it is a land where the rhythm of life is
defined by the relationship between the people and
the mountains. One range after another, the peaks
stretch in all directions as far as the eye can travel,
the highest of them capped year-round by snow.
‘Level the mounts’, so the old saying goes, ‘and in a
day the Kurds would be no more.’ (…)”

Dorpelingen werden na een Anfal-offensief
gedeporteerd naar speciale gevangeniskampen,
om systematisch te worden uitgemoord. De
vluchtelingen uit Halabja werden niet gevangen
gezet.

“At least metaphorically, the regime of Saddam
Hussein did ‘level the mounts’, in the sense of razing
thousands of villages, destroying the traditional
rural economy and infrastructure of Iraqi
Kurdistan and killing many tens of thousands of its
inhabitants.”

Wat was dan de reden achter deze gruwel? Halabja
was puur een uiting van wraak. Een anomalie
binnen de rationele bureaucratische genocide op
de Koerden. Wraak op de peshmerga die, nadat ze
het nieuws uit Halabja vernomen hadden, compleet
gedemoraliseerd terugplooiden. Wraak ook op de
burgerbevolking voor haar steun aan de peshmerga,
voor haar ‘verraad’ aan de Iraakse staat.

16 maart 1988
De grensstad Halabja was strategisch zeer
belangrijk, zowel voor Iran, Irak als voor de
Koerden. Dit had vooral te maken met de nabijheid
van het Darbandikhan-stuwmeer dat Bagdad
van drinkwater voorziet. Op 15 maart begonnen
de peshmarga en de Iraanse militairen aan een
gezamenlijk offensief om de stad in te nemen. Ze
slaagden hier redelijk snel in.

De gifgasaanval op Halabja vond slechts plaats aan
het begin van de Anfal-campagne. Op iets meer dan
een half jaar tijd lanceerde de Ba’ath in het totaal
acht Anfals, deze troffen 4.000 dorpen en maakte
182.000 slachtoffers.

Eén dag later nam de Iraakse zijde weerwraak. Er
waren op dat moment amper militairen in de stad
aanwezig. De aanval was specifiek gericht tegen de

Overlevenden kwamen terecht in concentratiekampen, vluchtelingen die terug wilden keren,
moesten al hun burgerrechten afstaan. De
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Nabestaanden blijven de slachtoffers van de genocide herdenken.

peshmerga bleef verslagen en geïsoleerd achter in
de bergen. Saddam Hoessein zou nooit veroordeeld
worden voor de Anfal-campagne. Hij werd
gedurende het proces al opgehangen.

door zijn extreem vijandige houding; zowel voor het
Westen als voor de Sovjetunie dat in Afghanistan op
dat moment al genoeg problemen had met religieuze
fundamentalisten.

De Koerden als speelbal

Met Saddam was het makkelijker zaken doen.
Ideologisch leunde de Ba’ath aan bij de USSR Stalin was een persoonlijke held van Saddam - en
sinds de Algiers-overeenkomst van 1975 begon er
ook iets moois te bloeien tussen Irak en het Westen.
Democratische waarden en het beschermen van
mensenrechten speelden bij het smeden van
allianties in deze oorlog absoluut geen enkele rol.
Beide regimes scoorden ruim ondermaats op dit
vlak. Zowel de VS, VK, Frankrijk, Duitsland als de
Sovjetunie leken zich daar echter weinig zorgen over
te maken. Ze leverden voluit wapens, ook chemische,
in eerst instantie enkel aan Irak. De CIA ging zelfs
zo ver om Saddam informatie te verschaffen over de
geografie van het slagveld en over mogelijke Iraanse

Eén van de pijnlijkste aspecten van het Halabjabloedbad en de Anfal-campagnes was het vermijdbare ervan. De passieve houding van de ‘internationale gemeenschap’ zag de Koerdische bevolking
als een speelbal tussen het Iraakse en Iranese front.
Elk van de 182.000 slachtoffers is een stille getuige
van het cynisme en staatsegoïsme dat schuil gaat
achter het westerse mensenrechtendiscours.
Het hoeft niet gezegd dat de controle over de Perzische
Golf in de agenda’s van wereldleiders met rood staat
aangestipt. De Ayatollah van Iran diskwalificeerde
zichzelf nogal abrupt voor elk bondgenootschap
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doelwitten. Hiermee maakte de regering Reagan
zich rechtstreeks medeplichtig aan het bloedblad
in Halabja, die zonder haar inlichtingen nooit had
kunnen plaatsvinden.

te treden viste George W. Bush de slachting in 2003
opnieuw op, ditmaal met Saddam als dader, als
argument voor een inval in Irak. Een paar misnoegde
CIA-officieren dansten mee op het graf van de 5.000
gesneuvelden door, in een poging een persoonlijk
afrekening te innen, in enkele krantenartikelen te
blijven volhouden dat het Iran was dat de gasaanval
beval.

De discursieve geschiedschrijving herinnert zich
een oorlog altijd als een conflict tussen enkele
welomschreven en welomlijnde entiteiten, het liefst
staten. Het is onmogelijk de rol en het lot van de
Koerdische bevolking te vatten binnen dit soort van
statische blik op de Golfoorlog. Gilles Deleuze stelt
tegengesteld hieraan de figuur van de ‘Nomade’
voor die constant in beweging is tussen twee vaste,
gedetermineerde punten.

De Eerste Golfoorlog moet één van de enige
conflicten tijdens de Koude Oorlog geweest zijn
waarbij zowel Oost als West voor het zelfde kamp
supporterden. Geen enkel blok had baat bij een
machtige, gesloten en Islamitische controle over
de olie uit de Perzische Golf. Wapens, inlichtingen
en logistiek stroomden toe uit Europa, de VS en de
Sovjetunie. De Koerden konden enkel nog op de
bergen rekenen.

De Koerdische partijen waren zo voortdurend in
‘intermezzo’, tussen Bagdad en Teheran zonder
er ooit mee te willen samenvallen. Nomadisme
wil zeggen dat een punt, eenmaal bereikt,
noodgedwongen weer zal verlaten worden. De
Koerdische partijen volgden hun eigen routes,
waarop ze nu eens Irak, dan weer Iran tegenkwamen.
Deze vluchtige alliantiestrategie maakte de Koerden
voor de internationale diplomatie onzichtbaar,
onbruikbaar en zelfs misbaar.

Anfal en Halabja; een Koerdische genocide?
Het VN Genocideverdrag definieert de term als
volgt:
“Genocide is één van de volgende handelingen,
gepleegd met de bedoeling om een nationale,
etnische, godsdienstige groep, dan wel een groep,
behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk
als zodanig te vernietigen:

Rekenen op de bergen
Voor de VS mocht Irak de oorlog vooral niet verliezen.
Amerikaanse diplomaten waren op de hoogte van
het gebruik van chemische wapens door Irak en van
de situatie van de Koerden. De gehele internationale
gemeenschap maakte zich schuldig aan nalatigheid.
Op geen enkel moment werd Saddam op de vingers
getikt voor het gebruik van zenuwgas, in strijd met
de Conventie van Génève van 1925, ondertekend na
de gruwelijke ervaringen in Ieper en de Westhoek.
Het gebruik van gifgasaanvallen was een cruciaal
element in de Endlösung van de Koerden.

- het doden van leden van de groep;
- het toebrengen van ernstig lichamelijk of
geestelijk letsel aan leden van de groep;
- het opzettelijk aan de groep opleggen van
levensvoorwaarden die gericht zijn op haar
gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging;
- het nemen van maatregelen, bedoeld om
geboorten binnen de groep te voorkomen;
- het gewelddadig overbrengen van kinderen
van de groep naar een andere groep.”

Maar daar stopte de cynische diplomatie van de
Reagan-administratie niet. De gasaanval op Halabja
was voor de Iraanse propagandamachine een
godsgeschenk. Iran slaagde erin de internationale
pers naar de gruwelplek te brengen. De steun van
het Westen aan Irak was ondertussen ook al lang
geen geheim meer. Om tegenwicht te bieden aan
de imagoschade voor “our son of a bitch” liet de
Amerikaanse regering verstaan dat de gasaanval,
‘op zijn minst’, mede het werk was van de Ayatollah.
Hiervoor deed ze beroep op vage getuigenissen,
bedenkelijk wetenschappelijk onderzoek en de
kracht van suggestie.

Zowel de Anfal-campagnes als de aanval op Halabja
dienen in een breder perspectief gezet te worden om
met volle overtuiging te kunnen spreken van een
‘Koerdische Genocide’. De Anfal-campagnes waren
slechts het berekende eindpunt, Die Endlösung.
Halabja was een sentimentele uitspatting van wraak.
Beiden waren echter niet mogelijk geweest zonder
het kader geschetst door een jarenlang genocidaal
beleid vanuit de Ba’ath-partij.
De meeste groepen die slachtoffer worden van
genocide vormen een abnormaliteit binnen de
strikte etnische, religieuze en politieke orde die een
soeverein oplegt. Hoe nauwer gedefinieerd deze

Om de erfenis van Halabja helemaal met de voeten
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Een overzicht van de Anfals.

orde en hoe meer symbolisch belang wordt gehecht
aan de puurheid van de orde voor het welvaren van
de samenleving, hoe moeilijker de samenleving om
kan gaan met afwijkingen. Dat was het lot van de
Armeniërs in Turkije, de Joden in Duitsland, de
Koerden in Irak en zovele anderen.

directed against individuals, not in their individual
capacity, but as members of the national group.”
Het betreft hier de creatie van de omstandigheden
die naar de meer uiterlijke, ultieme voltooiing
van een genocide leiden. Zonder dat er van deze
laatste sprake is, veroordeelt men zelden genocidale
handelingen en politiek als misdaden tegen de
mensheid. Gregory Santon, voorzitter van Genocide
Watch introduceerde daarom de “8 stages of
genocide”.
Deze komen in principe neer op de staatsgestuurde
creatie op basis van etnische kenmerken van een
groep van ‘Homo Saceri’. Een homo sacer heeft
enkel nog het naakte, biologische leven. Hij of zij is
ontdaan van zijn of haar politieke of sociale leven die
een mens een plaats geeft in de samenleving. Hun
leven wordt beschouwd als niet waard om geleefd te
worden. In die hoedanigheid heeft de soeverein vrij
spel over leven en dood van de homo sacer als de
ultieme conclusie van biopolitiek beleid.

Robert Lemkin, de Joodse advocaat die de term
‘genocide’ ontwikkelde, zag het oorspronkelijk als
een ruimer begrip:
“Generally speaking, genocide does not necessarily
mean the immediate destruction of a nation,
except when accomplished by mass killings of all
members of a nation. It is intended rather to signify
a coordinated plan of different actions aiming at
the destruction of essential foundations of the life
of national groups, with the aim of annihilating
the groups themselves. The objectives of such a
plan would be disintegration of the political and
social institutions, of culture, language, national
feelings, religion, and the economic existence
of national groups, and the destruction of the
personal security, liberty, health, dignity, and
even the lives of the individuals belonging to such
groups. Genocide is directed against the national
group as an entity, and the actions involved are

We kunnen dit proces duidelijk destilleren als we
terugblikken op de behandeling van de Koerden
onder het Ba’ath-regime. Oorspronkelijk stonden de
Iraakse Ba’athisten na hun coup in 1968 helemaal
niet negatief tegenover de Koerdische bevolking. Ze
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zagen de Koerden als deel van het Arabische volk
zodat deze niet noodzakelijk in contradictie waren
met het Arabische nationalisme dat de basis vormt
van de Ba’ath-ideologie.

verraad van de inwoners bestond hierin dat zij in
de handen waren gevallen van de vijand en op die
manier als Koerd-zijnde geen waarde meer hadden
voor de Ba’ath-staat.

Met de Koerdische opstand van 1975 veranderde
de houding van Bagdad drastisch. De Koerdisch
rebellen verwierpen radicaal hun klassering als
‘adoptief-Arabieren’. Dit was echter de enige wijze
waarop een Koerdische gemeenschap onder het
Ba’ath-regime zou kunnen bestaan. Er volgde een
grondig proces van deportaties en Arabisering
en de Koerdisch vrijheidsbeweging werd meer en
meer afgeschilderd als ‘saboteurs’ of agenten van
buitenlandse machten. Het struikelblok was de
eis tot zelfbepaling van de Koerden; niet louter op
politiek vlak maar eveneens vrijheid om de eigen
identiteit te bepalen.

Nu, 25 jaar later, beginnen landen en organisaties de
Koerdische genocide langzamerhand als dusdanig
te erkennen. Dat het zo lang heeft geduurd heeft
minder te maken met het in twijfel trekken van
de genocide, dan wel met het gebrek aan politieke
opportuniteit voor overheden om de nodige stappen
te zetten.
Op de eerste plaats is het de plicht van landen die
directe verantwoordelijk dragen voor de genocide
door het leveren van wapens en technologie hun
medeplichtigheid aan deze volkerenmoord toe
te geven. Het gaat dan om de VS, Frankrijk en
Duitsland. Nederland en Groot-Brittannië hebben
hierin reeds het voortouw genomen.

Gedurende de eerste helft van de oorlog met Iran
verslapte de wurggreep op Koerdistan lichtelijk.
Maar toen de Koerdische partijen zich vanaf
1985 terug begonnen te organiseren leek Saddam
vastberaden voor eens en voor altijd met hen te
willen afrekenen.

Daarnaast is het zeer belangrijk in het
verwerkingsproces van de slachtoffers en
nabestaanden dat de tragedie die zij ondergaan
hebben erkend wordt door derden en autoriteiten.
Hierin ligt de plicht van ons land om de Koerdische
genocide te erkennen. Er leven in België ongeveer
50.000, waarvan zo’n 10.000 uit Irak afkomstig.
hiervan te overtuigen.

De Anfal-campagne onderwierp geheel Iraaks
Koerdistan aan de logica van het concentratiekamp.
De uitzonderingssituatie werd uitgeroepen over
de uitgestrekte onhergbergzame gebieden, waar
de centrale overheid geen rechtstreekse controle
over had. De logica van het concentratiekamp werd
door de Ba’ath zo rechtlijnig doorgetrokken dat de
loutere fysieke aanwezigheid van een Koerd in deze
concentratiekampregio’s, de ‘verboden gebieden’,
voldoende bewijslast was om hem of haar tot homo
sacer te maken.

Meer Lezen?
Genocide in Iraq. The Anfal Campaign Against the
Kurds, Human Rights Watch, 1993
A poisonouss affair. America, Iraq and the gassing
of Halabja, Joost R. Hiltermann, 2007
Ghost of Halabja, Michael J. Kelly, 2008

De directieven van al-Majid, gouverneur van
Noord-Irak, wijzen er duidelijk op dat de staat zich
de macht toe-eigende het naakte leven volledig uit
te roeien.

Saddam’s word. Political discourse in Iraq, Ofra
Bengio, 1998
Het Einde Van Iraq: Hoe Amerikaanse
incompetentie een oorlog zonder einde
teweegbracht, Peter Galbraith, 2006

“Binnen hun jurisdictie zijn de gewapende troepen
verplicht elk menselijk wezen of dier aanwezig in
deze gebieden te doden. Ze zijn compleet verboden
terrein.”

The Kurds in Iraq: past present and furure, Kerim
Yildiz, 2004

Halabja lag buiten dit gigantische concentratiekamp
dat de Anfal-campagne had opgezet. Maar het feit
dat de stad bevrijd werd door Iraanse soldaten en
Koerdische ‘saboteurs’ rechtvaardigde voor Saddam
dat de uitzonderingstoestand zou kunnen worden
uitgeroepen. Halabja werd zo de geïmproviseerde
gaskamer van de Anfal-concentratiekampen. Het

Anfal: The Iraqi State s Genocide against the
Kurds. The Centre of Halabja against anfalization
and genocide of the Kurds, 2007
Mauro Desira is stafmedewerker bij het
Koerdisch Instituut Brussel.
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- Oproep -

Activisme is geen
terrorisme!
- Koerdisch Instituut Brussel -

N

u zowel Abdullah Öcalan als de Turkse regering openlijk hun bereidheid tot dialoog getoond hebben,
lijkt vrede in Koerdistan dichterbij dan ooit. Het zou echter fout zijn te denken dat de Koerdische
kwestie enkel wordt uitgespeeld op het grensgebied van Turkije, Iran, Irak en Syrië. De Europese Unie
en de Europese landen met een aanzienlijke Koerdische gemeenschap, zoals België, moeten ook hun
verantwoordelijkheid nemen om tot een politieke oplossing te komen.
Brussel, als diplomatiek knooppunt van Europa, is het werkgebied van vele Koerdische activisten en
lobbyisten. Het belang van hun werk hier voor de Koerdische zaak kan niet onderschat worden. Het netwerk
van Koerdische organisaties richt zich immers in eerste instantie tot de Europese Unie als belangrijkste
drukkingsmiddel op de Turkse staat. Hoewel het water in de Bosporus de afgelopen jaren wat dieper is
geworden, staat toetreding tot de E.U. nog steeds op de agenda van premier Erdoğan.
Bijna alle Europese politici lijken overtuigd van het probleem van de chronische mensenrechtenschendingen
in Turkije, maar toch hebben Koerdische activisten in Europa het moeilijk om gehoor te vinden. Vaak zit
er een olifant in de kamer genaamd PKK. ‘Terrorisme’ is een handige boeman om bepaalde politieke eisen
onbespreekbaar te maken. De Turkse regering weet dit maar al te goed en ze weet ook dat voor est-Europese
landen haar economische troeven aantrekkelijker klinken dan de verdediging van minderheidsrechten.
De Turkse staat is er in geslaagd haar Europese en Amerikaanse bondgenoten ervan te overtuigen de PKK
als terroristische organisatie te categoriseren. Men kan uitgebreid discussiëren over de ethiek van gewapend
verzet, maar door deze meteen onder de noemer van ‘terrorisme’ te plaatsen, ontnemen de Europese Unie
en haar leden elke politieke legitimiteit niet enkel aan de strijd van de PKK zelf maar ook aan een groot deel
van de Koerdische beweging in Europa.
Het is overduidelijk dat de afgelopen maanden de druk vanuit Ankara op Europa om politioneel op te
treden tegen Koerdische activisten, onder het mom van ‘terrorismebestrijding’, is toegenomen. In oktober
werd Adem Uzun, actief bij de in Brussel gezetelde KNK (Kurdistan National Kongress) in Parijs opgepakt.
Begin deze week werd Yilmaz Orkan, ook actief binnen de KNK, op Zaventem gearresteerd. Niet toevallig
ondertekende Joëll Milquet in januari een ‘Memorandum of Understanding’ met haar Turkse collega in
verband met nauwere politionele samenwerking op het gebeid van onder andere terrorismebestrijding.
Als België echt het hart van de Europese democratie en diplomatie wil zijn, dient ze zich assertiever op
te stellen ten opzichte van externe druk van staten en partijen die van de Belgische staat verwachten hun
vuile werk in Europa op te knappen. Het is de plicht van de Belgische staat om te garanderen dat elke
belangengroep de vrijheid krijgt om haar democratische eisen te bepleiten bij de Europese en internationale
instellingen.
Misschien moeten we wat inspiratie opdoen bij één van de meest vooraanstaande hedendaagse — Belgische
— politieke denkers, Chantal Mouffe. Het doel van democratie is, volgens haar, niet het bereiken van
consensus maar het vreedzaam laten bestaan van dissensus. Basisvoorwaarden is de erkenning van de
legitimiteit van de eisen van alle betrokken partijen. We vragen dan ook aan de verschillende overheden dat
ze hun verantwoordelijkheid opnemen en zich niet laten bespelen door de belangen van staten die op dit
moment in de verste verte nog niets met democratie te maken hebben.
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De vicepresident van de Confederatie van Koerdisch Associaties in Europa (KON-KURD) en lid van de
Kurdistan National Kongress (KNK), is maandagmorgen gearresteerd op de luchthaven van Zaventem door
de Belgische politie in opdracht van haar Spaanse collega’s.
Yilmaz Orkan was op weg naar Tunesië om het Wereld Sociaal Forum (WSF) bij te wonen. Dit is een platform
voor ontmoetingen tussen vrouwen en mannen die strijden voor het bouwen aan democratie, gelijkheid
voor allen, rechtvaardigheid en vrede, respect voor milieu en gemeengoed. Orkan’s werk, zijn diplomatieke
inspanningen en lobbying voor een vredevolle oplossing voor de Koerdische kwestie zijn goed gekend in het
Europees parlement, de Europese raad en bij de internationale gemeenschap.
Het lijkt erop dat ondanks lopende politieke vredesgesprekken tussen Abdullah Öcalan en de Turkse regering,
donkere politieke krachten Europa treffen. Orkan’s arrestatie is louter een nieuwe poging om een gunstig
klimaat te creëren voor de campagne tegen de PKK en haar zogezegde “terrorisme” in Europa. De aanhouding
van Yilmaz Orkan volgt op de zaak van de gevangen Koerdische diplomaat Adem Uzun, die in oktober 2012
in Parijs werd opgepakt. De twee incidenten, samen met de moord op Sakine, Fidan en Leyla in Parijs dit
jaar, moeten begrepen worden als deel van een bredere strategie om zware politieke druk te houden op de
Koerdische vertegenwoordigers in Europa.
De EUTCC dringt er op aan dat de Spaanse autoriteiten Yilmaz Orkan onmiddellijk vrijlaten. Wij eisen ook dat
de Europese Unie en de internationale gemeenschap hun steun tonen aan het lopende onderhandelingsproces
door respect te beschouwen voor de Koerdische politici in Europa zodat zij hun politieke werk op een vredevolle
manier kunnen uitoefenen.
In dit magazine vindt u een voorbeeldbrief, bestemd voor minister van justitie Turtelboom en de
onderzoeksrechter bevoegd voor de zaak van Yilmaz Orkan.
Wij verzoeken u deze te ondertekenen en op de sturen naar volgend adres:

Beleidcel van de minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
België

