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Vredesonderhandelingen in Turkije: 
Stand van zaken

Haal de PKK van de Terreurlijst

Een voorbeelddemocratie moet  
voorbeeldig zijn

STEUN HEYVA SOR!
De Koerdische Rode Halve Maan 

in Rojava and Syria
Doneer op www.alikari.org/en/

Heyva Sor a Kurdistanê e.V. kan als enige humanitaire organisatie noodhulp 
verzekeren aan de door oorlog geteisterde bevolking in Rojava, de Koerdische regio 
in Syrië. Dit is levensnoodzakelijk aangezien de Koerdische gebieden, omgeven door 

oorlogsfronten en de gesloten Turkse grens, volledig geïsoleerd zijn.

Er is een dringende nood aan zelfs de meest alledaagse middelen. Met een kleine gift 
op bovenstaande website kunt u dus al een verschil maken. Heyva Sor a Kurdistanê 

e.V is als geregistreerde vereniging onderworpen aan de Duitse wet. 
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De laatste ontmoetingen tussen de EU en Turkije hebben nogmaals aangetoond dat er geen sprake kan zijn 
van Turkije zonder effectieve, concrete stappen in de richting van democratische principes. Democratie 
niet alleen voor de Turkse onderdanen maar voor iedereen die in Turkije leeft; de Koerden, Armeniërs, 
Assyriërs, enz… onder voldoende garanties in de nieuwe grondwet in de maak! Het is echter niet genoeg 
alleen de grondwet op papier aan te passen maar deze moet ook in het dagelijks leven in praktijk gebracht 
worden. Of de Turkse autoriteiten die eisen gaan vervullen is de vraag en of Turkije op deze manier ooit 
volwaardig lid wordt van de EU blijft ook een raadsel. Want de Turkse regering is niet van plan een deftige 
democratische grondwet te maken. Blijkbaar geloven ook de EU-lidstaten niet meer in de goede wil van 
Turkije. Afstoten vinden ze ook niet verstandig. Misschien een geprivilegieerd lidmaatschap?

Volgens vele deskundigen is het voorstel van de leider van de PKK, de heer Öcalan, al 14 jaar achter de 
tralies, een goede gelegenheid om te werken aan een blijvende vrede. De AKP kan best goed gebruik maken 
van deze gelegenheid en de weg naar de vrede openen. Maar dat doet ze niet. De eerste minister en zijn 
kompanen hebben blijkbaar andere plannen in hun hoofd. Daarom blijven ze een agressieve taal gebruiken. 
Ze blijven de PKK en de BDP valselijk beschuldigen. Ze blijven dagelijks operaties uitvoeren tegen de KCK. 
Ze blijven de Koerdische bevolking beledigen door te zeggen “er zijn wel verschillen in Turkije; nl. Turken, 
Koerden, Armeniërs, enz. … maar we vormen met ons allen de Turkse natie. Het onderwijs in de moedertaal 
is onaanvaardbaar. Want dat is de eerste stap naar separatisme. Demilitarisering van de Koerdische regio’s, 
dat is de weg vrij maken voor de terroristen. Decentralisering van de nationale politiek is een project van het 
vijandige buitenland. Met andere woorden: Turkije is van de Turken, amen.” 

Een andere realiteit die de Turkse staat liet zien is dat de politie, de ordediensten en het leger even fascistisch 
te werk gaan tegen oppositie. De agressieve houding van de politiediensten tegen de massabetogingen in 
Gezipark, Istanbul  heeft vier doden en honderden zwaar gewonden geëist. De militairen hebben op 30 juni 
geschoten op de Koerden die tegen het bouwen van een nieuwe militaire basis aan het protesteren waren. 
Een jonge manifestant heeft zijn leven verloren. Sinds de achtste eenzijdige staakt het vuren van de PKK op 
21 maart bouwt de staat tientallen militaire basissen aan de grens met Irak en Iran. De bevolking in de regio 
vraagt onderwijsinstellingen, geen militaire basissen. De grens met Syrië is meer dan ooit gemilitariseerd! 
De Turkse autoriteiten zetten de KRG (Kurdistan Regional Gouvernement) in Irak onder druk om de grens 
met Syrië in die regio te sluiten. Langs de beide grenzen mag geen internationale humanitaire hulp passeren. 

Vrede kan komen in een democratisch Turkije waarin iedereen vrij is. Democratie mag niet alleen voor de 
mensen met Turkse identiteit zijn. Het uitstellen van de oplossing van de Koerdische kwestie, democratie 
en vrede in Turkije betekent nog meer chaos in het land. 

Derwich M. Ferho is voorzitter van het Koerdisch Instituut Brussel.

D
e Koerdische kwestie blijft onopgelost in Turkije. De leider van de Koerdische vrijheidsbeweging 

Abdullah Öcalan heeft op 21 maart het achtste staakt-het-vuren aangekondigd. De gewapende vleugel 

van de PKK heeft zich teruggetrokken en volgt de wil van de heer Öcalan. De BDP, de pro-Koerdische 

politieke partij in het Turks parlement, en honderden NGO’s en vakorganisaties verklaarden hun steun 

aan deze oproep. Ze hopen de vrede te realiseren in het land. Toch doen de Turkse autoriteiten er alles aan 

om hun eigen wil en politieke strategieën door te voeren. 

- Derwich M. Ferho -

- Redactioneel -

Vredesonderhandelingen in Turkije:
Stand van zaken
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- West Koerdistan -

het op een akkoordje heeft gegooid met het regime, 
waarbij ze de PYD afschildert als verraders van de 
Revolutie. 

Het regime van Erdoğan probeert de agenda van 
de Syrische Revolutie al vanaf het begin te kapen, 
door de oppositie in Istanbul te ontvangen, door 
hen te financieren, door de Syrische Nationale 
Raad te steunen, … alles op voorwaarde dat de 
legitieme eisen van de Koerden aan de kant worden 
geschoven.

De PYD is altijd voorstander geweest van een 
regimewissel en een democratisering van het 
Syrische politieke toneel. Maar wel op vreedzame 
wijze. Daarin zijn ze niet alleen, kijk maar naar het 
standpunt van het Nationale Coördinatie Comité 
voor Democratische Verandering van Aytham 
Manna, waarmee de PYD samenwerkt. 

Wij denken dat het geweld van de ene, het geweld 
van de andere rechtvaardigt: Assad heeft een 
bondgenoot gevonden in de Syrische bevolking die 
verbitterd is geraakt door het geweld en de excessen 
van het Vrije Syrische Leger. En het Vrije Syrische 
Leger heeft een gewelddadige dictator nodig om 
tegen te vechten, zodat ze zich kunnen opwerpen 
als de enige verdediger van de Syrische bevolking, 
waarbij ze de pacifisten alle krediet ontnemen.

De revolutie behoorde het volk toe, de burgeroorlog 
doet dat net iets minder: je hebt maar te kiezen, 
er zijn er zovelen die iets aan de oude gang van 
zaken in Syrië willen veranderen. De salafisten 
en de Moslimbroederschap, gefinancierd door de 
Golfstaten, verspreiden elke dag hun haat. Bood-
schappen van religieuze hoogwaardigheidsbekleders 

Toen de Syrische revolutie begon in Deera, hoopten 
we allen dat het regime zonder veel bloedvergieten 
zou verdwijnen, maar echt geloven deden we daar 
niet in. Het ideaal dat iedereen deelde was dat van 
een vreedzame revolutie, zoals past bij de vrede-
lievende aard van de Syrische bevolking.

De Koerden hebben echter geleerd om hun buren 
te wantrouwen, die niet altijd goede bedoelingen 
met hen hebben. Onder hen die tegen het regime 
vechten, bevinden zich islamisten die verschillende 
redenen hebben om de Koerdische bevolking te 
willen verpletteren: hun vrije normen en waarden, 
het uitzonderlijke statuut dat de vrouw verleend 
wordt binnen een oriëntaalse samenleving, de af-
wezigheid van Koerdische islamitische partijen 
in Syrië, het resoluut democratische project en de 
invloed van het gedachtegoed van Öcalan. Sommige 
Arabische nationalisten vinden zelfs het bestaan van 
een volk dat een andere taal spreekt en een andere 
cultuur heeft, met haar eigen feesten, onverenigbaar 
met hun visie van een ‘Grote Arabische Natie’. 

Buiten Syrië, in Turkije, bekijkt men het feit dat 
het regime zich bijna volledig heeft teruggetrokken 
uit de Koerdische regio’s met grote ongerustheid. 
Turkije ziet dit als een zeer slecht voorteken. Na de 
autonomie van de Koerden in Irak, hetzelfde voor 
de Koerden in Syrië? 

Verschillende PKK-strijders zijn bovendien 
afkomstig uit Syrië en het bewaken van de 
kilometerslange grens om de oversteek en terug-
tocht van PKK-strijders te verhinderen is quasi on-
mogelijk gebleken voor de Turkse regering. Al heel 
snel heeft Turkije de Arabische bevolking in Syrië 
opgestookt door hen te laten geloven dat de PYD 

De Koerden zien de opstand tegen het regime van Assad als goed nieuws dat hoopvol stemt. Op 12 
maart 2004 werd een voetbalmatch in het dorpje Qamişlo onderbroken door Arabische relschoppers. 

De bevolking kwam toen massaal op de straat om te protesteren tegen de autoriteiten. Het was een 
belangrijke gebeurtenis in die zin dat de bevolking toen voor het eerst haar angst voor het regime verloor. 
Vele Koerden hebben daar zeer zwaar voor betaald.

- Rhodi Mellek -

Syrische Koerden willen democratie, 
geen sektarisch bloedvergieten
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nog een Belg van 20 jaar gedood – en avonturiers. 
Maar ook eerlijke soldaten die gedegouteerd zijn 
door het geweld van het regime. 

De Koerden veroordelen het Vrije Syrische Leger 
niet in haar geheel, ze stellen alleen vast dat ze 
aangevallen worden door groepen die beweren tot 
het Vrije Syrische Leger te behoren. Om die reden 
hebben de Koerden hun eigen veiligheidsmilities 
opgericht, de Asayish en de YPG (zie kadertekst), 
die de wegen naar de Koerdische regio’s moeten 
bewaken. Hun enige doel is de bevolking te 
beschermen tegen de troepen van Assad en tegen de 
vijandelijkheden van het Vrije Syrische Leger.

Wat er overblijft van de oorspronkelijke ideeën 
van de Revolutie bij de Koerden is de wil om het 
Syrische politieke systeem om te bouwen tot een 
echte democratie, met een grondwet waarin de 
Koerden erkend worden en waarin iedereen kan 
genieten van de verworvenheden van de Verklaring 
van de Rechten van de Mens (en in het bijzonder 
de politieke gevangenen die moeten vrijgelaten 
worden) en waarin de Koerden onderling zelf 
kunnen beslissen over hun cultuur, hun taal en hun 
tradities, binnen de bestaande landsgrenzen. Het is 
een soort federaal politiek systeem, waarbinnen de 

en van militairen van het Vrije Syrische Leger roepen 
de Syriërs op om gehakt te maken van de alawieten. 
De Syrische bevolking, die voor de oorlog bekend 
stond om haar zachte aard en haar gematigdheid, is 
volledig gedesoriënteerd. 

Dus ja, vandaag gaat het inderdaad in de eerste plaats 
om een oorlog tussen alawieten en soennieten, die 
dreigt over te slaan naar Libanon. Niemand gelooft 
nog dat de soldaten van het Vrije Syrische Leger 
willen nadenken over een democratische toekomst 
voor Syrië. Daardoor zijn ze zeer onpopulair bij een 
groot deel van de Syrische bevolking, dat gevangen 
zit tussen twee krachten die hen niet erkennen. 

Vandaag de dag is het Vrije Syrische Leger een 
vlag die een zeer complexe lading dekt. De moed 
van de eerste soldaten die deserteerden vraagt om 
bewondering, maar deze zijn nu voorbijgestoken 
door de totale desorganisatie van het Verzet. Ver-
schillende groepen die claimen dat ze tot het 
Vrije Syrische Leger behoren, beperken zich tot 
het surveilleren en het verdedigen van hun eigen 
dorp of gemeenschap, soms vechten ze zelfs tegen 
elkaar wanneer er inbreuk gemaakt wordt op hun 
territorium. Men vindt er salafisten, jihadisten 
vanuit de hele wereld – tien dagen geleden werd er 

De Koerdische zelfbeschermingscomités hebben als enige doel de bevolking te beschermen tegen externe vijandelijkheden. 
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De Koerden zijn erg geïsoleerd, vaak worden ze 
genegeerd door de media en door internationale 
organisaties - want wie bekommert zich om de 
humanitaire crisis die vandaag plaatsvindt in Efrîn? 
En wie heeft zich bekommerd om het lot van de 
Koerden onder Saddam Houssein? Toch blijven de 
Koerden ervan overtuigd dat hun enige uitweg eruit 
bestaat hun democratische project voor het oog van 
de wereld te verdedigen zodat er een echte regionale 
stabiliteit gegarandeerd kan worden. Ze beschikken 
slechts over de bindende kracht van de moraal en 
de rechtvaardigheid tegenover de jihadisten en de 
andere nationalisten. 
 
Als de oorlog erger wordt, zullen de Koerden 
verplicht zijn om zich te verdedigen, maar iedereen 
hoopt dat het ergste nog vermeden kan worden. 

Rhodi Mellek vertegenwoordigt de PYD in 
Brussel.

twee niveaus – de centrale staat en de min of meer 
autonome regionale eenheden – het beste tot uiting 
kunnen komen.

In de Koerdische regio’s, waar ook Arabieren, 
christenen en andere minderheden wonen, 
probeert men alle groepen zo goed mogelijk te inte-
greren in de politieke besluitvorming door hun 
vertegenwoordiging in de gemeenteraden, de echte 
motor van de lokale democratie zoals die voorgesteld 
wordt door de PYD. Het zou geen Syrisch Koerdistan 
worden, want er leven ook nog andere mensen, die 
geen Koerden zijn. De mensenrechten moeten de 
landrechten absoluut overwinnen. 

Vele Koerden delen dit ideaal dat verwoord wordt 
door de PYD, die de grootste Koerdische politieke 
partij is in Syrië, maar er zijn nog vele andere 
partijen die hun kandidaten naar voren zullen 
schuiven bij de verkiezingen.

De humanitaire situatie

De Koerdische steden in Syrië 
vangen honderdduizenden 
vluchtelingen op die proberen 
te ontsnappen aan het oorlog-
sgeweld. De vluchtelingen troepen 
samen in steden zoals Efrîn, waar 
de situatie onrustwekkend is: 
de wegen ernaar toe zijn geblok-
keerd door jihadisten van het 
Jabhat al-Nusra Front die de 
bevolking laten uithongeren. De 
kinderen komen zowat alles te 
kort: melk, medicijnen, … Geen 
enkele internationale hulp-
organisatie raakt tot in de stad. 
De Koerden tonen zich solidair en 
sturen hulpgoederen, maar deze 
volstaan geenszins om de noden 
van de bevolking te ledigen.  

De politieke en militaire 
situatie

In alle Koerdische steden en 
dorpen en in de Koerdische wijken 
van Aleppo, hebben de Koerden 

participatieve bestuurscomités 
opgericht (Majlis), waarbij 
Arabische verkozenen, naast ver-
tegenwoordigers van alle minder-
heden die er wonen, kunnen 
deelnemen aan dit fundamentele 
niveau van lokale democratie.
 
Op regionaal niveau hebben de 
verschillende Koerdische politieke 
partijen zich, sinds de bijeenkomst 
in Erbil in Irak in 2012, verenigd 
in de Hoge Koerdische Raad, om 
op die manier tegemoet te komen 
aan de verschillende noden van 
de bevolking in deze oorlogstijd. 
In de schoot van deze Raad 
werden verschillende comités 
opgericht die zich buigen over de 
verschillende aspecten van het 
leven van de Syrische Koerden, 
zoals voedselhulp, veiligheid 
en diplomatieke betrekkingen. 
De enige partij die weigerde 
om deel te nemen aan de Hoge 
Koerdische Raad is de Koerdische 
Democratische Partij (KDP) van 
Abdelhakim Bashar.

De Hoge Koerdische Raad heeft 
een volksmilitie opgericht, de 
YPG, van wie het enige doel eruit 
bestaat de Koerdische steden 
en dorpen te verdedigen tegen 
vijandige aanvallen van het 
Syrische leger en islamitische 
groeperingen. De YPG-milities 
positioneren zich daarom langs 
de toegangswegen die naar 
Koerdische gebieden leiden. Op 
13 juni dienden de YPG opnieuw 
een aanval van Turkse soldaten 
terug te slaan die, samen met 
islamitische groepen die actief 
samenwerken met de Turkse 
regering, probeerden om het dorp 
Melakhalil, nabij Efrîn, in de tang 
te nemen.

De aanval, die dienst kon doen als 
een goede test van de weerbaarheid 
van de Koerdische milities, 
duurde slechts enkele uren. Deze 
gebeurtenis, hoewel onopgemerkt 
door de internationale pers, werpt 
licht op de nauwe banden die 
de AKP heeft aangeknoopt met 

Verslag van de situatie van de Koerden in Syrië
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jihadistische groepen met het 

doel oorlog te creëren in Syrisch 

Koerdistan. 

In Aleppo vochten de YPG-

milities zij aan zij met het Vrije 

Syrische Leger om de aanvallen 

van het reguliere Syrische 

leger van Assad af te slaan. In 

Serêkanî daarentegen, werd er 

zeer zwaar gevochten tussen 

het Vrije Syrische Leger en de 

YPG. In het algemeen kunnen 

we concluderen dat de islam-

istische groepen, waarvan Turkije 

handig gebruik maakt, erop uit 

zijn om de Koerdische regio’s in 

oorlogsgebied te veranderen. 

De propaganda volgens dewelke de 

Koerdische PYD zou collaboreren 

met het regime van Assad wordt 

zelfgenoegzaam herhaald om de 

aanvallen goed te praten. Iedere 

goed geïnformeerde waarnemer, 

die weet hoe de Koerden geleden 

hebben onder het Baath-regime, 

kan echter niets  anders dan 

gechoqueerd reageren op deze 

valse aantijgingen. 

Met al hun kracht willen de 

Koerden hun standpunt aan de 

wereld kenbaar maken, het is een  

standpunt van de derde weg: géén 
Baath-regime, géén islamitische 
staat, maar een project van lokale 

democratie. Dat project wekt, net 

als de praktische uitvoering ervan 

in Majlis, trouwens de interesse 

van verschillende Arabieren die 

de hulp inroepen van de Koerden 

om gelijkaardige instanties op te 

richten in hun eigen dorpen, zoals 

in Skeriate, Zyarat en Hadade.

De YPG-milities staan onder 

supervisie van de Hoge 

Koerdische Raad, maar ze staan 

open voor iedereen die de regio 

wil helpen verdedigen. Ver-

schillende Arabieren hebben 

zich al aangesloten bij de YPG-

milities, gedegouteerd door zowel 

het radicale islamisme als door de 

gruweldaden van het regime.

De YPG is dus niet de 

gewapende tak van de PYD, 

zoals de meeste media de 

milities gemakkelijkheidshalve 

omschrijven. Het is een volks-

militie die openstaat voor iedereen 

en die onder de politieke controle 

valt van een instituut waarin bijna 

alle partijen vertegenwoordigd zijn 

en inspraak hebben. In Serêkanî 

zijn er trouwens verschillende 

Arabieren gesneuveld zij aan zij 

met hun Koerdische kameraden. 

Binnenin de Koerdische dorpen 

zijn er eveneens ordetroepen 

opgericht: de Asayish. Zij ver-

vullen eenvoudigweg de taak van 

de politie, namelijk de veiligheid 

binnenin de regio’s handhaven.

Perspectieven

De Hoge Koerdische Raad 

heeft groen licht gekregen van 

de grote mogendheden om als 

onafhankelijke deel te nemen 

aan de tweede vredesconferentie 

over Syrië in Genève (Genève 

II). We weten ook dat de PYD 

samenwerkt met het Nationale 
Coördinatie Comité voor Demo-
cratische Verandering (NCC) 
van Aytham Mannah, die sinds 

het begin van de Revolutie drie 

grote “NEEN”-s uitspreekt: néén 
aan de confessionalisering van 

het conflict, néén aan buiten-
landse interventie en néén aan 
de militarisering en aan de 

bewapening van de aanwezige 

groeperingen. Een oproep van  

het gezonde verstand, die helaas 

maar weinig gehoor kreeg, zeker 

in vergelijking met het gesnoef en 

de opschepperij van de Syrische 

Nationale Coalitie. 

De Koerden willen een einde 

aan het geweld, de creatie van 

een federaal systeem waaraan 

alle geledingen van de Syrische 

samenleving kunnen deelnemen 

en het behoud van de huidige 

landsgrenzen. Hun verwerping 

van zowel het regime als de 

politieke Islam zou van hen 

logischerwijs de uitverkoren 

gesprekspartners moeten maken 

van de westerse democratieën, 

des te meer daar hun model van 

toepassing zou kunnen zijn op 

het hele land. We hopen dan ook 

dat hun eisen en hun oproepen 

tot vrede en ontwikkeling in de 

toekomst gehoord zullen worden.

(rm)

Binnen de YPG nemen vrouwen een evenwaardige rol op. 
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van Syrië verloor en bewees geen stellingenoorlog 

te kunnen voeren tegen een geregeld leger. De 

herovering beperkt ook de mogelijkheden om de 

opstandelingen met wapens te bevoorraden, die 

ermee dan een geregelde oorlog zouden moeten 

gaan voeren. Wat ze niet kunnen.

Een minstens even belangrijke vraag is aan wie 

de wapens moeten geleverd worden. Officieel zou 
enkel het Vrije Syrische Leger wapens krijgen om 

te verhinderen dat ze in handen zouden vallen van 

de duizenden ‘extremistische’ aanhangers van Al 

Qaeda. Op het terrein, en ook qua ideologie, is er 

echter weinig of geen verschil tussen het zogenaamd 

‘gematigde’ Vrije Syrische Leger en Al Qaeda en 

consoorten. Ze vechten dikwijls samen en beide 

hebben zich laten kennen door hun felle tirades 

tegen alawieten (de godsdienst van de heersende 

groep), tegen sjiieten, christenen, druzen, yezidi 

enz. Al dat soort ongelovige honden is alleen maar 

goed om afgemaakt – wat de rebellen nog fier op 
video laten zien - en uitgeroeid te worden.

Bovendien is er nauwelijks sprake van een echte 

structuur. Vele gewapende groepen erkennen het 

Vrije Syrische Leger niet of bekampen het zelfs.

Een strategisch evenwicht scheppen is dus niet 

zo evident. Laat staan om vanuit een gelijke 

machtspositie naar de onderhandelingstafel te 

kunnen gaan. Aan die onderhandelingstafel zou 

van de kant van het verzet vooral de Syrische 

Nationale Coalitie moeten zitten. Maar met die sterk 
versnipperde coalitie is het nog erger gesteld dat 

met het Vrije Leger. De coalitie bestaat vooral uit 

ballingen die men professionele conferentiegangers 

zou kunnen noemen, die zich laten onderhouden 

Dat er wapens geleverd worden aan het verzet door 

het Westen is geen geheim. Tot dusverre deden ze 

dit via derde landen, maar nu gaan ze het openlijk 

doen. In Syrië circuleren al lang ook Belgische 

wapens die eerder werden geleverd aan o.a. Libië, 

Saoedi-Arabië en Qatar. Die wapens worden onder 

meer gebruikt door het Vrije Syrische Leger tegen 

de vooral door Koerden bewoonde stad Efrîn ten 

noorden van Aleppo. Nochtans zijn het de Koerden 
die de stad vorig najaar veroverd hebben op het 

Syrische leger en dus bondgenoten zouden moeten 

zijn. Niet dus: voor de Arabische rebellen kan er 
geen Koerdische autonomie zijn.

Een logische volgende stap voor het Westen is, 

na de grootscheepse wapenleveringen, oorlog – 

volgens sommige waarnemers nog deze zomer – 

tegen Syrië terwijl het volgens de ‘Vrienden’ juist 

de bedoeling zou zijn vrede mogelijk te maken op 

een internationale conferentie in Genève door een 

‘evenwicht’ te scheppen tussen rebellen en regering. 

Maar of het zo ver zal komen is zeer de vraag. Er 

gaan zoveel problemen mee gepaard dat men zich 

kan afvragen of het niet om bluf gaat.

Regeringsopmars

In de eerste plaats is men wel laat met grootscheepse 

wapenleveringen. Sedert begin dit jaar is het 

Syrische leger een gestage opmars begonnen in de 

werkelijk door de opstandelingen bezette gebieden 

en plaatsen. Een hoogtepunt was de herovering 

van de strategische stad Qusayr op 15 km van de 

Libanese grens begin juni. Daardoor kwam de 

weg naar Aleppo open, waar de volgende grote 

slag wordt verwacht. Qusayr was een zware klap 

voor het gewapend verzet dat bijna heel het zuiden 

- West Koerdistan -

- Paul Vanden Bavière -

Westen gaat oorlog voeren 

tegen Syrië of bluft

Ter gelegenheid van een zoveelste bijeenkomst van de ‘Vrienden van Syrië’ herhaalden de elf landen die 
er deel van uitmaken op 22 juni 2013 in de Qatarese hoofdstad  Doha dat ze dringend wapens gaan 

leveren aan het gewapend verzet in Syrië. Eerder had de Europese Unie al een (nooit nageleefd) embargo 
op wapenleveringen aan Syrië opgeheven. Daarna zegden de Verenigde Staten de rebellen wapens toe na 
‘bewijzen’te hebben gevonden over het gebruik van chemische wapens door de Syrische regering.
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klus klaart.

In Irak en Libië is het faliekant afgelopen. Beide 

landen verkeren in chaos en interne oorlog sedert 

ze zijn ‘bevrijd’ van hun dictators. Hetzelfde dreigt 

te gebeuren in Syrië, maar nog veel erger. Daar 

laten de soennitische opstandelingen verstaan dat 

er heel wat rekeningen zullen worden vereffend 

en alle ‘ongelovigen’ en ‘afvallige’ zoals christenen, 

alawieten enz., dit komt neer op zowat de helft van 

de bevolking of zelfs een stuk meer – zowat 70 % 

van de Syriërs zou nu achter president Assad staan 

- over de kling zullen worden gejaagd.

Voor het Westen is dat zeker geen probleem als de 

moordenaars maar ‘goede’ moordenaars, bond-

genoten dus, zijn. Een probleem is wel dat als het 

Westen voor oorlog gaat, die vrijwel zeker een 

regionale oorlog zal worden, die goede westerse 

bondgenoten in gevaar kan brengen als Turkije, 

waar nu al veel verzet is tegen de islamistische 

premier Recep Tayyep Erdoğan, als Jordanië, als 
Libanon, als Irak en zelfs een aantal Golfstaten, om 

nog niet te spreken van Israël. Is oorlog tegen Syrië 

die prijs waard?

Paul Vanden Bavière is journalist 

internationale politiek en hoofdredacteur 

van Uitpers.be

door hun gastheren. Het Vrije Syrische Leger is op 

het terrein aanwezig, maar de Nationale Coalitie 
schittert door haar afwezigheid in Syrië, ook in de 

‘bevrijde gebieden’, waar ze geen enkele infrastruct-

uur noch organisatie heeft.

Geneefse conferentie

In mei kwamen Amerikanen en Russen overeen in 

Genève een conferentie te organiseren. Die zou in 

juni hebben moeten beginnen, nu spreekt men al 

van ten vroegste augustus. Vrede is blijkbaar geen 

prioriteit. Overigens weigert het verzet officieel nog 
altijd naar die conferentie te gaan. Daarvoor worden 

een hele reeks voorwaarden gesteld zoals westerse 

grootschalige wapenleveringen, een uitkomst van 

de conferentie die al op voorhand vastligt in het 

voordeel van de Syrische Nationale Coalitie, het 
vertrek van president Bashar al-Assad enz.

Waarom zou het verzet eigenlijk naar Genève 

moeten gaan? Het is door een aantal landen, zoals 

Frankrijk, Groot-Brittannië en de meeste Arabische 
landen, erkend als enig wettig gezag in Syrië en krijgt 

nu ook officieel westerse wapens. Het Westen heeft 
geen enkele stok achter de deur gehouden om het 

tot enige inschikkelijkheid te dwingen. Het verzet 

hoeft maar af te wachten tot het Westen, zoals het 

in Irak in 2003 en in Libië in 2011 heeft gedaan, de 

Op de agelopen G8-bijeenkomst in Dublin was Syrië één van de voornaamste agendapunten. 
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maken. Als Khamenei in Rouhani een mogelijke 
bedreiging zou hebben gezien, dan had deze 
laatste geen kans gekregen om deel te nemen aan 
de verkiezingsstrijd. Dan zou zijn kandidatuur 
zijn afgewezen door de Raad van Hoeders van de 
Grondwet.

Minder provocatief

Dat de Iraanse bevolking in juni toch in groten 
getale op Rouhani stemde, wijst er op dat er bij velen 
toch nog altijd de hoop op verandering leeft, op het 
lossen van de klerikale greep, met zijn duizenden 
verboden, op hun leven. Zoniet, hebben ze op 
zijn minst gekozen voor een man die veel minder 
provocatief is dan uittredend president Mahmoud 
Ahmadinejad en dan een aantal conservatieve 
kandidaten. Het is immers niet het moment om het 
Westen te provoceren nu Irans nucleaire installaties 
elk moment kunnen worden aangevallen en het nog 
deze zomer in een regionale oorlog kan worden 
betrokken als het geweld in Syrië, zijn voornaamste 
bondgenoot in de regio, escaleert door openlijke 
westerse wapenleveringen aan de Syrische opstand-
elingen.

Ook lijdt de Iraanse bevolking onder de strenge 
westerse economische sancties naar aanleiding 
van het atoomprogramma. Dat Rouhani beloofde 
daarover te onderhandelen heeft hem zeker een 
steuntje in de rug gegeven. Hoe hij dat zal doen 
is wel een mysterie want Rouhani staat achter 
het Iraans kernprogramma. Dat hij in 2003, toen 
hij de onderhandelaar over dat programma was, 
een eenzijdig moratorium van bijna twee jaar op 
uraniumverrijking instelde was eerder een teken van 

Er is echter een maar. Hassan Rouhani was een 
vertrouweling van ayatollah Ruhollah Khomeini 
en is dat sedert diens dood in 1989 nu van diens 
opvolger als hoogste religieuze leider, Ali Khamenei. 
Hij bekleedde hoge functies, zowel burgerlijke als 
militaire, in de in 1979 door Khomeini uitgeroepen 
islamitische republiek. Zo leidde hij als secretaris 
van de Hoge Nationale Veiligheidsraad in de 
jaren 2003-2005 de onderhandelingen over het 
kernprogramma met de vijf permanente leden van 
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (de 
Verenigde Staten, Rusland, China, Groot-Brittannië 
en Frankrijk) plus Duitsland. Volgens sommige 
Amerikaanse bronnen zou hij in 1994 betrokken zijn 
geweest bij een speciale Iraanse regeringscommissie 
die de plannen maakte voor een aanslag in Buenos 
Aires op het gebouw van de Joods-Argentijnse 
gemeenschapsorganisatie AMIA, waarbij 85 doden 
vielen.

Alhoewel Rouhani zich liever als ‘doctor’ laat 
aanspreken is hij een sjiitische clericus met de titel 
van “Hojjat al-Islam” of autoriteit wat de islam 
betreft. Kortom, hij maakt deel uit van het klerikale 
establishment dat sedert 1979 aan de macht is en 
dat qua macht en fortuin alles te vrezen heeft van 
hervormingen. Er is het voorbeeld van Mohammad 
Khatami, ook een lid van de clerus, president van 
1997 tot 2005, die in 1997 ook onverwacht de 
verkiezingen won na zich als hervormer te hebben 
uitgeroepen, maar niets wist te realiseren van 
zijn beloften omdat hij af te rekenen had met dat 
religieuze establishment, waartoe hij behoorde. Ook 
is in Iran de president niet de machtigste man. Die 
rol is voorbehouden aan de hoogste religieuze leider, 
die elke beslissing van de president ongedaan kan 

- Paul Vanden Bavière -

- Oost Koerdistan -

Op 3 augustus aanstaande legt Hassan Rouhani de eed af als nieuwe president van Iran na zijn 
onverwacht vlotte overwinning bij de verkiezingen van 14 juni 2013. Een zege die in het Westen positief 

werd onthaald omdat de man een gematigde zou zijn, of op zijn minst een conservatief-pragmatische 
centrumfiguur, met wie zaken te doen zouden zijn. Bovendien beloofde hij meer vrijheid aan de Iraniërs, 
meer transparantie wat betreft het atoomprogramma, onderhandelingen met het Westen over de afbouw 
van de economische sancties en een stimulering van de economie.

Irans nieuwe president heeft 
een dubbel gezicht
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van het establishment.

Koerden

Ook voor de talrijke etnische 
minderheidsgroepen in Iran valt er 
geen koerswijziging te verwachten 
onder Rouhani. Zeker niet voor de 
Koerden. Imam Khomeini besloot 
destijds na enige verzoenende 
gebaren dat er geen sprake kon zijn 
van enige autonomie. Uittredend 
president Ahmadinejad werd begin 
de jaren 1980 naar Iraans Koerdistan 
gestuurd om daar de repressie te 
leiden tegen de opstandige Koerden. 
Later, in 1994, werd Ahmadinejad er 

van verdacht de opdracht te hebben gegeven voor 
de moord op Ebdulrehman Qasimlo, de voorzitter 
van de Koerdische Democratische Partij van Iran, 
in Wenen.

Eén van Ahmadinejads medewerkers in de jaren 
1980 in Koerdistan was Esfandiar Rahim Mashaie, 
die kabinetschef van Ahmadinejad werd nadat 
de geestelijke leider zijn veto stelde tegen diens 
benoeming tot vice-president. Bij de laatste 
presidentsverkiezingen steunde Ahmadinejad 
de kandidatuur voor het presidentschap van zijn 
kabinetschef. Maar de Raad van Hoeders verwierp 
zijn kandidatuur.

De afwijzing had niets te maken met de Koerden, 
maar alles met een religieus en politiek conflict 
dat in 2011 uitbrak en leidde tot een breuk tussen 
Ahmadinejad en Khamenei. Het was Mashaie die 
aan de basis van het conflict lag. Hij is aanhanger 
van een strekking die meent dat het einde van de 
wereld nabij is, terwijl het religieuze establishment 
dat pas in een zeer verre toekomst ziet. Khomeini 
zelf sprak van binnen 100.000 jaar of zelfs later. 
Bovendien gingen Mashaie en Ahmadinejad tegen 
de belangen van de clerus in door te verklaren dat 
de clerus grotendeels overbodig was omdat elke 
gelovige, zonder tussenpersoon, een persoonlijke 
band met God kon hebben. Ook uitten ze, als Iraanse 
nationalisten, hun bewondering voor de oude, pre-
islamitische rijken. Geen wonder dat Ahmadinejads 
rol al bijna twee jaar uitgespeeld is – en dat het 
establishment een voortzetting ervan via Mashaie 
afblokte.

Paul Vanden Bavière is journalist 
internationale politiek en hoofdredacteur 
van Uitpers.be

voorzichtigheid dan een eerste stap naar de volledige 
stopzetting. Vergeet niet dat de Amerikanen en hun 
bondgenoten in 2003 Irak waren binnengevallen 
en het land bezetten. In Teheran, en toen ook al in 
Syrië, leefde de vrees dat het Westen op zijn elan 
zou voortgaan om het hele Midden-Oosten opnieuw 
onder controle te krijgen.

Een andere vraag is hoe Rouhani denkt de economie 
te kunnen aanzwengelen en zo de levensstandaard 
te verbeteren. Zijn voorganger Ahmadinejad 
probeerde dat door grote openbare werken, en 
indien nodig door cash uit te delen aan burgers 
in geldnood. Zaken die door het conservatieve 
establishment als ‘populisme’ werden bestempeld, 
zeker in een periode dat de olie-inkomsten sterk 
gedaald zijn als gevolg van de sancties.

Conservatieve moslims zijn sterk liberaal gericht. Dat 
merk je ook in landen zoals Tunesië en Egypte, die 
als gevolg van de ‘Arabische lente’ nu door islamisten 
worden bestuurd. Hun recepten verschillen in niets 
van deze van internationale instellingen als het 
Internationaal Muntfonds of de Europese Unie, 
die vooral enorme besparingen bepleiten evenals 
privatisering van overheidsondernemingen en 
-diensten als gezondheidszorg, onderwijs… 

In die visie wordt de rekening doorgeschoven 
naar de minder begoeden, die daar ‘later’ zullen 
worden voor beloond. Een goed voorbeeld in Iran 
van zo’n conservatieve clericus is Akbar Hashemi 
Rafsanjani, die president was van 1989 tot 1997, en 
miljardair werd dankzij de handel in pistachenoten. 
Ook Rafsanjani was een lieveling van het Westen, 
waarmee hij betere contacten nastreefde – een 
streven dat werd doorkruist door zijn politieke 
stellingnamen, die weinig verschilden van de rest 
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Koerdische media, die nu illegaal verklaard zijn. 

Roj TV werd op 30 maart 1995 boven de doopfont 
gehouden als Med TV, op 14 april van dat jaar 
zond de zender het oprichtingscongres uit van 
het Koerdische Parlement in ballingschap. Al 
vlug schoten in alle uithoeken van Koerdistan de 
bekende witte satellietschotels als paddenstoelen 
uit de grond, opdat de Koerden toch maar iets 
konden opvangen van het kostbare signaal dat 
vanuit Europa beelden en informatie verstrekte over 
de situatie in Koerdistan. Med TV zond uit vanuit 
België en al gauw begon Turkije druk uit te oefenen 
op de Belgische autoriteiten om de zender te sluiten. 
In september 1996 vond er een grootscheepse razzia 
plaats in de gebouwen van Med TV in Denderleeuw, 
waarbij het personeel werd opgepakt en het archief 
in beslag genomen. 

In februari 1997 vroeg de Turkse Nationale 
Veiligheidsraad MGK opnieuw om de sluiting van 
Med TV, maar het was pas na de arrestatie van 
Öcalan begin 1999 dat de druk op Med TV echt 
te groot werd. Op 22 maart 1999 trok de Britse 
televisiecommissie ITC de licentie van Med TV in 
zodat deze niet meer kon uitzenden. De Koerden 
legden zich hier echter niet bij neer en ze openden 
een nieuwe zender, Medya TV, die dit keer vanuit 
Frankrijk uitzond. Erg makkelijk was het niet, 
maar de zender kon een licentie krijgen van CTV in 
Vatikaanstad. 

Korte tijd later was het Denemarken dat de 
Koerdische zender een nieuwe licentie bezorgde. 
De Koerdische tv-zender kon opnieuw uitzenden, 
ditmaal onder de naam Mesopotamia TV en sinds 
2004, na een zoveelste verbod, onder de naam Roj 
TV. Ook hier zette de Turkse staat haar klopjacht op 

Dit alles op vraag van Turkije en de Verenigde Staten. 
Reden hiervoor is dat de televisiezenders berichten 
verspreidden over de situatie in Koerdistan. Door de 
stopzetting van hun licentie worden de Koerdische 
media niet alleen door de Turkse staat, maar ook 
door de Deense autoriteiten onterecht geviseerd. 
Het is meer dan ooit duidelijk dat het gaat om een 
politieke beslissing. De internationaal erkende 
persvrijheid geldt blijkbaar niet voor de Koerdische 
media. De Koerdische media, politieke partijen 
en ngo’s zijn gechoqueerd door deze beslissing en 
roepen op om te protesteren. Ze beschouwen dit als 
een politieke bestraffing ten dienst van de Turkse 
autoriteiten. 

Het verdict van het gerechtshof in Kopenhagen 
(Municipal court) is een verzwaring van de eerdere 
veroordeling in 2012, waartegen de Koerdische tv-
zenders in beroep waren gegaan. Journalist Amed 
Dicle liet weten dat de zenders ook tegen dit vonnis 
in beroep zullen gaan. De rechtszaak tegen Roj 
TV begon op 15 augustus 2011 toen de openbare 
aanklager de sluiting vroeg van de Koerdische 
satellietzender. De rechtbank verwierp toen de vraag 
om de uitzendlicentie in te trekken, waardoor Roj 
TV kon blijven uitzenden, maar legde Mesopotamia 
Broadcast wel al de uitzonderlijk hoge geldboete op. 

Nu is de zender dus ook haar licentie kwijt. Roj TV 
werd veroordeeld onder de Deense antiterrorismewet 
omdat ze “tussen 2007 en 2010 propaganda 
zouden hebben gemaakt voor een terroristische 
organisatie”. Volgens het vonnis zouden de zenders 
propaganda maken voor de PKK die door Europa en 
Amerika op de lijst van terroristische organisaties 
werd gezet (zie ook het artikel van professor Phillips 
hierover), wat verstrekkende gevolgen heeft voor de 
hele Koerdische gemeenschap én dus ook voor de 

Sinds enkele jaren probeert het Deense gerecht de Koerdische satelliet-tv-zenders van Mesopotamia 
Broadcast - waaronder Roj TV, Nuce TV en MMC – uit de lucht te halen. Nu, na het vonnis van 

woensdag 3 juli jongstleden, zijn ze niet alleen hun uitzendlicentie kwijtgeraakt, Mesopotamia Broadcast 
moet op de koop toe vijf miljoen kronen (670.000 euro) boete betalen voor de “promotie van terrorisme”.

- Derwich M. Ferho -

Koerdische zender Roj TV 
veroordeeld voor ‘terrorisme’

- Europa -
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de zender verder. In 2009 kwam het zelfs tot een kleine crisis toen Turkije weigerde de kandidatuur van de 

voormalige Deense premier Anders Fogh Rasmussen voor de post van secretaris-generaal van de NAVO te 
steunen zolang Roj TV niet gesloten zou worden. 

Roj TV biedt een gevarieerd aanbod aan van programma’s, van nieuwsuitzendingen tot diepgravende 

reportages. Er wordt uitgezonden in het Koerdisch (Soranî, Kurmanjî en Zazakî) en in het Turks. Sinds de 

oprichting van Roj TV heeft de zender bijna non-stop onder vuur gelegen. Door de Turkse staat, die om 

“onmiddellijke sluiting” vraagt, maar ook door Amerika. In 2005 moest Erdoğan nog boos afdruipen toen 
hij tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Deense ambtgenoot geëist had dat de journalisten van 

Roj TV de zaal moesten verlaten. “Hier is geen plaats voor ons beiden, als zij niet opstappen dan ga ik,” zei 

een boze Erdoğan toen. De Deense autoriteiten hadden toen nog beleefd geantwoord dat “persvrijheid een 
waarde is die ze respecteren en in eer willen houden” en dat ze “niet van plan waren gelijk welke journalist 

te censureren”. Vandaag denkt men er in Denemarken spijtig genoeg blijkbaar anders over.

Derwich M. Ferho is voorzitter van het Koerdisch Instituut Brussel en zet zich al decennialang 
in voor de Koerdische beweging.



- 12 -

In deze woelige omstandigheden kreeg de hervatting van het zogenaamde Odatv-proces op 13 juni weinig 
aandacht. Daar werd de 76-jarige journalist Yalçin Küçük, na een zitting van vier uren, terug naar de gevangenis 
gestuurd. De dag erop werden weliswaar twee andere journalisten, Selahattin Aslan en Ömer Çelik, voorlopig 
vrijgelaten, na een nieuwe zitting van het zogenaamde KCK-proces, maar dat niettegenstaande blijven nog 
altijd 61 journalisten  gedetineerd in Turkije. Een reden te meer voor de Europese en de Internationale 
Federaties van Journalisten om hun campagne voor persvrijheid in Turkije voort te zetten.

Van kwaad tot erger

De campagne voor persvrijheid in Turkije werd opgestart in 2010. In mei van dat jaar hield de Europese 
Federatie van Journalisten (EFJ) op verzoek van de Turkse Journalistenbond (TGS) een algemene 
vergadering in Istanbul. Toen waren de meeste Europese journalisten nog verbaasd te vernemen dat een 
zestigtal journalisten in de Turkse gevangenissen zaten. Eén jaar later was de situatie alleen maar erger 
geworden: toen de EFJ in 2011 een missie naar Turkije stuurde, zaten er een honderdtal journalisten achter 
de tralies. De Federatie publiceerde samen met verschillende Turkse en internationale mediaorganisaties 
een verslag van haar bevindingen en sindsdien volgen het Europees Parlement en de Raad van Europa de 
processen tegen journalisten in Turkije van heel dichtbij op. De EFJ stuurt zelf een vertegenwoordiger naar 
elke zitting van elk persproces in Turkije.

Vier soorten journalisten worden er vervolgd: de Koerdische, de nationalistische (of  Kemalistische), de 
extreem-linkse en de onderzoeksjournalisten. Allen worden ervan beschuldigd leden of propagandisten van 
een terreurorganisatie te zijn (de PKK of de KCK voor de Koerden, de organisatie “Ergenekon” voor de 
anderen). Voor de EFJ gaat het veeleer om ‘criminalisering’ van journalistiek werk. En dit past niet bij een 
democratie die zich als voorbeeld voor de naburige landen wil stellen: om een voorbeeld te zijn moet een 
democratie voorbeeldig zijn en persvrijheid respecteren. Volgens het Europese Hof voor de Mensenrechten 
in Straatsburg, waarvoor Turkije herhaaldelijk is veroordeeld, is persvrijheid immers meer dan terecht de 
“hoeksteen van de democratie”.

Samen met de TGS en de verschillende Turkse mediaorganisaties eist de EFJ dan ook de afschaffing van 
bepaalde artikels in de Turkse criminele code en antiterreurwet. De hervatte dialoog tussen de Turkse 
autoriteiten en de PKK gaven ons wat hoop; de jongste gebeurtenissen op Taksim laten ons echter het ergste 
vrezen ...

Philippe Leruth is gewezen vicevoorzitter van de Europese Federatie van Journalisten (EFJ).

Het zijn weer harde tijden voor journalisten in Turkije. Op zondag 16 juni beletten politieagenten in 
Ankara de aanwezige cameraploegen om beelden op te nemen van de begrafenis van Ethem Sarısülük 

(een betoger die gedood werd door plastiek kogels). Diezelfde dag beschuldigde Premier Recep Tayip 
Erdoğan de internationale media, en meer bepaald de BBC, CNN en Reuters, ervan geen nieuwsverslag te 
willen maken over de meeting van zijn eigen partij, de AKP, in  Istanbul. Op hetzelfde moment werden op 
het Taksimplein vier journalisten aangehouden.

- Philippe Leruth -

    Een voorbeelddemocratie 
moet voorbeeldig zijn

- Noord Koerdistan -
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de Koerdische nationaliteit verboden werden. Het 
stelde ook de noodtoestand in voor de Koerdische 
regio’s in het zuidoosten van Turkije, waarbij ze 
de politiek van de verschroeide aarde toepaste en 
miljoenen Koerden ontheemde. 

Abdullah Öcalan richtte de Koerdische Arbeiders-
partij (PKK) op in 1974 als een Maoïstische prole-
tarische beweging. Het handvest van de PKK 
veroordeelde “de repressieve exploitatie van de 
Koerden” en riep op tot een “democratisch en 
verenigd Koerdistan”. De Koerden in Turkije 
vereren Öcalan voor zijn strijd  tegen het leger en 
voor zijn eis tot sociale rechtvaardigheid. 

Langs de andere kant houden vele Turken Öcalan 
verantwoordelijk voor de dood van meer dan 30.000 
burgers over drie decennia. De PKK nam in haar 
begindagen hoofdzakelijk Koerden onder vuur die 
voor staatsinstellingen werkten en milities die aan de 
zijde van de regering vochten. Tegen het midden van 
de jaren ’90 veranderde de PKK echter van tactiek 
en verlegde ze de focus van haar militaire operaties 
naar de veiligheidsdiensten en regeringssymbolen. 
Het verliet ook haar doelstelling om te komen tot 
een Koerdisch thuisland, in de plaats daarvan ging 
de PKK ijveren voor meer politieke en culturele 
rechten voor de Koerden binnen de Turkse staat.   

Op aandringen van Turkije zetten de Verenigde 
Staten de PKK in 1997 op hun lijst van Buitenlandse 
Terroristische Organisaties (FTO-lijst). De Europese 
Unie voegde de PKK in mei 2002 toe aan haar lijst 
van terroristische organisaties. De NAVO en meer 
dan twintig verschillende landen classificeerden 

De situatie in Syrië is dringend. De PKK van de 
terreurlijst schrappen zou de deur openen voor 
onderhandelingen met de PYD, de zusterorganisatie 
van de PKK in Syrië, zodat deze de oppositie 
tegen de Syrische president Bashar al-Assad kan 
vervoegen. Het zou ook het vredesproces in Turkije 
een boost geven door de PKK te belonen voor haar 
recente beslissing om de vijandigheden te staken en 
haar militieleden weg te halen uit het grondgebied 
van Turkije, waardoor het momentum behouden 
blijft en de weg open ligt voor onderhandelingen 
over de volledige en definitieve oplossing van de 
Koerdische kwestie in Turkije. Nog langer wachten 
zou weliswaar de PKK aanzetten tot een blijvende 
samenwerking, maar het schrappen van de terreur-
-lijst riskeert dan minder impact te hebben op de 
regionale gebeurtenissen.

Het conflict met de PKK heeft haar wortels in de 
geschiedenis. De Koerden zijn het grootste volk 
zonder staat ter wereld, met naar schatting 30 
miljoen inwoners verspreid over Turkije, Irak, Iran 
en Syrië. Meer dan de helft van hen leeft in Turkije, 
waar ze 20 procent van de bevolking uitmaken.

Hoewel het Verdrag van Sèvres uit 1920 hen een 
eigen staat beloofde, werd dit in 1923 vervangen 
door het verdrag van Lausanne, dat de nationale 
aspiraties van de Koerden negeerde. De opstanden 
van 1925 en 1937 werden brutaal onderdrukt. Turkije 
ontkende het bestaan van een Koerdische taal en 
cultuur, Koerdische plaatsnamen werden verboden 
en de Koerden werden ‘bergturken’ genoemd. Na de 
militaire staatsgreep van 1980 stelde de junta een 
draconische grondwet op waarin alle uitingen van 

President Barack Obama en Turks premier Recep Tayyip Erdoğan hadden een overvolle agenda toen 
ze elkaar vorige week in het Witte Huis ontmoetten. De crisis in Syrië stond bovenaan de agenda. Het 

vredesproces tussen Turkije en de PKK stond eveneens bij de prioriteiten. De Verenigde Staten kan beide 
problemen tegelijk helpen oplossen door de PKK van haar lijst te halen van Buitenlandse Terroristische 
Organisaties (Foreign Terrorist Organizations, FTO’s). De timing is hierbij cruciaal. De PKK van de 
terreurlijst halen moet gebeuren op het moment dat dit een maximale impact heeft op de gebeurtenissen 
in Syrië, alsook op het lokale vredesproces in Turkije.

- Noord Koerdistan -

- David L. Phillips- 

Haal de PKK van de Terreurlijst
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wet op de Hervorming van de Inlichtingendiensten 

en de Preventie van Terrorisme van 2004, mag de 

betrokken organisatie een verzoek tot herroeping 

indienen twee jaar nadat ze op de FTO-lijst is gezet. 
Daarin moet ze bewijzen dat de situatie voldoende 

veranderd is om een herziening toe te laten. De 

staatssecretaris mag een organisatie op elk moment 

van de lijst halen als de omstandigheden voldoende 

veranderd zijn, of als de nationale veiligheid van de 

Verenigde Staten een herroeping toelaat. 

Een organisatie van de terreurlijst halen is in wezen 

een politieke beslissing. De technische redenen 

om de PKK als een “buitenlandse terroristische 

de PKK eveneens als een terroristische groep. De 

opname op de FTO-lijst stigmatiseert en isoleert 
de organisaties die als ‘terroristisch’ geclassificeerd 
worden. Dat  brengt ook reisverboden en financiële 
restricties met zich mee. De (Amerikaanse, nvdr.) 

Antiterreurwet van 2011 maakt het een misdrijf om 

logistieke steun en/of advies te verlenen aan een 

terroristische organisatie en ze verbiedt vertegen-

woordigers van de betrokken organisatie om de 

Verenigde Staten te betreden.

Ellenlange procedureslagen zijn nodig om weer 

van de FTO-lijst geschrapt te worden. Onder de 

Veel middenveldorganisaties in Turkije worden rechtstreeks geviseerd door de Turkse antiterrorismewet, zo ook de Van Women’s Association. Deze 

NGO, die zich in haar dagelijkse werking bezig houdt met het verlenen van steun en vorming aan vrouwen, werd in april dit jaar, samen met negen 
andere gelijkaardige non-profitorganisaties, aangeklaagd wegens terrorisme op basis van vermeende banden met en financiële steun aan de PKK. 
Het proces is momenteel nog lopende.
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te zetten en haar financiële middelen te bevriezen, 
illegaal is onder de Europese wetgeving. Op 24 april 
besliste de Parlementaire Assemblee van de Raad 
van Europa om haar terminologie te veranderen 
en de PKK-militanten voortaan als ‘activisten’ te 
omschrijven in plaats van als ‘terroristen’. In het 
Europees Parlement wordt momenteel eveneens 
een resolutie besproken om de PKK van de Europese 
terreurlijst te halen. 

De crisis in Syrië is de belangrijkste factor die de 
aanpak van Erdoğan bepaalt. De aanval op de 
Turkse stad Reyhanli, waarbij meer dan 50 Turken 
omkwamen, onderstreept het risico op een spillover 
van het conflict in Syrië. Erdoğan wil de militaire 
capaciteiten van de Verenigde Staten gebruiken 
om een regimewissel in Syrië te verkrijgen. Maar 
dat zal niet gebeuren voordat de Syrische oppositie 
verenigd is rond een plan om Syrië na de val van 
Assad te besturen.

De Syrische Nationale Raad, de grootste Syrische 
oppositiegroep, moet de Syrische minderheden 
betrekken – de Koerden, de Alawieten en de 
christenen. De Koerden vormen 15 procent van 
de bevolking. Interne verdeeldheid onder de 
Koerden vormt echter een obstakel voor onderlinge 
samenwerking en voor  Koerdische betrokkenheid 
bij andere minderheden en de bredere oppositie.   

De PYD erbij betrekken zou een grote stap zijn 
om tot consensus te komen. Noch de Verenigde 
Staten, noch de Europese Unie zullen optreden 
zonder de goedkeuring van Turkije. Met dit doel 
zou er een overeenkomst kunnen gesloten worden 
tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie 
om de PKK van de terreurlijst te halen. In ruil 
hiervoor zou Öcalan de PYD kunnen oproepen om 
samen te werken met de oppositie. De PYD heeft 
een doeltreffende gevechtseenheid nabij de Turkse 
grens in Qamishlo in het noordoosten van Syrië. De 
PYD bij de zaak betrekken zou een buffer creëren 
tussen de oorlog in Syrië en Turkije, waardoor de 
veiligheid van Turkije verbeterd wordt, en waardoor 
een gemeenschappelijke visie gecreëerd kan worden 
voor het bestuur en de regionale samenwerking 
eens Assad van de macht verdreven is.      

David L. Phillips is directeur van het 

Programma voor Vredesopbouw en 

Mensenrechten op het Instituut voor 

de Studie van de Mensenrechten van de 

Columbia Universiteit (VS).  Oorspronkelijk 

verschenen op huffingtonpost.com op  21 
mei, vertaald door Kristel Cuvelier.

organisatie” (FTO) te beschouwen zijn veranderd. 
Net als de politieke context, gegeven het huidige 
vredesproces in Turkije en de crisis in Syrië. In 
samenspraak met Turkije zou de regering van Obama 
moeten nadenken over het tijdstip waarop het de 
meeste impact zou hebben om de PKK van de FTO-
lijst te halen. Ik vroeg  onlangs een hooggeplaatste 
Turkse ambtenaar (die enkel officieus kon praten) 
wat hij ervan vond om de PKK van de terreurlijst te 
halen. “Waarom niet?” antwoordde hij.

Er zijn goede argumenten om de PKK zo snel 
mogelijk van de FTO-lijst te halen. Öcalan werd 
gearresteerd in 1999 en veroordeeld tot een 
levenslange gevangenisstraf. Vanuit zijn cel op het 
eiland Imrali werd hij een pleitbezorger voor vrede 
en verzoening tussen de Turkse burgers, waaronder 
deze van Koerdische origine. Toen hij het recente 
vredesinitiatief bekend maakte op 21 maart 2013, 
schreef Öcalan: “We hebben het punt bereikt waarop 
de wapens moeten zwijgen en de ideeën spreken.” 

Turkije bevindt zich op een historisch kruispunt. 
Erdoğan heeft de Koerden meer politieke en 
culturele rechten beloofd. In ruil daarvoor heeft 
Öcalan na lange onderhandelingen een staakt-het-
vuren uitgeroepen en opgeroepen tot de terug-
trekking van de PKK-milities uit Turkije. Die 
overeenkomst werd gesloten na onderhandelingen 
tussen Öcalan en Erdoğan speciale gezant, Hakan 
Fidan, die aan het hoofd staat van Turkije’s Nationale 
Inlichtingendienst. Opiniepeilingen wijzen uit dat 
70 procent van de Turkse burgers het vredesproces 
steunt. De afgelopen vier maanden heeft de PKK 
geen geweld meer gebruikt. 

De Verenigde Staten hebben vroeger ook al 
organisaties van de FTO-lijst geschrapt om tot vrede 
te komen. Andere groepen die van de terreurlijst 
werden gehaald tijdens vredesonderhandelingen 
zijn onder meer het Ierse Republikeinse Leger (IRA) 
en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO). 
Groepen werden in het verleden ook geschrapt 
omdat de omstandigheden veranderd waren. Zelfs 
de Mujahedin Khalq, die verantwoordelijk waren 
voor de gijzeling op de Amerikaanse ambassade in 
Teheran (in 1971, nvdr.), werden onlangs van de 
lijst gehaald.  

De houdingen in Europa zijn ook aan het 
veranderen. In april 2008 besliste het Gerecht van 
eerste aanleg, een onderdeel van het Europees Hof 
van Justitie in Luxemburg, dat de beslissing van de 
Europese regeringen in 2002 en 2004 om de PKK 
op de Europese lijst van terroristische organisaties 
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- Campagne -

Antiterrorismewet als wapen tegen 
pers en politieke activisten

“Al wie het protest op het Taksimplein in Istanbul nog durft verder te zetten, zal beschouwd worden als 
lid van een terroristische organisatie.” Dat liet de AKP-regering na twintig dagen van “Gezi”-betogingen 
weten bij monde van haar minister voor de Europese Unie, Egemen Bağış. En in Turkije is dat geen loos 

dreigement, daar kunnen vele duizenden opposanten van het regime van  meespreken. 

Op basis van de Turkse antiterrorismewet zitten momenteel 61 journalisten in de gevangenis. Omwille 
van wat ze geschreven hebben, worden ze van “terroristische propaganda” beschuldigd en dat betekent 

minimaal een lange periode van voorhechtenis. Om die reden voert de Europese Federatie van 
Journalisten sinds 2010 campagne voor meer persvrijheid in Turkije. De Turkse staat werd hiervoor 
al meermaals op de vingers getikt. “Wanneer een journalist in Turkije bericht over een terroristische 
groep dan wordt hij onmiddellijk geassocieerd met die groep … en vervolgens aangehouden en ervan 

beschuldigd terrorisme te promoten,” legde de secretaris-generaal van de Raad van Europa, Thorbjørn 
Jagland, uit op een conferentie over persvrijheid in Ankara. “Journalisten hebben schrik om hun werk te 

doen, omdat ze bang zijn om gearresteerd te worden.” 

Maar het zijn niet alleen journalisten die geviseerd worden. In de Turkse gevangenissen zitten 
duizenden mensen gevangen op beschuldiging van “terrorisme”, waaronder “PKK-militieleden”, maar 
ook Koerdische politici, mensenrechtenactivisten, studenten, vakbondsleden, advocaten, militairen, 

… Velen staan terecht in massaprocessen, zoals in de KCK-processen tegen Koerdische activisten of de 
Ergenekonzaak, waarbij een 300-tal  beschuldigd worden van mensen lidmaatschap 

Ondertussen worden ook in Europa Koerdische politici gearresteerd en opgesloten onder de Europese 
antiterrorismewetgeving. Aangezien de PKK op de lijst van “terroristische organisaties” staat, worden 
zij die de PKK op enigerlei wijze steunen, in woord of in daad, schuldig bevonden door associatie, wat 

ernstige gevolgen heeft: hun bewegingsvrijheid wordt beperkt, hun tegoeden worden bevroren, ze 
spenderen tijd achter de tralies in voorhechtenis ook als ze nooit veroordeeld worden, ... 

Op hetzelfde moment worden Koerdische televisiezenders, waaronder Roj TV, verboden onder diezelfde 
antiterrorismewetten!

Hoog tijd dus om de Turkse en Europese antiterrorismewetgevingen eens onder de loep te nemen… 
Met het Koerdisch Instituut Brussel willen we deze zomer nadenken over een campagne om het politiek 
misbruik aan te kaarten dat van de antiterrorismewetgevingen van na 9/11 gemaakt wordt. Deze worden 

immers maar al te vaak gebruikt als een politiek instrument om activisten de mond te snoeren! En 
dat is een zaak die niet enkel de Koerden aanbelangt… Het Koerdisch Instituut roept activisten, ngo’s, 

journalisten en iedereen die graag meehelpt nadenken over deze kwestie op om naar de startvergadering 

een .van terroristische organisatie

te komen. Datum en locatie volgen nog. Interesse? Mail ons op koerdisch.instituut@skynet.be
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politiek, geen problemen zou mogen creëren of een 
succesvolle voortuitgang naar het vinden van een 
oplossing zou mogen verhinderen. 

We nodigen de regering uit stappen te zetten om 
wederzijds vertrouwen op te bouwen zodoende 
het proces naar het zoeken van een oplossing te 
versterken. Het opbouwen van vertrouwen mag niet 
eenzijdig zijn. 

We accentueren de nood aan het verzekeren van 
de gezondheid, veiligheid en vrijheid van Abdullah 
Öcalan – dit zal cruciaal zijn voor de voorzetting 
van succesvolle onderhandelingen. Daarenboven 
moet de mogelijkheid tot communicatie tussen hem 
en verschillende maatschappelijke groeperingen 
gegarandeerd worden. Momenteel zijn deze 
mogelijkheden zeer beperkt. We benadrukken het 
belang van vreedzame in plaats van verwijtende taal 
en van wederzijds begrip, vitaal voor een positieve 
ontwikkeling van dit proces. 

Om het vredesproces en de verdere onderhande-
lingen te ‘socialiseren’, beklemtonen we het 
belang van een vredevolle context. Democratische 
bewegingen kunnen niet gehinderd worden en 
vrijheid van meningsuiting en van vereniging 
kunnen niet worden ingeperkt. 

We eisen een decreet dat politieke gevangen vrijlaat, 
in het bijzonder de zieken en minderjarigen. 

We benadrukken opnieuw dat de universele 
rechten op taal, cultuur, religie en identiteit van 
de mens buiten discussie staan. Deze rechten zijn 
een noodzakelijke voorwaarde voor gelijkwaardig 
burgerschap. Wij geloven dat in elke stap van dit 

Conferentie voor Democratie en Vrede, 
Ankara, 25-26 mei

Wij Alevieten, Armeniërs, Arameeërs, Koerden, 
Turken, Soennieten, Arabieren, Roma – met andere 
woorden alle verschillende volkeren en religieuze 
groepen, atheïsten, intellectuelen, academici, 
jongeren, vrouwen, arbeiders, vakbondslui, 
politieke partijen en groepen hebben besloten 
samen te werken. Wij willen een duurzame vrede 
en een democratische en rechtvaardige toekomst 
creëren, een voorstel tot een leefbare oplossing 
voor het conflict ontwikkelen en een collectieve 
vredesbeweging opstarten. 

Zij die zijn samengekomen voor deze conferentie 
zijn zich er van bewust dat Turkije te midden een 
belangrijke fase zit in het vinden van een oplossing 
voor het conflict. Wij geloven dat het noodzakelijk is 
dit proces te steunen en een oplossing te ontwikkelen 
voor de Koerdische kwestie. We verklaren dat deze 
conferentie de intentie heeft om sterk en actief het 
onderhandelingsproces te blijven steunen.

We benadrukken dat het cruciaal is een pluralistische, 
rechtvaardige en vrije democratie te scheppen om 
zo duurzame vrede te garanderen. Deze democratie 
moet alle instituties omvatten. Wij herhalen, het is 
absoluut noodzakelijk dat democratie en vrede hand 
in hand gaan en dat democratie het vredesproces 
zal voorsttuwen. 

We stellen vast dat bepaalde benaderingen 
problematisch blijken voor de voortzetting 
in wederzijds vertrouwen van het vredes- en 
democratiseringsproces. We beklemtonen dat de 
AKP-regering, met haar hegemoniale en autoritaire 

A
fgelopen maand werden zowel in Amed, Ankara als Brussel tweedaagse conferenties gehouden met 

vertegenwoordigers van verschillende partijen, etniciteiten en religies uit Turkije. Zij bespraken op 

deze gelegenheden het lopende vredesproces in Turkije en dachten na over welke mogelijke volgende 

stappen de betrokken partijen zouden moeten zetten om het succes van het proces te garanderen. Hieronder 

kunt u de drie eindverklaringen lezen.

Eindverklaringen:
Conferenties voor Democratie en Vrede

- Vredesonderhandelingen -
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een oplossing te vinden, om vrede en democratie 
te scheppen, geëvolueerd. We zijn vastberaden 
ons werk voort te zetten in drie verschillende 
comités: de ‘Waarheids-, Confrontatie- en 
Rechtvaardigheidscommissie’, de ‘Wetgevings-, 
Wegbereiding- en Nieuwe Grondwetcommissie’ en 
de ‘Collectieve Onderhandeling en Democratische 
Politiekcommissie’.

Vol vastberadenheid, kondigen we aan dat we 
allen samen zullen werken aan de uitbreiding en 
ontwikkeling van collectivisering van vrede en de 
onderhandelingen, voor gelijkheid, vrijheid, de 
rechten van arbeiders, ecologische rechtvaardigheid 
en democratie. 

Om deze reden, en om een blijvende vrede te 
scheppen, zien we het als onze voornaamste plicht 
de vredesbeweging van onderuit te organiseren. 
Los van al de problemen die we voorstaan, en van 
het beleid dat de AKP zal implementeren, is het 
onze plicht de vredesbeweging te versterken, de 
onderhandelingen van nabij te observeren en het 
Koerdische volk te steunen. 

De aanpak van de ‘Raad der wijzen’, die er enkel 
op uit is informatie te verlenen aan de regering, 
is incompatibel met het onderhandelingsproces. 
Wij ervaren de nood informatie te delen met al de 
partijen en met de bevolking en wijzen er op dat een 
grotere transparantie nodig is. 

We verzetten ons tegen interventie, bezetting en 
bloedbaden zoals in Reyhanli. We realiseren ons 
dat onze onderhandelingen niet kunnen worden 
geïsoleerd van regionale onderhandelingen en het 
vredesproces in het Midden-Oosten. 

Vrede kan enkel worden bekomen als alle 
onderdrukte volkeren opgenomen worden. Het 
idee dat de staat aan de ene kant van de tafel zit 
en de Koerden aan de andere kant is verkeerd. De 
gezamenlijke vaststelling van deze conferentie is dat 
de onderhandelingen niet kunnen gehouden worden 
tussen enkel de staat en de Koerden maar moeten 
plaatsvinden tussen alle onderdrukte volkeren. 
Enkel zo kan een gezamenlijke positie onder de 
onderdrukten bereikt worden. Het is in deze fase 
dat het vredesproces moet gedragen worden door 
de gehele samenleving. De maatschappelijke zuilen 
van de vredesbeweging moeten worden uitgebreid. 
De aspiraties van alle volkeren uit alle naties, alle 
talen, geloven en culturen in Turkije alsook een einde 
aan de gewapende confrontaties in het Koerdische 
conflict moeten worden gegarandeerd en worden 

democratiseringsproces de gelijkheid tussen man 
en vrouw gegarandeerd moet worden. Enkel zo kan 
ware en blijvende vrede bereikt worden. 

Wij, de deelnemers aan deze conferentie, hebben 
onszelf toegelegd op het observeren en toezien op 
het proces van de vredesonderhandelingen.

We hameren op de noodzaak om nooit terug te 
keren naar de vroegere veiligheidspolitiek, om 
dit proces niet tot een halt te brengen maar om 
haar bereik te verbreden. Wij verkondigen onze 
vastberadenheid alles te doen wat nodig is om dit 
te verzekeren. Unaniem benadrukken we de nood 
om gedane misdaden – bloedbaden, genocide, 
verdwijningen, slachtofferschap – te onderzoeken 
en af te handelen en om er alles aan te doen om 
deze misdaden tegen de mensheid in het daglicht te 
stellen en om rechtvaardigheid te verkrijgen, zonder 
de toepassing van een verjaringsperiode. 

We doen een oproep aan alle politieke partijen in 
het parlement, omdat we er van overtuigd zijn 
dat een oplossing enkel kan worden gevonden 
als ze inclusief is. Onze eisen voor de regering en 
de oppositie bestaan uit een hervorming van de 
wet en een versnelling van de democratisering. 
Daarenboven moet de voorbereiding van een nieuwe 
grondwet afgerond zijn voor de verkiezingen, 
moeten inspanningen om het conflict op te lossen 
verhogen en het gedrag en de taal in het parlement 
verbeteren. 

We vestigen de aandacht op het feit dat ons doel in 
deze gezamenlijke strijd niet enkel vrede in Turkije 
is, maar ook in het Midden-Oosten en Syrië. Het 
bloedbad in Reyhanli toont aan hoe dringend deze 
materie is. 

Als deelnemers aan deze conferentie kondigen 
we aan dat we samen zullen werken aan vrede 
en democratisering om een oplossing voor de 
Koerdische kwestie te vinden. 

We doen een oproep aan al de mensen en 
instituties die strijden voor vrede, democratie 
en arbeidsrechten, die de strijd voor gelijkheid, 
rechtvaardigheid en democratie in Turkije steunen 
en die bereid zijn te participeren in deze strijd om 
samen een oplossing te vinden. 

Wij staan open voor verschillende stemmen, 
opinies en naturen en wijzen erop dat we allen 
vooruit moeten. Gedurende deze conferentie, die 
allerhande groepen samenbracht is de wil om 
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De Turkse Republiek heeft haar burgers de ergste 

soort onderdrukking en uitbuiting toegebracht 

als gevolg van haar officiële stichtingsideologie en 
unitaire natiestaatbenadering. Niet enkel dwong 
ze het Koerdische volk en alle gemeenschappen in 

Koerdistan tot assimilatie in één Turkse identiteit, 
ze paste hetzelfde beleid toe op alle Anatolische 

gemeenschappen. Verschillende christelijke min-

derheden, zoals de Armeniërs en Assyriërs, et-

nische groepen als de Arabieren, Laz en Georgiërs 

en moslimminderheden zoals de Alevi’s hebben 

allen geleden als gevolg van staatsonderdrukking.

De conferentie herdenkt met respect al zij die de 

afgelopen eeuw gesneuveld zijn, die getuige waren 

van de voortdurende strijd voor Koerdische vrijheid. 

Als onderdeel en voortzetting van deze traditie 

van rebellie, duurt de laatste Koerdische opstand 

onder leiding van de PKK al meer dan dertig jaar. 

Staatsintimidatie en repressie hebben het verzet 

van het Koerdische volk niet kunnen breken. 

Onze conferentie, gefundeerd in een verlangen naar 

vrede en vrijheid, heeft een betekenisvolle stap 

gezet en historische beslissingen bereikt voor de 

vrije toekomst van Koerdistan en de gehele regio. 

De beslissingen van de conferentie zijn als volgt:

bezegeld met democratie en een blijvende vrede. 

Gebaseerd op deze vaststelling, is het noodzakelijk 

onze activiteiten te coördineren en een nog actievere 
rol op te nemen in het vredeproces. Om onze taken 

en stappen verder te zetten en te ontwikkelen, 

moeten we een interne commissie oprichten. 

Deze commissie zal, naargelang de vragen van de 

deelnemers, gespreken houden met alle betrokken 

partijen mocht het proces tot stilstand komen. 

Terzelfdertijd, als onderdeel van het doel om 

de vrede te ‘socialiseren’, zal de commissie ook 

regionale conferenties en gelijkaardige activiteiten 

organiseren. 

Noord Koerdistan Eenheid- en Oplossings-

conferentie, Amed, 15-16 juni

Onze conferentie, waaraan afgevaardigden van 

verschillende politieke, etnische en religieuze 

groepen deelnamen, in Amed (Diyarbakir) op 

15 en 16 juni 2013, heeft historisch significante 
beslissingen genomen en werd met succes afgerond. 

Wij, vertegenwoordigers van alle verschillende 

schakeringen van Koerdistan, delen deze conclusies 

en beslissingen na intens debat en discussie. 

Conferentie voor Democratie en Vrede, Ankara, 25-26 mei
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verantwoordelijkheden nakomen in het ophelderen 
van onopgeloste moorden en massagraven. 

6. De genderparadox is één van de fundamentele 
vraagstukken van de 21ste eeuw. Onze conferentie 
stelt dat de situatie van vrouwen, die de meest 
dynamische en de stichtende actoren van de 
gemeenschap vormen, niet buiten de samenleving 
om kan behandeld worden. Elke interventie en 
aanval op vrouwen is een interventie en aanval op 
de samenleving. Onze conferentie verklaart dat ze 
tegen alle soorten van aanvallen op vrouwen is. 
De rol van de Koerdische vrouwen in de strijd in 
Koerdistan dient als model voor de gehele wereld. 
Onze conferentie omhelst de vastberadenheid 
van de vrouwen, als een autonome en originele 
gemeenschap, voor gelijke deelname in alle 
onderdelen van het sociale leven op basis van 
gendergelijkheid. 

7. Zowel het beleid van de staat als het vals bewustzijn 
van dit beleid heeft significante problemen voor alle 
minderheden in Koerdistan gecreëerd. Wij geloven 
in de noodzaak van het bouwen aan een nieuw en 
gelijkwaardig leven gebaseerd op de confrontatie 
met deze tragische geschiedenis. Daarom zal 
onze conferentie zware inspanningen leveren om 
de voorwaarden te leveren die nodig zijn opdat 
minderheden een vrij leven leiden gefundeerd in 
hun eigen geloof en cultuur. ‘De Noord Koerdistan 
Eenheid- en Oplossingsconferentie’ roept op tot 
een terugkeer van alle groepen die in de loop van 
de 20ste eeuw gedwongen werden hun thuisland te 
verlaten. 

8. Onze conferentie verkondigt haar steun aan de 
volksopstand in Rojava (West Koerdistan, onder 
de soevereiniteit van Syrië) en beschouwt het als 
belangrijk dat Rojava haar eenheid verzekert onder 
de koepel van de Koerdische Hoge Raad. Ze stelt dat 
elke persoon in Koerdistan de verwezenlijkingen 
in Rojava moet beschermen. Ze veroordeelt alle 
aanvallen tegen Rojava door het dictatoriale regime 
en bepaalde bendes geaffilieerd aan de Syrische 
oppositie. Onze conferentie roept Rojava op haar 
grenzen open te laten voor hulp vanuit het volk van 
Koerdistan. 

Ze eist dat de internationale gemeenschap Rojava 
officieel erkend en opneemt in de relevante 
mechanismen voor een oplossing voor de crisis in 
Syrië. 

9. Onze conferentie hecht vitaal belang aan de 
bijeenkomst van Nationale Koerdistan Conferentie 

1. Mr. Öcalan heeft een historische kans gecreëerd 
voor een democratische en vredevolle oplossing voor 
de Koerdische kwestie. De Koerdische Beweging 
heeft concrete en oprechte stappen ondernomen 
naar een oplossing. Onze conferentie roept de 
regering op om ook stappen te zetten die eenzelfde 
oprechtheid en ernst vertonen. 

Onze delegatie is bezorgd over de taal die de 
regering nog altijd gebruikt en de houding die ze 
aanneemt, over de bouw van nieuwe legerposten 
in de Koerdische regio en over de toename van 
indiensttreding van dorpswachten. Ze roept op 
tot een einde van deze praktijken die leiden tot 
een verlies van publiek vertrouwen en het in 
vraag stellen van de oprechtheid van de regering 
ten opzichte van het vredesproces. In dit verband 
eist onze conferentie de vrijheid van mr. Abdullah 
Öcalan, de voornaamste actor in het democratische 
resolutieproces, om een gezonde vooruitgang naar 
een oplossing te verzekeren. 

2. Onze conferentie heeft beslist dat geen blijvende 
oplossing voor de Koerdische kwestie kan worden 
bereikt tenzij Koerdistan een statuut verwerft. 
Als gezamenlijk principe is overeengekomen 
dat de volkeren van Koerdistan recht hebben op 
nationale zelfbeschikking (autonomie-federatie-
onafhankelijkheid) op basis van hun eigen beslis-
singen en goedkeuring.

3. Onze delegatie eist de vorming van een 
hedendaagse  en democratische grondwet. De 
rechten van de volkeren van Koerdistan op om zih 
te organiseren naar hun eigen identiteit, onderwijs 
in de moedertaal en erkenning van het Koerdisch 
als een officiële taal moeten constitutioneel 
gegarandeerd worden.

4. Koerdistan heeft zware sociale problemen 
gekend zoals armoede, migratie, werkloosheid en 
ecologische rampen. Onze conferentie benadrukt 
het belang van de transfer van openbare middelen 
naar Koerdistan op basis van positieve discriminatie 
en het opzetten van mechanismen die zowel de 
politiek, NGO’s, lokale besturen en andere belang-
engroepen betrekken. Onze conferentie uit haar 
oprecht vertrouwen in de jeugd voor de creatie van 
de toekomst van Koerdistan en hecht belang aan 
hun opinies. 

5. Legale hervormingen zijn nodig om de vrijlating 
mogelijk te maken van politieke gevangenen, 
in het bijzonder minderjarigen en gevangenen 
met gezondheidsproblemen. De staat moet haar 
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De eindverklaring, die werd voorbereid na een 
serie van debatten en voorstellen gedurende een 
tweedaagse conferentie in Brussel, is goedgekeurd 
door de afgevaardigden.

Het 16-puntenplan roept de AKP-regering en het 
Turkse parlement op om haar verantwoordelijkheid 
op te nemen in de onmiddellijke opstart van het 
tweede stadium van het democratische resolutie-
proces.

De verklaring dringt er op aan dat de AKP-regering 
een einde maakt aan haar interventionistisch en 
bedreigend beleid ten opzicht van haar buurlanden 
en roept de Europese landen dringend op om 
wapenhandel en militaire- en inlichtingensteun die 
ze leveren aan de Turkse staat te stoppen.

De verklaring stelt ook dat de Turkse staat alle 
bloedbaden die Armeniërs, Assyriërs, Yezedi en 
Alevi’s leden op dit grondgebied, de onopgeloste 
moorden en de waarheid over de verdwenen 
personen moet confronteren. 

De verklaring roept alle individuen en instituties die 
aan de kant van vrede, democratie en arbeid staan 
op om samen te handelen voor de verwezenlijking 
van een eerbare en eerlijke vrede.

De eindverklaring stelt dat:

1. Onze conferentie gelooft dat het essentieel is 
een pluralistische, billijke en liberale grondwet 
te vormen voor de verwezenlijking van een 
langdurende vrede en voor de voortzetting van het 
onderhandelingsproces. Het is essentieel om gelijke 
constitutionele rechten te verlenen aan alle naties 
en geloofsgroepen en om landelijke democratische 
systemen van zelfbestuur op te richten gebaseerd 
op het Europese Charter betreffende Lokaal 
Zelfbestuur. Wij geloven dat democratische praktijk 
en vredesopbouw één totaliteit uitmaken.

2. We benadrukken echter onze bezorgdheid over de 
problemen die een obstakel vormen in de voortzetting 
van het vredes- en democratiseringsproces in 
wederzijds vertrouwen. Wij zijn van mening dat 
het falen van het beginnen van de tweede fase van 
het 3-fasenactieplan en het recentelijk ontsluierde 
autoritaire karakter van de politiek ten opzichte 
van de Gezi-protesten tot significante problemen 
zullen leiden gezien het feit dat de eerste fase van 
het resolutieproces begon met een wapenstilstand 
en vervolgens met de terugtrekking van guerrilla-
eenheden (tot achter de Turkse grens). De AKP-

en verkondigt dat ze al haar verplichtingen in dit 
verband zal nakomen. Ze roept Iraaks president 
Jalal Talabani, president van de Kurdistan 
Regional Gouvernement Massoud Barzani, de 
voorzittende raad van de KCK (Unie van Koerdische 
Gemeenschappen) en alle andere machthebbers in 
Koerdistan op verdere stappen te zetten in een zo 
spoedig mogelijke bijeenkomst van de Nationale 
Conferentie. 

10. De delegatie van de conferentie uit haar respect 
en dank aan alle individuen en structuren die 
hebben bijgedragen aan de Koerdische zaak. 

11. Onze conferentie roep de Verenigde Naties, de 
Europese Unie, de Organisatie voor Islamitische 
Samenwerking en volkeren overal ter wereld op 
om verantwoordelijk te handelen ten op zichte van 
de strijd van het volk van Koerdistan voor vrijheid 
en rechtvaardigheid. Onze conferentie dringt er bij 
alle internationale organisaties en staten op aan de 
PKK van de lijst van terroristische organisaties te 
schrappen. 

12. De delegatie van de conferentie heeft beslist tot de 
oprichting van een ‘Eenheid– en Oplossingscomité’ 
om de wil van de Noord Koerdistan Eenheid- en 
Oplossingsconferentie te vertegenwoordigen. Deze 
is open voor een bredere deelname en is bevoegd 
om alle beslissingen genomen door de conferentie 
op te volgen, om commissies in relevante terreinen 
op te richten en om de delegatie van de conferentie 
op een latere datum bijeen te roepen. Het comité 
voert haar taak uit op basis van haar missie als 
het effectieve orgaan van het democratische 
onderhandelingsproces. 

13. Onze conferentie roept de volkeren van Turkije 
op de wil van de conferentie te erkennen en te 
aanvaarden en dringt er bij de Turkse staat op aan de 
rechten van het Koerdische volk te erkennen. Onze 
conferentie steunt daarenboven de democratische 
en legitieme strijd van de volkeren van Turkije. 

Wij hopen dat onze conferentie en eenheid gunstig 
zal zijn voor al de mensen in Koerdistan.

Conferentie voor Democratie en Vrede, 
Brussel, 29-30 juni

De eindverklaring van de Conferentie voor Vrede en 
Democratie in Europa bepaalt dat de deelnemers aan 
de conferentie de vredestaak hebben ondernomen 
als onderdeel van het vredes- en democratiserings-
proces. 
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te verwijderen, d.w.z. democratisering van de wet 

op politieke partijen, de kieswet en het verwijderen 

van de kiesdrempel, zodoende alle maatregelen 

die de vrijheid van meningsuiting, vereniging, op 

samenkomst en demonstratie, pers en uitzending 

beperken te beëindigen en een democratische 

omgeving te creëren waarin eenieder onderwijs kan 

volgen in haar of zijn moedertaal en waarin ze deze 

op alle terreinen van het dagelijkse leven kunnen 

gebruiken. 

5. In dit opzicht dringen we er bij de Turkse 

republiek op aan te voldoen aan de vereisten van 

de internationale conventies waar ze deel van uit 

maakt – het Charter van de Verenigde Naties, de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

en de Europese Verklaring van de Rechten van de 

Mens – , de schendingen van mensenrechten te 

stoppen, de rechtstaat en de scheiding der machten 

te respecteren versterkt door het mechanisme 

van checks and balances, onmiddellijk alle 

tekortkomingen in op de eerste plaats internationale 

conventies voor basisrechten en -vrijheden, het 

Europees Charter voor Lokaal Zelfbestuur, de 

Kinderrechtenconventie, de Conventie over de 

Verwijdering van alle Vormen van Discriminatie 

tegen Vrouwen (CEDAW) te verwijderen en 

regering en het Turks parlement moeten hun 

verantwoordelijkheden opnemen in het versterken 

van de democratische oplossing en het vredesproces 

en in het mogelijk maken van de opstart van 

de tweede fase, wat de initiatie van een legaal-

constitutioneel proces inhoudt, met onmiddellijke 

ingang, zodat stappen om wederzijds vertrouwen te 

verzekeren niet eenzijdig blijven. 

3. Ten einde het succes van de verderzetting van 

de onderhandelingen te verzekeren, moet de AKP-

regering mr. Abdullah Öcalan de noodzakelijke 

levensomstandigheden inzake gezondheid, veilig-

heid en vrijheid verschaffen alsook verzekeren 

dat hij in contact staat met het Turks parlement, 

de publieke opinie en vertegenwoordigers uit 

verschillende sociale gelederen. Onze conferentie 

roept de AKP-regering op al deze stappen zo snel 

mogelijk te zetten.

4. De AKP-regering moet de baan effenen voor 

democratische politiek om te verzekeren dat de zich 

openbarende historische kansen op vrede kunnen 

ingezet worden ten bate van het volk en dat het 

onderhandelingsproces gesocialiseerd wordt. Om 

dit doel waar te maken roepen we de regering op 

om al de obstakels naar een democratische politiek 

Noord Koerdistan Eenheid- en Oplossings-conferentie, Amed, 15-16 juni
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8. Onze conferentie eist constitutionele zekerheid 
voor alle gebedshuizen alsook een einde aan 
de gedwongen bouw van moskeeën in dorpen 
bewoond door Alevi’s, Assyriërs-Syriacs, Armeniërs 
en Yezedi als onderdeel van een assimilatieproces. 
De nieuwe grondwet moet voorzien in een seculiere 
beschrijving van de staat, de afschaffing van het  
Directoraat van Godsdienstzaken en een einde aan 
verplichte godsdienstlessen. De gebedshuizen in 
bezit genomen door de staat moeten worden terug 
gegeven aan de respectievelijke geloofsgroepen en 
de voorgestelde naam ‘Yavuz Sultan Selm’ voor de 
derde brug in Istanbul moet worden teruggetrokken 
als zijnde beledigend voor de Alevi-gemeenschap. 

9. Onze conferentie gelooft dat de constructie 
van een vrije en gezamenlijke toekomst afhangt 
van een confrontatie met ons verleden. Het is een 
absolute voorwaarde voor vrede dat de slachtingen 
op Armeniërs, Assyriës-Syriacs, Yezedi alsook 
de slachtingen in Dersim, Maras, Çorum, Sivas, 
Gazi en Roboski, de onopgeloste moorden en de 
verdwenen personen worden geconfronteerd. Het is 

andere conventies over mensenrechten en 
natuurbescherming te ondertekenen.

6. Wij eisen de dringende implementatie van 
wettelijke regelingen nodig om de vrijlating van 
alle zieke, minderjarige en politieke gevangenen 
mogelijk te maken. In dit verband roepen we 
de regering en het parlement op om de nodige 
wettelijke maatregelen te treffen om te verzekeren 
dat al de tienduizenden in ballingschap in Europa 
als slachtoffer van de militaire coups en de 
smerige oorlog in het land, terug kunnen keren 
naar hun thuisland en kunnen genieten van hun 
burgerrechten. 

 7. Onze conferentie roept het Turks parlement 
op om bij te dragen aan de dominantie van een 
politieke etiquette en taal conform met de geest 
van vrede zodoende de voortzetting van het 
democratiseringsproces mogelijk te maken, om de 
militaire grondwet af te schaffen en een nieuwe 
democratische grondwet voor te bereiden met 
deelname van alle maatschappelijke sferen. 

Conferentie voor Democratie en Vrede, Brussel, 29-30 juni
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democratisering. We verklaren dat het onze 
gezamenlijke en sterke wil is vastberadenheid 
te tonen in de strijd voor de socialisatie van 
het vredes- en democratiseringsproces en de 
onderhandelingen en in de bekroning van de 
strijd voor gelijkheid, vrijheid, arbeid, rechten en 
ecologische rechtvaardigheid met democratie. 

15. Het genderdilemma als één van de 
grondproblemen van de 21ste eeuw beschouwend, 
stellen we dat vrouwen, de meest dynamische en 
stichtende actor van de gemeenschap, niet apart 
van de samenleving behandeld kunnen worden. 

Elke tussenkomst op vrouwen is een tussenkomst 
in de samenleving. Onze conferentie heeft bezwaar 
tegen elke aanval op vrouwen. Het neemt de 
vastberadenheid aan voor een gelijke deelname 
van vrouwen in alle gelederen van de samenleving 
gebaseerd op het principe van gelijkheid in divers-
iteit. 

16. Onze conferentie toont een sterke wil om 
ten dienste te staan van een resolutie, van vrede 
en democratisering door het verzamelen van 
verschillende kringen uit Turkije en Koerdistan die 
in Europa leven. Onze conferentie ziet het als één 
van haar hoofdplichten om de strijd voor vrede 
van  onderuit te organiseren om zo bij te dragen 
aan de constructie van een blijvende vrede en een 
gezamenlijke democratische toekomst. 

Onze conferentie heeft beslist tot de vorming van 
een Vrede en Democratie Vergadering om haar 
doelen te verwezenlijken. Het heeft ook beslist 
tot de oprichting van commissies geaffilieerd aan 
deze Vergadering, inbegrepen een waarheids- en 
gerechtigheidscommissie, een commissie voor 
briefing aan de Europese gemeenschap, een PR-
commissie, een grondwet- en wetgevingscommissie, 
een commissie voor vrijheid voor vrouwen en een 
jeugdcommissie. 

We roepen alle individuen en instituties op om de 
kant te kiezen van vrede, democratie en arbeid en 
om deel te nemen aan de gemeenschappelijke strijd 
voor het verwezenlijken van een blijvende vrede, 
een billijke en liberale grondwet en de constructie 
van een gezamenlijke en democratische toekomst. 
We zijn zeer bewust van onze verantwoordelijkheden 
en verkondigen aan onze volkeren en de publieke 
opinie dat we de taak voor een eerbare en eerlijke 
vrede hebben ondernomen. 

Vertaald door Mauro Desira.

daarenboven essentieel in het bereiken van demo-
cratisering en blijvende vrede de terechtstelling en 
bestraffing van de daders van alle bovenvermelde 
misdaden tegen de mensheid te verzekeren. 

10. Gelovende dat vrede en democratie een 
onmisbare noodzaak zijn voor Turkije, de vier delen 
van Koerdistan en het Midden-Oosten roept onze 
conferentie de AKP-regering op een einde te stellen 
aan haar interventionistische en bedreigende beleid 
ten op zichte van haar buurlanden. 

11. De aanwezigen op de conferentie hebben, 
in solidariteit met de Koerden in Rojava en de 
volkeren in Syrië, de pijn voelend die zij ondergaan, 
bezwaar tegen alle vormen van interventie in deze 
regio. Wij verklaren altijd langs de zijde van de 
Syrische volkeren te zullen staan in hun strijd voor 
het opbouwen van een gelijke, vrije, democratische 
en vredevolle toekomst. 

Wij eisen ook dat er een licht wordt geworpen op 
de daders van de moorden in Parijs, dat verboden 
op politieke instituties in Turkije en Koerdistan 
worden opgeheven en dat zij die gearresteerd zijn 
voor hun connectie met deze instituties vrijgelaten 
worden. 

12. Als aanwezigen op de Europese Conferentie voor 
Vrede en Democratie zien wij onszelf als onderdeel 
van het vredes- en democratiseringsproces. 
Onze taak beperkt zich niet enkel tot het toezien 
op het onderhandelingsproces maar houdt ook 
deelname aan het proces in. Dit verzekert de 
bredere participatie buiten de deelnemers aan de 
conferentie voor de socialisatie van het vredes- 
en onderhandelingsproces; het briefen van de 
democratische gemeenschap in Europa over het 
proces en het mogelijk maken van hun bijdrage aan 
vrede. 

13. Als onderdeel van de conferentie, roepen wij 
alle personen uit Turkije en Koerdistan die in 
Europa leven, en al de instituties en organisaties 
gesticht door deze mensen op zich aan te sluiten 
bij de strijd voor gelijkheid, rechtvaardigheid en 
democratisering in Turkije. We willen duidelijk 
maken dat we in deze kwestie openstaan voor 
verschillende meningen. We denken dat de garantie 
op diversiteit bereikt wordt door een gezamenlijke 
beweging van alle slachtoffers. 

14. Wij kondigen een gezamenlijke strijd aan als 
mensen die gezamenlijke eisen en benaderingen 
hebben in het bereiken van vrede, resolutie en 
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Onvrede over de vredesonderhandelingen

Nadat enkele BDP-leden Karayılan bezocht hadden 
in Qandil, liet deze weten dat hij “niet tevreden” is 
met de voortgang van het vredesproces. 

“We voeren al weken onderling diepe gesprekken 
over de voortgang van de onderhandelingen. 
Want de houding van de Turkse staat over de 
vredesprocedure baart ons zorgen. Daarnaast 
hebben we gesprekken gehad met de BDP-leden 
die de heer Öcalan bezocht hebben. Ze hebben ons 
verteld wat zij vinden van de ontwikkelingen en dat 
onze leider Öcalan net als ons zich erg druk maakt 
over het proces. Wij willen op dit moment hierover 
nog niets zeggen, maar de heer Öcalan zet zich in 
voor de oplossing van de Koerdische zaak en neemt 
hiervoor zijn verantwoordelijkheid.” 

“Wij hebben sinds het begin van de onderhandelingen 
in İmralı met onze leider Öcalan en de Turkse zijde 
geen enkele militaire actie ondernomen tegen 
de staat. Er is sinds die tijd een officieel staakt-
het-vuren. De Turkse overheidsfunctionarissen 
hebben we vrijgelaten. Daarnaast hebben we 
onze gewapende troepen naar andere delen 
van Koerdistan overgebracht. Ondanks al deze 
belangrijke stappen en onze strategische houding 
heeft de Turkse kant geen initiatief genomen. Ze 
heeft ons juist een onzekerder gevoel gegeven en 
geen moeite gedaan om dit gevoel bij ons weg te 
nemen. 

Dit is niet zomaar een fase, maar een ideologisch, 
filosofisch en politiek proces. Hierop heeft onze 
leider Öcalan de historische Newroz-verklaring 
uitgesproken. Het doel van het proces is het creëren 

Karayılan sprak vrij harde woorden over de houding 
van de Turkse staat en de te nemen stappen in het 
vredesproces. Het feit dat Turkije haar militaire 
activiteiten niet vermindert, op het moment dat 
de PKK haar strijders terugtrekt, boezemt de 
Koerdische leider weinig vertrouwen in.

Daarnaast gaf Karayılan ook harde kritiek op de 
KCK-rechtszaak waarin Koerdische politici nog 
steeds gevangen zitten. “Degenen die politiek voeren 
blijven in de kerkers en de guerrilla’s moeten zich 
terugtrekken. Wat willen ze? Nu er toch een nieuw 
tijdperk van democratie en politieke oplossingen is 
ingeluid, hoort de Koerdische politiek vrij te zijn”, 
aldus Karayılan. Het vredesproces kan volgens 
hem in gevaar komen als de Koerdische politici die 
onterecht vastzitten niet worden vrijgelaten.

Het onderzoek naar het bloedbad van Roboski 
werd overgelaten aan de militaire rechtspraak, 
dat vindt Karayılan een poging tot het verbergen 
van de verantwoordelijken van het bloedbad. In 
december 2011 werden 34 Koerdische dorpelingen 
door Turkse F16’s gebombardeerd en vermoord. De 
overheid gebruikt als excuus dat ze dachten dat het 
PKK-strijders waren die de grens aan het oversteken 
waren.

De Turkse premier Erdoğan omschreef de 
Koerdische leider Abdullah Öcalan, na het 
starten van de vredesonderhandelingen, als de 
“hoofdterrorist”. Karayılan uitte daar sterke kritiek 
op, het getuigt volgens hem niet van goede wil om 
zulke uitlatingen te doen over een leider van een 
volk met wie de staat een officiële vredesprocedure 
begonnen is.

De gewezen leider van de Uitvoerende Raad van de KCK (Unie van Koerdische Gemeenschapen) Murat 
Karayılan, heeft zijn bezorgdheid geuit over het vredesproces in Noord Koerdistan (Turkije). Terwijl 

de PKK haar strijders terugtrekt, bouwt de Turkse staat er immers extra controleposten en politiebureaus. 
“In feite is de staat bezig het vredesproces te saboteren. Ze is zich aan het voorbereiden op oorlog,” aldus 
Karayılan.

- Deniz Kendal -

Murat Karayılan:
“De staat saboteert het vredesproces.”

- Vredesonderhandelingen -
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democratische en burgersamenleving. Met andere 
woorden, een samenleving waar er geen plaats is 
voor wapens en een militair regime. Als men een 
gedeelte van de samenleving bewapent zal dat tegen 
de principes van een vrije en gezonde maatschappij 
zijn. Het gewapende gedeelte van die samenleving 
gebruikt wapens als machtsmiddel tegen de 
ongewapenden en maakt zo misbruik van zijn 
positie. Kort gezegd, het systeem van dorpswachters 
vormt een belemmering voor het ontwikkelen van 
een gezonde harmonieuze samenleving. Aangezien 
we beland zijn in een fase waar een einde is gekomen 
aan de oorlog en we samen onze problemen op een 
democratische manier willen gaan oplossen, hoort 
het dorpswachterssysteem opgeheven te worden. 
Wel op een manier waarbij die mensen niet het 
slachtoffer worden van de overheid en haar vuile 
oorlogstactieken. Dat is een vereiste voor een sociale 
verzoening en normalisering van de samenleving. 
Maar ondanks alle genomen stappen van onze kant 
gaat de overheid door met het aanstellen van nieuwe 
dorpswachters.”

“Wij willen het volgende begrijpen; gaat de AKP 
het dorpswachterssysteem nu  wel of niet opheffen? 
Dit was een structuur die ontwikkeld was als 
oorlogstactiek. Nu er een einde gekomen is aan 
de oorlog, zullen ze wel of niet doorgaan met deze 
praktijk? Op dit vlak verwachten wij een verklaring 

van een nieuw tijdperk, een nieuw Turkije en een 
nieuw territorium. In plaats van de problemen met 
geweld en onderdrukking op te lossen, is het tijd 
voor dialoog en discussie.” 

Het bouwen van militaire posten gaat door

“Het zou gepaster zijn om het aantal militaire posten 
en politiebureaus te verminderen nu dat onze 
guerrillero’s aan het terugtrekken zijn. Of om er op 
zijn minst geen nieuwe meer te bouwen. Maar we zien 
dat er, in plaats daarvan,  misbruik wordt gemaakt 
van de situatie om er steeds nieuwe bij te bouwen. 
Misschien hebben de mensen in het westen van 
Turkije hier geen weet van, maar ik kan dit zeggen: 
Şernex, Colemêrg in Noord Koerdistan en tal van 
andere provincies en districten zijn volgebouwd met 
kazernes. Koerdistan is omsingeld door kazernes en 
bezaaid met mijnenvelden. In Şemzînan worden er 
voortdurend nieuwe politiekantoren gebouwd. De 
heuvels en alle plaatsen waar er een beetje ruimte 
is worden volgebouwd. Hetzelfde geldt voor andere 
delen van Koerdistan. Waar zijn ze mee bezig! 
Terwijl wij onze strijdkrachten terug trekken vullen 
zij na ons vertrek het gebied op met soldaten.”

De dorpswachters blijven op post

“De tijdsgeest vraagt het ontwikkelen van een 
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hebben met zijn advocaten, maar dat wordt 
belemmerd. Waarom worden de wetten overtreden! 
Tijdens de oorlog kunnen we ons daar wel iets bij 
voorstellen, maar we zitten in een nieuw proces 
en de overheid onderhandelt zelfs openlijk met 
hem. De BDP bezoekt hem, waarom mogen zijn 
advocaten dat niet? Waarom mogen zijn vrienden 
die daar ook gevangen zitten hem niet bezoeken? 
En wat te zeggen over zijn familie die dat recht ook 
ontnomen wordt! We mogen stellen dat er zware 
isolatietechnieken worden toegepast op hem. Hoe 
kan de dialoog tussen İmralı en de overheid gezond 
verlopen als zijn leefomstandigheden ongezond 
zijn! Bovendien is hij de persoon die namens het 
Koerdische volk onderhandelt. In dat geval hoort 
hij op een vlotte manier te kunnen communiceren 
met de buitenwereld en met ons. Hij kan behoefte 
hebben om zijn gedachtes te delen met anderen. Dit 
is geen simpel probleem dat opgelost moet worden! 
We hebben het hier over een honderdjarig conflict. 
Onze leider en wij nemen gezamenlijk beslissingen, 
we doen niks zonder met elkaar te overleggen. Er 
zullen delegaties naar hem afreizen en brieven 
zullen worden uitgewisseld.”

Turkije neem je verantwoordelijkheid!

“Ik wil een oproep doen aan de Turkse staat en 
haar overheid: doe je plicht! Dit kan ook worden 
opgevat als een waarschuwing. Men hoort heel erg 
serieus om te gaan met het vredesproces. Wij als het 
Koerdische volk zijn voorstander van vrede. Maar 
de Turkse staat is voortdurend bezig om het proces 
te dwarsbomen. Wij zijn genoodzaakt om ons te 
beschermen tegen aanvallen. Dit is een natuurlijk 
recht en we kunnen niet anders dan reageren. Tot nu 
heeft geen enkele Turkse regering het vredesproces 
positief benaderd, en dat geldt ook voor de AKP. 
Ondanks al onze inzet en moeite, maken ze ons 
alleen maar ongerust met hun contraproductieve 
benadering en uitvoering. We hebben belangrijke 
stappen genomen door het merendeel van onze 
troepen terug te trekken en zo het vredesproces te 
starten. De tweede fase is de verantwoordelijkheid 
van de Turkse staat, het is nu haar beurt om stappen 
te zetten! Dat is onze verwachting en waarschuwing 
aan hen. Alle democratische en maatschappelijk 
betrokken personen horen dit proces op te volgen. 
Als de overheid zoals alle voorgaande regeringen dit 
proces laat verslappen en geen stappen onderneemt, 
zijn wij daar niet voor verantwoordelijk. Dit hoort 
voor iedereen goed duidelijk te zijn.”

Vertaald door Hüsniye Yildiz. Oorsponkelijk 
verschenen bij Firat News Agency.

van ze. Waarom stellen ze nieuwe dorpswachters 
aan terwijl wij onze gewapende troepen aan het 
terugtrekken zijn? Dit is een serieuze zaak.”

De verkenningstochten houden niet op

“Er worden nog steeds heel actief verkenningstochten 
gehouden over onze defensiegebieden. Het was een 
tijdje minder, maar nu zijn ze met hun predators 
weer volop aan het verkennen. Wat is het doel 
hiervan? In de militaire wereld betekent “verkennen” 
je klaarmaken om in actie te komen. In zo’n situatie 
kan ik dus ook tegen mijn manschappen zeggen 
dat ze de Turkse veiligheidsdiensten moeten gaan 
verkennen en zich gereed maken voor actie. Moeten 
we het zo gaan spelen? Op deze manier komt er toch 
geen vooruitgang in het vredesproces! De Turkse 
staat zal waarschijnlijk de opmerking maken dat ze 
grenscontroles aan het uitvoeren zijn. Goed, maar 
Qandil ligt 150 km verderop en toch worden er 
telkens weer verkenningstochten gemaakt. Dus het 
heeft niks te maken met grenscontroles, er is iets 
anders aan de hand.”

“Het lijkt erop dat de overheid alle middelen 
gebruikt die ze heeft om het vredesproces te 
saboteren. Ze maakt zich gereed voor oorlog. Dit 
zorgt voor grote onrust en bezorgdheid bij ons. En 
ik zie dat de samenleving dezelfde zorgen deelt. 
Elke dag gaan zelfbewuste vredesactivisten naar de 
bergen om ervoor te zorgen dat er geen militaire 
aanval zal plaats vinden tijdens de terugtrekking 
van onze troepen. Die mensen zetten hun leven op 
het spel om een confrontatie te verhinderen. Want 
dit soort acties van de overheid zijn werkelijk een 
struikelblok voor vrede. “

Öcalan moet uit isolatie gehaald worden 

De Koerdische kwestie is een probleem dat al 
honderd jaar in Turkije speelt. Twee jaar na het 
stichten van de Turkse Republiek is men begonnen 
met de ontkenningspolitiek en dat heeft altijd op 
de agenda van Turkije gestaan. Onze leider Öcalan 
heeft de verantwoordelijkheid genomen om dit 
probleem voor eens en voor altijd op te lossen. Hij 
is ook de persoon die de onderhandelingen en de 
dialoog met de Turken aangegaan is, ondanks het 
isolatieregime. Na vier maanden mocht zijn broer 
hem eindelijk bezoeken. Sinds 27 juli 2011 mogen 
zijn advocaten hem niet meer zien, ondanks hun 
wekelijkse aanvraag.” 

“Zijn zaak loopt bij Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens. Volgens de wet mag hij contact 
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Betoger doodgeschoten in Lice 

Op 28 juni openden Turkse veiligheidsdiensten het vuur op een vreedzame betoging tegen de constructie van 
een nieuwe militaire post in het Koerdische dorp Hezan (Kayacık) in het Lice-district (Diyarbakır). Daarbij 
werd de 18-jarige Medeni Yıldırım doodgeschoten, minstens negen andere betogers raakten gewond. De 
gebeurtenissen zorgden voor solidariteitsbetogingen, onder andere op Taksim in Istanbul. Lice werd in de 
jaren negentig grotendeels vernietigd door het Turkse leger, dorpen werden platgebrand en akkers vernield, 
de helft van de bewoners verjaagd. Vandaag heeft men er nauwelijks voorzieningen, maar er worden wel 
steeds meer militaire posten gebouwd, en dat terwijl er officieel een vredesproces aan de gang is en de 
PKK zich heeft teruggetrokken. Voor de bewoners kan het niet dat er dan op hetzelfde moment nieuwe 
militaire posten bij worden gebouwd. Erdoğan denkt er anders over. “Wij zijn de staat, natuurlijk bouwen 
wij militaire posten,” aldus de Turkse premier. Het onderzoek naar het schietincident zal in het kader van 
de antiterrorismewet achter gesloten deuren plaatsvinden. (KC)

Erdoğan verliest Egyptische bondgenoot

“De stembus is de kuisheid van de democratie,” zei premier Erdoğan, waarmee hij de staatsgreep van 
het Egyptische leger tegen president Morsi en zijn Moslimbroederschap van 3 juli veroordeelde. De coup 
zorgde voor grote beroering in AKP-kringen, Erdoğan keerde er prompt voor terug uit vakantie. “De 
Turkse Islamisten beleven de Egyptische coup als een coup tegen henzelf, in Turkije,” schreef een Milliyet-
columnist. Volgens politieke analisten kruipt de AKP-regering, door zichzelf te vereenzelvigen met het lot 
van Morsi, in een slachtofferrol en gebruikt ze de gebeurtenissen in Egypte om de aandacht af te leiden van 
de Gezi-protesten. Meer zelfs, sommigen schilderen de Gezi-protesten af als een internationaal complot om 
een militaire staatsgreep in Turkije voor te bereiden. Misleide betogers, die gesteund worden door het leger, 
tegenover een democratisch verkozen, islamitische regering, is de lezing voor de AKP, waarmee voor hun de 
parallel tussen Taksim en Tahrir getrokken is. Hoe dan ook, vast staat alleszins dat de AKP-regering door de 
coup een belangrijke bondgenoot in de regio kwijt is, de AKP had Morsi nog gesteund met een lening van 1 
miljard dollar. De droom van een as Turkije-Egypte gaat nu echter in rook op, wat zijn gevolgen heeft voor 
de regionale politieke machtsbalans, iets waar men in Damascus alvast niet rouwig om zal zijn. (KC)

Over het incident in Amudê

Op 27 juni braken er in Amudê, West-Koerdistan, gevechten uit tussen de YPG – aan de PYD gelieerde 
Koerdische veiligheidstroepen – en onbekende gewapende Koerden. Eén YPG-lid en, naar gelang de bron, 
drie tot zes Koerdische opposanten kwamen daarbij om het leven. De PYD zegt eerst aangevallen te zijn 
en spreekt over een hinderlaag. Ook zijn er stemmen die hierin de hand van Turkije zien en de gewapende 
groep als onderdeel van het Vrije Syrische Leger identificeren. Volgens facties gekant tegen de PYD is de 
schietpartij daarentegen een teken van de groeiende autoritaire greep van de partij op West Koerdistan, al 
dan niet met steun van Bashar al-Assad. Wellicht zal er niet snel opheldering komen over wat er zich echt 
afspeelde in Amudê. Feit is wel dat de Verenigde Staten zeer snel kort op de bal speelden om politiek munt 
te slaan uit de situatie. De VS, bij monde van hun ambassadeur in Syrië, Robert Ford, verzet zich tegen de 
opname van de PYD in de komende Genève II-vredesconferentie over Syrië, terwijl Rusland de PYD er wel 
bij wil. In een persbericht veroordeelde het State Departement de PYD voor het zogenaamd ongeoorloofde 
geweld en voor veronderstelde mensenrechtenschendingen, dat terwijl de VS de Koerdische regio’s in Syrië 
bijna nooit ter sprake brengt. De Koerdische Nationale Raad en de PYD proberen de plooien ondertussen 
weer glad te strijken.  (MD)

De Koerden kort
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