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- Redactioneel -

Welke toekomst voor de
Koerdische regio’s in Syrië?
- Koerdisch Instituut Brussel -

D

e machtsbalans in het noorden van Syrië lijkt de laatste weken te zijn gekanteld. De Koerdische
Volksverdedigingseenheden (YPG) boekten met de verovering van de grensovergang in Tel Koser een
belangrijke strategische overwinning en slaagden er daarnaast in een tiental dorpen te bevrijden uit de
handen van salafistische groepen. Hiermee hebben de YPG en de aanverwante Koerdische Democratische
Eenheidspartij (PYD) enorm aan geloofwaardigheid gewonnen zowel bij de lokale bevolking – Koerdisch
en niet-Koerdisch – die in hen een dam zien tegen religieus extremisme, als op het internationale toneel,
waar steeds meer rekening wordt gehouden met de PYD als significante actor in de Syrische burgeroorlog.
Sinds het uitbreken van de opstanden in Syrië, nu bijna drie jaar geleden, pleit de PYD voor een onderhandelde
en geweldloze oplossing. Ze heeft zich altijd sterk verzet tegen het regime van Assad, een dynastie die
decennialang op wrede wijze het bestaansrecht van de Koerden ontkende, maar langs de andere kant is de PYD
ook zeer kritisch voor de mainstreamoppositie. Gedurende de escalatie van volksopstand naar burgeroorlog
is immers duidelijk geworden dan een belangrijk blok binnen deze oppositie gëinstrumentaliseerd wordt
door regionale machten, als Turkije en de Golfstaten, wiens belangen vaak lijnrecht tegenover die de van
Syrische bevolking staan.
Hoewel Europa en de VS aanvankelijk blindelings op Turkije en de Golfstaten vertrouwden, blijkt de liefde
wat bekoeld na steeds meer berichten dat deze steun zouden verlenen aan extremistische groeperingen als
Jabhat al-Nusra en Islamic State of Iraq and al-Sham. Dit opent mogelijkheden voor de Koerdische partijen
die misschien wel een belangrijke bondgenoot kunnen worden, niet enkel van Europa en de VS, maar ook
van Rusland en Iran. We zijn immers in een multipolaire wereld beland waarin het westen niet meer over de
macht beschikt om als politieagent van de wereld op te treden. Eén van de enige oppositiepartijen die zowel
met Europa en de VS als Rusland en Iran — zelfs Turkije – kan praten is de PYD.
Dat er nood is aan bruggenbouwers blijkt nogmaals uit het aanhoudend diplomatieke gekibbel rond het
op poten zetten van de ‘Genève II’-conferentie en over wie er al dan niet aan de onderhandelingstafel moet
zitten, waardoor deze cruciale conferentie weer dreigt uitgesteld te worden. De Koerdische partijen moeten
wel oppassen dat ze zich de kaas niet van de boterham laten eten door ‘valse vrienden’ die van de strategische
positie van de Koerden gebruik willen maken om zelf hun slag binnen te halen. Het belang van de bevolking
in de Koerdische regio’s in Syrië moet primeren.
Welke uitweg uit de vicieuze cirkel van geweld in Syrië de PYD voor ogen heeft, kan u komen aanhoren op
vrijdag 22 november 2013 op een conferentie in de senaat, Leuvenseweg 7, 1000 Brussel waar
PYD-co-voorzitter Salih Muslim in discussie zal treden met voormalig Frans minister van buitenlandse
zaken en oprichter van Artsen zonder Grenzen Bernard Kouchner, zelf voorstander van een militaire
interventie. Daarnaast zullen ook Midden-Oostenkenners Ludo De Brabander en Rudi Vranckx,
alsook PYD-lid Khaled Issa, hoofdredacteur van Info-Türk Dogan Özgüden en voorzitter van de
senaatscommissie voor buitenlandse zaken Karl Vanlouwe hun licht laten schijnen op de situatie in Syrië.
Info en inschrijvingen op koerdisch.instituut@skynet.be.
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-West-Koerdistan -

Salih Muslim:
“Stop de steun aan salafisten!”
- Amberim Zaman -

S

aleh Muslim, medevoorzitter van de Koerdische Democratische Eenheidspartij (PYD) — dat een gordel
van voornamelijk Koerdische steden en dorpen in Noord-Syrië bestuurt via ‘volksraden’ — heeft enkele
temperende boodschappen voor Turkije. Nadat dit interview werd afgenomen kwam het bericht dat
Muslim’s zoon Shervan, een strijder voor de Volksverdedigingseenheden (YPG), gedood werd door een
scherpschutter van de Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) nabij Tel Abyad.
Muslim, die onlangs Turkije ervan beschuldigde
een proxy war tegen de PYD te voeren door steun
te verlenen aan jihadistische groeperingen in
Syrië, liet optekenen dat hij de harde kritiek van
premier Recep Tayyip Erdoğan eind september op
groepen die terreuraanvallen plegen in naam van
de Islam kon appreciëren. Muslim zei ook dat er
absoluut geen sprake van is dat zijn organisatie de
Syrische president Bashar al-Assad zou vervoegen
in vijandige acties tegen Turkije.

dat deze groepen zich heen en weer verplaatsen
over de Turks-Syrische grens en mensen van
Turkse nationaliteit onder hun rangen hebben.
De Turkse functionarissen ontkenden weet te
hebben van jihadisten die Turkije als uitvalsbasis
gebruiken, maar gaven toe dat het mogelijk zou
kunnen zijn dat jihadistisen Syrië infiltreren zonder
dat de staat ervan op de hoogte is. In een poging
vriendschapsbanden met Turkije op te bouwen,
aanvaarde Muslim deze uitleg op goed geloof.

Dit was mijn zesde of zevende interview met
Muslim in de afgelopen negen maanden. Als
chemisch ingenieur afgestudeerd aan de Technische
Universiteit van Istanbul, spreekt Muslim perfect
Turks — onze interviews verliepen altijd in het Turks.
We hadden evengoed Engels kunnen praten want,
in tegenstelling tot veel Koerdische leiders, spreekt
Muslim ook die taal redelijk goed. Onze interviews
gebeurden via Skype want Muslim is voortdurend
onderweg. Het laatste, op 17 september, vond plaats
in Irak. Deze keer kreeg ik hem te pakken in België.

Nadien beschuldigde Muslim Turkije er echter
van de grensoverschrijdende bewegingen van
de jihadisten te vergemakkelijken door passages
doorheen mijnenvelden vrij te maken en door
prikkeldraad te verwijderen. Tijdens ons interview
in september had hij harde woorden voor Turkije.
Hij zei dat hij de dialoog met Ankara wou voortzetten
maar dat hij de Turkse steun voor extremistische
religieuze elementen niet begreep.

Ondanks zijn uitputtende schema, verschijnt er
steeds een lach op het gezicht van de goedgezinde
Muslim. Hij heeft een goed gevoel voor humor. Tijdens
ons laatste interview was hij razend op Ankara.
Nadat hij officieel werd uitgenodigd naar Turkije in
juli en augustus, had Muslim in Istanbul een ontmoeting met functionarissen van het ministerie van
Buitenlandse Zaken, de Staatsveiligheid (MIT) en
andere veiligheidsdiensten. Hij briefde hen over de
brutale aanvallen tegen Koerden door salafistische
groepen, onder leiding van Jabhat al-Nusra en de
aan al-Qaeda verwante ISIS.
Zijn briefing bestond uit documenten die aantonen

Muslim verweet Anakara niet alleen steun aan
zulke groeperingen onder de vorm van medische
zorg in Turkse ziekenhuizen en het bevoorraden
van wapens en munitie, Turkse grenstroepen
zouden volgens Muslim ook leden van de militaire
vleugel van de PYD, de YPG, onder vuur genomen
hebben. Daarenboven beschuldigde hij Ankara
van het blokkeren van noodhulp gedoneerd door
Koerden in Turkije aan Koerden in Syrië. Terwijl
grensovergangen gecontroleerd door Ahrar alSham, omschreven als ‘gematigde salafisten’, en
andere Arabische oppositiegroepen open bleven,
hield Turkije deze gecontroleerd door de PYD dicht.
Volgens Muslim wil Turkije de Syrische Koerden
verzwakken. Het doelwit is meer de PYD dan de
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Salih Muslim, co-voorzitter van de PYD: “Het is duidelijk dat dit beleid Turkije meer schaadt dan ons. Wie zat er achter de
bomaanval in Reyhanli? Misschien al-Nusra, niet?”

Koerdische bevolking zelf. De PYD is immers
opgericht door de Koerdische Arbeiderspartij
(PKK), wat Turkije al 29 jaar lang probeert uit te
roeien. Met andere woorden, na Iraaks Koerdistan
is er een tweede autonome Koerdische regio aan
de Turkse zuidgrens aan het opstaan. De Turkse
Rechtvaardigheid en Ontwikkelingspartij (AKP)
besloot hierop te antwoorden met een indirecte
strategie ten aanzien van de Koerden in Turkije en
Syrië door het versterken van salafistische groepen
die de Koerden bekampen. Ondanks dit alles zei
Muslim: “Wij hebben nooit teruggeslagen. Wij
hebben niet één kogel richting Turkije gevuurd.”
Muslim voegde echter toe dat hij denkt dat
Ankara de situatie misschien heeft herbekeken
nadat in september Azaz werd veroverd door
ISIS-strijdkrachten op milities onder de vlag
van de ‘Noordelijke Storm’, een zelfverklaarde
oppositiebeweging. Gedurende jaren controleerde
Turkije er de grenshandel, maar met de komst van
ISIS zou daar een einde aan kunnen komen.

“Laten we afwachten of Turkije ook nu nog deze
bendes, die hoofden afhakken en de levers van
hun slachtoffer eten in kampen die actief zouden
zijn in het Bolugebergte en op staatsboerderijen in
Ceylanpinar, zal blijven trainen”, zei Muslim. Hij
voegde eraan toe: “Het is duidelijk dat dit beleid
Turkije meer schaadt dan ons. Wie zat er achter
de bomaanval in Reyhanli? Misschien al-Nusra,
niet?”
De toestand wordt nog ingewikkelder door de
claim van ISIS dat het verantwoordelijk is voor
de zelfmoordaanslag op 28 september in Erbil,
hoofdstad van de Koerdische Regio in Irak, waarbij
zeven mensen omkwamen. Het was raar dat ISIS
de steun van Massoud Barzanî, de president van
de Koerdische Regionale Regering (KRG), aan
de Syrische Koerden aanhaalde als reden voor de
aanslag. Barzani had nooit nauwe banden met de
links-Marxistische PYD en heeft, na Turks advies, de
toestroom van Syrische Koerden naar Irak beperkt
om druk te zetten op de PYD.
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Iraaks-Koerdische functionarissen laten vluchtelingen en humanitaire hulp door, maar blokkeren
handel en individuele passages. Een Iraaks
ambtenaar legde de reden hierachter uit: “De PYD
verdient geld door diegene die de grens oversteken
te belasten.” Muslim antwoordt op de aantijgingen
van de ambtenaar door de bal terug te kaatsen: “Het
zijn niet enkel wij. Zij innen ook belastingen. Als ze
instemmen de belastingen af te schaffen, zullen wij
dat ook doen.”
Is er echt een verzachting van Ankara’s houding
ten opzichte van Rojava - de Koerdische regio in
Syrië? Volgens Muslim zijn er enkele positieve
aanwijzingen, maar het is nog te vroeg om tot een
conclusie te komen. Deze maand nog noemde
Turks buitenlandminister Ahmet Davutoğlu drie
voorwaarden voor een normalisering van de
brekingen met de PYD:
“Ten eerste duidelijke stellingname tegen het
Syrische regime. Ten tweede deelname aan de
Syrische oppositie (i.e. de in Istanbul gevestigde
Syrische Nationale Coalitie). Ten derde de wil
tonen om geen enkele de facto-actie te ondernemen
totdat een verkozen Syrische parlement wordt
opgesteld dat een legitieme beslissing neemt over
de toekomst van het Syrische volk.”
Volgens Muslim nemen de Syrische Koerden al
jaren een duidelijke positieve in tegen het Baathregime. De PYD werd in 2003 opgericht om de
nationale rechten van de Syrische Koerden in Syrië
veilig te stellen en vocht sindsdien geregeld tegen
regimetroepen. Veel PYD-leden zijn gevangen
gezet, inclusief Muslim die werd opgesloten omwille
van zijn politieke activiteiten. Muslim verwerpt
categoriek elke bewering dat de PYD samenwerkt
met het Assad-regime.
De reden waarom de PYD niet actief de strijd tegen
Assad vervoegt is niet geheel onlogisch: Muslim
wil de verworvenheden van de Koerden niet op het
spel zetten door het regime te provoceren. Msulim
vroeg: “Wat is dat wat jij oppositie noemt? Ze zijn
verdeeld, vliegen elkaar naar de keel. Als zij die
vechten in Syrië diegenen die in maatpak in Istanbul
zitten niet als hun legitieme vertegenwoordigers
erkennen, waarom wij dan wel?”
Wat Dovutoğlu’s waarschuwing aan de PYD betreft
om geen acties te ondernemen, drong Muslim aan:
“Syrische Koerden willen geen onafhankelijkheid,
noch een federale structuur zoals in Iraaks
Koerdistan. Al wat we willen is de erkenning van

onze politieke en culturele rechten en het recht om
onszelf te besturen in onze regio.” Hij voegde er nog
snel toe dat de administratie die in Rojava is opgezet
een ‘tijdelijke’ structuur is om het dagelijkse leven
in een oorlogsomgeving te regelen.
Muslim wees erop dat Turkije een grens van
ongeveer 900 km heeft met Syrië. Waarop hij
aanvoerde: “Wij willen goede relaties met Turkije.
Ons volk leeft ook aan de Turkse zijde van de grens.
Families zijn gebroken. We willen hen verenigen.”
Betekent dat dat hij droomt van een unie met
Turkije? “Nee,” zei Muslim, “We willen zeer nauwe
betrekkingen maar we maken deel uit van Syrië
en zullen dat blijven doen. We moeten ook gezonde
broederlijke banden met de Arabieren smeden. We
willen samenleven in vrede.”
Terugkomend op een mogelijke versoepeling van
Turkije ’s Syrië-beleid, denkt Muslim dat Erdoğan’s
duidelijke harde veroordeling van de verschillende
terreuraanvallen in de naam van de Islam ook
gericht was naar de extremistische groepen in
Syrië. “Erdoğan heeft juist gesproken. Ik deel zijn
visie voor 100% en juich zijn opmerkingen toe,”
verklaarde Muslim.
Hij ziet de toestemming van Turkije de laatste
weken om hulpkonvooien naar Rojova de grens over
te laten als een andere positieve ontwikkeling. “Dat
heeft onze mensen echt geholpen. Hiervoor zijn
we Turkije dankbaar.” Hij wees ook op het bezoek
op 8 oktober aan Ankara van een delegatie van de
Hoogste Koerdische Raad, bestaande uit SyrischKoerdische partijen, en hun ontmoeting aldaar met
kabinetsleden van Buitenlandse Zaken.
Hoewel Davutoğlu beweerde dat het bezoek
“routine” was, “zonder een speciale agenda”, waren
er twee afgevaardigden van de Democratische
Sociale Beweging, die banden met de PYD heeft,
aanwezig in de delegatie. “Wie weet, misschien kom
ik spoedig ook”. Men kan besluiten dat Muslim,
de relaties met Turkije opnieuw met voorzichtig
optimisme benadert.
Amberim Zaman is een schrijfster gevestigd
in Istanbul. Ze behandelt Turkije voor
de Washington Post, L.A. Times, Daily
Telepragh en Voice of America. Ze verschijnt
vaak als analiste op de Turkse televisie en is
op dit moment Turkije-correspondente voor
The Economist. Oorspronkelijk verschenen
op Al-Monitor. Vertaling: Mauro Desira,
stafmedewerker KIB.
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- Syrië -

De sponsors van de jihadisten
- Freddy De Pauw -

M

oordpartijen in Nigeria, een moordpartij in Kenya, moordpartijen in Bagdad, moordpartijen in
Pakistan…. De slachtoffers: een stadje dat zich organiseert tegen islamistische terreur, bezoekers
van een winkelcentrum, sjiïeten, christenen... De daders, militanten van de jihad, van een heilige oorlog
tegen ketters, ongelovigen. Ze zijn vaak geïnspireerd door het wahhabitisme dat, vergeten we het niet,
wijd verspreid raakte met intensieve steun van de VS, het Westen in het algemeen, Saudi-Arabië in het
bijzonder. Laten we bij al dat jihadgeweld even het geheugen opfrissen.
Tegen de communisten
In de jaren 1980 kon alles wat anticommunistisch
was op de erg gulle steun rekenen van hogervermelde
sponsors. Het Sovjetgezinde bewind dat in de
jaren 1970 in Afghanistan aan de macht was
gekomen, kreeg te maken met een brede coalitie
van islamistische groepen, de ene al radicaler
dan de ander. De grote scheidslijnen binnen die
”coalitie” waren etnisch. De groep mudjaheddin
van de Pathaan Gulbuddin Hekmatyar was de
meest fundamentalistische en tegelijk de meest
begunstigde. Hekmatyar kreeg zelfs een voorraad
Stingerraketten om vliegtuigen neer te halen. Het
kostte Washington nadien veel moeite en geld om
die terug te kopen. Vandaag heeft Hekmatyar een
eigen leger dat in het oosten van Afghanistan de
Navo bevecht.
De VS en de Navo werkten toen heel nauw samen
met Saudi-Arabië dat de oorlog tegen Kabul en
Moskou mee financierde en de mudjaheddin
opleidde. In korte tijd bouwde Saudi-Arabië een
netwerk uit van medrassahs, religieuze scholen,
waar jongeren uit Afghanistan en Pakistan tot
fervente militanten van het fundamentalistische
wahhabitisme werden opgeleid. Ze konden bouwen
op de in Indië gewortelde Deobandi-school, sterk
beïnvloed door het wahhabistisme dat al zeer vroeg
na zijn ontstaan, in de 18e eeuw, in Indië verspreid
raakte.
Op het Arabisch schiereiland steunden de Britten
in het begin van de 20e eeuw het wahhabitisme
tegen het Turkse rijk en steunden ze later het
wahhabitische huis Saud tegen al zijn concurrenten

voor de controle over het schiereiland. De Britten
zagen in het wahhabitisme een middel om de
moslims onderling te verdelen.
Pakistan
De Saudische wahhabieten werkten in de jaren
1980 volop samen met de Pakistaanse legerleiding,
vooral dan met de militaire inlichtingendienst ISI.
In Pakistan kwam een dicht netwerk van door de
Saudi’s gesponsorde en geleide medrassahs en van
militaire opleidingskampen waar naast Afghanen
ook strijders uit de rest van de wereld werden
opgeleid. Allemaal in naam van de strijd tegen
het communisme. En met grote instemming van
de Amerikaanse regering, van de CIA en van alle
westerse anticommunisten.
De Pakistaanse militaire dictator Zia ul-Haq
stimuleerde tot aan zijn dood in 1988 de inplanting
van het wahhabitisme. Hij zag in de wahhabieten
een wapen tegen de minderheden in Pakistan,
onder wie de sjiïeten, en tegen het overheersende
soefisme, een zachtaardige vorm van islamitische
devotie. De Taliban die in het midden van de jaren
1990 opdoken, kwamen nagenoeg allen uit die
wahhabistische medrassahs.
Ook zo hun partners die van elders waren komen
meevechten. Velen kwamen uit het Arabische
schiereiland, onder hen Osama Bin Laden. Anderen
kwamen uit de rest van Centraal-Azië, uit Noorden Oost-Afrika. Na de zege van de Taliban in 1996
keerden ze meestal huiswaarts om daar de strijd
tegen “ongelovigen en slechte moslims” aan te
vatten. Van Mali tot Pakistan vernielen ze al jaren
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bewaker van de
orde in de regio –
Saudische troepen
snelden de emir van
Bahrein ter hulp om
de protesten van de
sjiïtische meerderheid in dat land
te
onderdrukken.
Saudi-Arabië is ook
een zeer goede klant
van
Amerikaanse
en West-Europese
vliegtuigbouwers en
wapenfabrikanten.
Jihadisten van Jabhat al-Nusra

islamitische heiligdommen die volgens hen in strijd
zijn met de echte islam. Vandaar dat veel moslims
die wahhabieten beschuldigen van een “oorlog
tegen de islam”.
Onaantastbaar
De Saudische heersers hebben de voorbije dertig
jaar immense fondsen besteed aan de verspreiding
van het wahhabitisme van West-Afrika tot het
Indisch subcontinent. En tot de Kaukasus waar
het Tsjetsjeense verzet na de nederlaag tegen
Poetin deels in handen kwam van wahhabieten uit
Jordanië. In Tsjetsjenië liet Poetin de zaak over
aan Ramzan Kadyrov die er… de sharia invoerde!
De wahhabitische Tsjetsjenen trokken naar andere
oorden, waaronder Syrië.
Deze door het Saudische wahhabitisme geïnspireerde groepen vallen nu van westelijk Afrika tot
Indië ‘ketters en ongelovigen’ aan. Ze zijn nu ook
vijanden van hun vroegere westerse sponors. Maar
die lijken wel te verlamd om iets te ondernemen.
Pijler
We kunnen verscheidene motieven vermoeden
waarom Washington niets onderneemt dat de
Saudische monarchie, een stevige bondgenoot van
de VS, zou misnoegen. En het is zo klaar als een
klontje dat de Saudi’s hun radicaal wahhabitisme
blijven exporteren en dat ze in eigen land geen
enkele vorm van democratie, individuele rechten,
rechten voor minderheden enz. dulden. Vanwaar
die westerse hypocrisie?
Saudi-Arabië is in deze regio naast Israël dé pijler
van Washington. Als leverancier van olie, als

Saudi-Arabië
is
bovendien onontbeerlijk in de strijd tegen Iran. Zolang de sjah in
Teheran op de troon zat, was Iran de draaischijf van
de Amerikaanse invloed. Vanaf 1979 werd dat SaudiArabië, de grote vijand van het ‘ketterse’ (sjiïtische)
Iran. Iran is voor Washington meer en meer een
obsessie geworden, de sjiïtische bevolkingen rond
de Golf, in Libanon, in Afghanistan en Pakistan
worden beschouwd als mogelijke ‘vijfde colonnes’
van Iran, de wahhabitische militanten mogen die
bevolkingen best intimideren en zelfs terroriseren.
In Syrië staan de VS en Saudi-Arabië schouder aan
schouder in een anti-Iraanse coalitie.
Medeplichtig
Wat een contradictie voor het Westen. Het kan
of wil het wahhabitisme niet bekampen, het zit
immers in hetzelfde schuitje als Saudi-Arabië dat
zowel in Afghanistan, Pakistan als elders groepen
steunt die het Westen gewapenderhand bestrijden.
Soefistische en andere gematigde stromingen van
de islam staan er redelijk weerloos bij.
Terwijl de Saudi’s dus volop het fundamentalisme
verspreiden en logistiek ondersteunen, kijken
hun westerse vrienden gelaten toe. Ze klagen de
Somalische Al-Shabab aan omdat die waar ze het
voor het zeggen hebben, de sharia toepassen. Maar
dat dit ook in Saudi-Arabië het geval is, wordt
oordeelkundig genegeerd. Na meer dan dertig jaar,
blijven de westerse leiders medeplichtig aan de
opmars van fundamentalisten, een opmars waar ze
actief aan meewerkten.
Freddy de Pauw werkte 27 jaar lang op de
buitenlandredactie van de krantengroep De
Standaard.
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- West-Koerdistan -

De weg naar Genève II
- Benedetta Berti -

D

e ‘Genève II’-vredesonderhandelingen, die gepland zijn voor eind november, moeten een politieke
oplossing vinden om de bloedige burgeroorlog in Syrië te beëindigen. Het idee om Genève I nieuw
leven in te blazen heeft opnieuw aanhang gewonnen na de Amerikaans-Russische entente over de
chemische wapens van Syrië, maar de uitdagingen blijven monumentaal.
Het Syrische conflict is al geruime tijd verzand
in een langdurige en bloedige burgeroorlog,
waarin het regime en de verschillende
oppositiegroepen gevangen worden gehouden in
een pijnlijke patstelling, die geen van beiden in
hun voordeel kunnen beslechten. De ‘Genève II’vredesonderhandelingen, die normaal gezien eind
november 2013 zouden moeten plaatsvinden,
moeten dan ook met deze realiteit indachtig bekeken
worden, waarbij de nadruk moet gelegd worden
op het belang van het vinden van een politieke
oplossing om de oorlog te beëindigen.
De ironie van de situatie is dat de onbereikbare
militaire overwinning, die alle oorlogvoerende
partijen hopen te behalen, gezien de diepe interne
polarisatie, zeer moeilijk vertaald kan worden in een
politieke oplossing. Een betekenisvolle overwinning
die een einde maakt aan het geweld, de territoriale
grenzen van Syrië behoudt en die een minimum
aan centraal gezag hersteld, kan niet zonder een
politieke overeenkomst tussen de belangrijkste
partijen. Een dergelijke overeenkomst moet
minimaal wederzijdse veiligheid garanderen, terwijl
alle partijen op één of andere manier opgenomen
moeten worden in het nieuwe politieke bestuur.
In die context moet men de Genève II-onderhandelingen zien als een weerspiegeling van de realiteit
op het terrein, in het belang van het beëindigen
van het conflict door middel van een politieke
overeenkomst. De conferentie die gepland is voor
eind november heeft als doelstelling de Syrische
regering en de oppositie ertoe te bewegen het
communiqué van juni 2012 te actualiseren. Dat
communiqué van de Actiegroep voor Syrië pleitte
voor de volledige implementatie van het zesstappen-plan voor vrede van Kofi Annan, dat

focuste op de creatie van een stabiel staakt-hetvuren. De kadertekst roept ook op tot de creatie van
een “overgangsregering” die samengesteld wordt op
basis van “wederzijdse toestemming”.
De notie om de inspanningen die geleverd werden
in Genève in juni 2012 te laten herleven heeft
inderdaad opnieuw aanhang gewonnen in de
weken na de Amerikaans-Russische entente over
de chemische wapens van Syrië, waarbij de VN
Veiligheidsraad de implementatie goedkeurde van
het plan van juni 2012 in Resolutie 2128 over Syrië’s
chemische wapenarsenaal. Maar zelfs met deze
hernieuwde internationale inspanning, blijven de
uitdagingen monumentaal.
Ten eerste zal het bijzonder ingewikkeld worden om
een gemeenschappelijke onderhandelingsbasis te
vinden tussen partijen die elkaar wantrouwen en die
het conflict als een ‘alles-of-niets’-spel beschouwen.
De minimumeis van de oppositie – namelijk dat
Bashar al-Assad niet in een overgangsregering zal
zetelen – valt momenteel ver buiten de grenzen
van de toegevingen die het regime bereid is te
maken. Het plan van Genève I was bewust vaag
over dit cruciale punt, waarbij opgeroepen werd
tot een overeenkomst gebaseerd op “wederzijdse
toestemming”, zonder dat de vervanging van Bashar
al-Assad vermeld werd, noch als een voorwaarde,
noch als een vooraf bepaald resultaat van de
onderhandelingen.
Deze ambigue bewoording was zelf het resultaat
van diplomatieke onderhandelingen tussen de
Verenigde Staten en Rusland. Desondanks steunden
de belangrijkste internationale supporters van de
oppositie na de bijeenkomst van 22 oktober tussen
de Syrische Nationale Coalitie en de ‘Londen 11’ [1]
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de eis van het anti-Assad-kamp dat noch Assad,
noch zijn trouwste bondgenoten betrokken mogen
zijn bij de interim-regering. Het mag dan ook niet
verbazen dat deze interpretatie botst met deze van
de Syrische regering. In een reactie op het Genève
II-initiatief verduidelijkte de Syrische vicepremier
Qadri Jamil het standpunt van het Syrische regime
over de “clausule over de overgangsregering” door
te benadrukken dat “het voornaamste doel van
de Genève 2-conferentie is om een uitgebreide
coalitieregering samen te stellen, waarin alle lagen
van de bevolking vertegenwoordigd worden.”
Ten tweede bemoeilijkt de macht van het regime,
zoals ze die momenteel zelf maar al te goed ervaart,
de pogingen om tot een overeenkomst te komen. De
positie van Assad is de laatste weken sterk verbeterd
door de internationale erkenning, als het al geen
legitimering is, die hij oogstte door zijn medewerking
met de Organisatie voor het Verbod op Chemische
Wapens. Op het thuisfront is het regime politiek
gesterkt na het afwenden van een Amerikaanse
militaire operatie en het haalt voordeel uit zowel de
recente militaire overwinningen op het slagveld, als
de interne verdeeldheid binnen de oppositie.
Het Syrische regime kan nog steeds rekenen op
de standvastige steun van haar internationale
cheerleaders in Moskou en Teheran. In deze
context is het onwaarschijnlijk dat Assad zijn
harde onderhandelingsstrategie ten opzichte
van de oppositie zal laten varen. En inderdaad,
nadat hij hoorde over de aankomende
vredesonderhandelingen, haastte de Syrische
president zich te verklaren dat hij niet inziet hoe de
conferentie succes kan hebben, terwijl hij zei dat hij
“geen hindernissen” ervaart om zichzelf kandidaat
te stellen voor de presidentsverkiezingen van mei
2014.
Ten derde toont de oppositie een gelijkaardig
niveau van wantrouwen ten aanzien van het
regime: George Sabra, de president van de Syrische
Nationale Raad (SNC), één van de belangrijkste
facties binnen de Syrische Nationale Coalitie,
heeft verklaard dat de SNC niet wil deelnemen
aan de Genève 2-onderhandelingen en hij dreigde
ermee uit de Coalitie te stappen. Het hoofd van het
Vrije Syrische Leger (FSA), generaal Salim Idriss,
zou eveneens gezegd hebben: “Wij steunen elke
politieke oplossing, maar op één voorwaarde: Assad
moet voor de rechter verschijnen,” een voorwaarde
die naar alle waarschijnlijkheid evenmin ingelost
zal worden in Genève. Op haar beurt bemoeilijkt
het algemene niveau van scepsis en twijfel bij de

oppositie – die nog groter werd nadat de dreiging
van internationale militaire actie verdween en de
steun van de VS afnam – het politieke proces.
Dit is zeker zo sinds de Nationale Coalitie, die de
belangrijkste internationaal erkende politieke
vertegenwoordiger is van de Syrische oppositie,
zowel te kampen kreeg met interne verdeeldheid,
als met een afname van haar steun onder de
Syrische bevolking. In Syrië zijn de onderlinge
gevechten tussen oppositiegroepen toegenomen. In
de voorbije weken hebben prominente anti-Assadgroepen uit het salafistische kamp zich openlijk
afgekeerd van de Coalitie, waarbij ze de rol van de
Coalitie als legitieme vertegenwoordiger van de
Syrische bevolking betwisten. Meer nog, op het
slagveld is het Vrije Syrische Leger al lang niet meer
de belangrijkste militaire uitdager van het Assadregime, rivaliserende groepen uit het jihadistische
en salafistische kamp hebben aan terrein gewonnen,
zowel op het vlak van militaire overwinningen als
van de politieke controle over de bevrijde gebieden.
De huidige verdeeldheid ondermijnt de kansen om
tot een politieke oplossing te komen omdat ze de
oppositie nog behoedzamer maken om toegevingen
te doen, terwijl ze ook twijfel doet ontstaan of
de Nationale Coalitie wel de macht heeft om een
politieke overeenkomst te implementeren en ervoor
te zorgen dat de andere facties deze ook naleven.
Ten vierde, opdat Genève II kans zou hebben
op slagen, moet de internationale gemeenschap
haar beleid coördineren. Meer in het bijzonder
is eensgezindheid binnen de internationale
gemeenschap enkel mogelijk als Iran en SaudiArabië het politieke proces aanvaarden en er
een positieve rol in spelen om beide kanten tot
toegevingen te dwingen. Terwijl Rusland en de
VN-gezant voor Syrië, Lakhdar Brahimi, Teheran
hebben uitgenodigd naar Genève, is Saudi-Arabië
momenteel ambivalent over de notie dat Iran mee
aan tafel schuift. Coördinatie en eensgezindheid is
al even ver te zoeken als het gaat over de steun van
externe staten die de Syrische oppositie krijgt, zeker
na de ruzie tussen Amerika en Saudi-Arabië over
Syrië.
Wanneer je rekening houdt met al deze uitdagingen,
is het duidelijk dat Genève II weinig kans maakt. In
de weken voor de conferentie zou het geweld in Syrië
bovendien kunnen toenemen indien beide partijen
hun best doen om hun militaire posities te verbeteren
om zo hun onderhandelingsmacht in Genève te
vergroten. Gezien dit sombere vooruitzicht, dient de
internationale gemeenschap zich te verenigen om
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voldoende diplomatieke en politieke druk te zetten op alle partijen om tot een compromis te komen – een
optie die even wenselijk is als onmogelijk.
[1] Tot deze groep behoren ook de belangrijkste supporters van de “Vrienden van Syrië”, namelijk: GrootBrittannië, Egypte, Frankrijk, Duitsland, Italië, Jordanië, Qatar, Saudi-Arabië, Turkije, de Verenigde
Arabische Emiraten en de Verenigde Staten.
Benedetta Berti is onderzoeksmedewerker aan het INSS (Institute for National Security
Studies) en verbonden aan de Universiteit van Tel Aviv en de Ben Gurion Universiteit.
Vertaling Kristel Cuvelier, stafmedewerkster Koerdisch Instituut Brussel.

John Kerry (US), Lakhdar Brahimi (UN) en Sergej Lavrov (Rus)

Delegatie Genève-II verdeelt het Koerdische front
De deelname aan Genève-II
zorgt in het Koerdische kamp
voor verdeeldheid tussen de
Democratische
Eenheidspartij
(PYD) en de Koerdische Nationale
Raad (KNC).
De PYD ziet het Hoogste
Koerdische
Comité
(KSC),
waarin zowel de PYD zelf als
de
KNC zetelen, als enige
legitieme vertegenwoordiger van
de Koerdische bevolking op de
conferentie. Het is echter geen
geheim dat dit comité door de
PYD wordt gedomineerde.
De voornaamste partijen uit de
KNC, een initiatief van Masoud
Barzanî, hebben zich onlangs
verenigd tot de Koerdische
Democratische Partij van Syrië
(SKDP), duidelijk verwijzend
naar Barzanî’s KDP. Deze vier –
Al Parti, Mustafa Cuma’s Azadi,
Kurdistan Union en Mustafa

Osso’s Azadi – willen met de KNC
als onderdeel van de Syrische
Nationale Coalitie (SNC) naar
Genève stappen.
Gezien Barzanî’s invloed in
zowel de KNC als de SKDP is dit
een weinig verholen zet van de
president van de KRG om zijn
stem te laten gelden in Rojava.
Daarenboven komt het goed
uit dat Turkije, een belangrijke
bondgenoot van Barzanî, één van
de voornaamste beschermheren
van de SNC is.
De YPG, de gewapende tak van
het Hoogste Koerdische Comité,
heeft onlangs met de verovering
van de Tel Kosher-grensovergang
een zeer belangrijke strategische
overwinning behaald op de
Islamic State of Iraq, waarmee
ze ook bij de Arabische inwoners
van de regio veel krediet heeft
opgebouwd. Daarnaast proberen
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Rusland en Iran de PYD te vlijen.
Dit maakt Barzanî uiteraard
zenuwachtig.
Dat het er bovenarms opzit tussen
Barzanî en de PYD bleek nogmaals
eind oktober toen grenswachten
PYD-co-voorzitter Salih Mulsim,
op weg naar Genève, de toegang
tot de Koerdische Regio in Irak
weigerden. In een daaropvolgende
verklaring haalde de KRG scherp
uit naar de PYD. Ze zouden “te ver
gegaan zijn” in hun autoritaire
aanpak en aanvallen op andere
Koerdische groepen en worden
eveneens
beschuldigd
van
samenwerking met Assad.
Muslim boodt daarop zijn
verontschukdigingen aan mocht
hij in zijn uitvallen naar Barzanî
iemand beledigd hebben.
Mauro Desira,
werker KIB

stafmede-

- Opinie -

De Koerdische kwestie
- Nuray Mert -

D

e BDP en de KCK hebben hun
ontgoocheling
uitgedrukt
over
het
recente
pakket
‘democratische hervormingen’ en
ze verklaarden dat “dit misschien
het einde is van het zogenaamde
vredesproces.” Dit komt niet
omdat ze hoge verwachtingen
hadden. Ze zijn er daarentegen
juist nooit van uitgegaan dat het
pakket radicale veranderingen
zou beloven in zake politieke
autonomie en openbaar onderwijs
in het Koerdisch. Ze verwachtten
echter wel positieve signalen over
de toekomst van het vredesproces.

stopzetten.
Iedereen weet dat de regering van
in het begin meer geïnteresseerd
was in het staakt-het-vuren van
de PKK dan in al de rest en dat
ze haar tijd nam. Iedereen weet
bovendien dat het beëindigen
van de wapenstilstand en het
herbeginnen van de gewapende
strijd niet in het voordeel is van
de PKK. Nochtans lijkt het erop
dat de regering alles inzet op deze
veronderstelling.

Het onderhandelingsproces zelf
is één van de belangrijkste problemen. Öcalan heeft van meet
af aan “betere omstandigheden”
gevraagd, maar qua “omstandigheden” is er niets veranderd, op
een kleine verbetering van zijn
persoonlijke situatie na. Maar
dat was niet wat hij bedoelde met
“betere omstandigheden”, hij
bedoelde eerder de mogelijkheid
om te communiceren, niet enkel
met de KCK en de BDP, maar
ook met intellectuelen, ngo’s en
onafhankelijke fora.

Het is waar dat beide partijen
profiteren van de tijd die ze
winnen en dat beiden hun uiterste
best doen om over te komen
alsof ze het vredesproces erg
genegen zijn. Daarom probeert
de regering eruit te zien alsof ze
concrete stappen aan het nemen
is en de Koerden proberen over
te komen alsof ze geloven in de
vooruitgaan van het vredesproces.
Anders hebben beide zijden
niet alleen een compleet gebrek
aan vertrouwen in elkaar, maar
ontbreekt het hen bovendien aan
een duidelijke strategie om de
Koerdische kwestie op te lossen.

De Koerden verwachtten trouwens
dat de regering zou kiezen voor
een zachtere aanpak, zeker in
verband met de KCK-rechtszaken.
Ze waren bereid af te wachten wat
de regering zou doen en ze hebben
behoorlijk lang gewacht. Nu lijkt
het erop dat het resultaat hen niet
is bevallen en ze verklaarden al
voor het democratiseringspakket
wereldkundig werd gemaakt dat
de PKK haar terugtrekking zou

Om te beginnen is er nog steeds
geen
‘onderhandelingsproces’,
in de zin dat de premier en de
AKP ontkennen dat ze aan het
onderhandelen zijn met Öcalan
en de PKK. Misschien willen ze
geen druk van de publieke opinie,
maar zo kan het niet verder blijven
duren. Meer zelfs, een dergelijk
conflict kan onmogelijk opgelost
worden zonder de formalisering
van het proces en de bemiddeling
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van een derde partij; met name van
een internationale actor. Turkije
mag dit dan slecht opvatten als
buitenlandse inmenging, maar
Turkije speelt zelf ook een rol als
bemiddelaar op internationaal
niveau, bijvoorbeeld in het
conflict op de Filippijnen. We
zouden ons er dan ook bewust
van moeten zijn dat dit een goede
stap is om dergelijke conflicten te
beëindigen.
Daarom kan er geen oplossing
komen voor de Koerdische kwestie
vooraleer niet enkel de regering,
maar ook de oppositie echt begrijpt
dat het om een probleem gaat van
‘Koerdische nationaliteit’. Ik zeg
niet dat we een dergelijk begrip
kunnen verwachten van
dit
democratiseringspakket of van
het volgende, maar de toekomst
van het vredesproces hangt af van
een echt begrip van de kwestie en
dit hoe sneller, hoe beter. Helaas
zijn we daar nog lang niet.
Tenslotte is ook een verandering
van het Turkse beleid ten aanzien
van Rojava (de Koerdische regio’s
in Noord Syrië) van cruciaal
belang voor de vooruitgang van het
vredesproces, maar de regering
lijkt nog steeds erg weigerachtig
om de macht van de PYD daar te
erkennen. We kunnen dan ook
enkel maar hopen dat het nooit te
laat is.
Nuray Mert is een Turkse
journaliste en politicologe.
Vertaling Kristel Cuvelier,
stafmedewerkster Koerdisch
Instituut Brussel.

- Noord-Koerdistan -

Democratische hervormingen
van Erdoğan stellen teleur
- Kristel Cuvelier -

G

een groot trompetgeschal voor het langverwachte hervormingspakket dat premier Erdoğan op
maandag 30 september voorstelde aan de Turkse bevolking. Er staan zaken in die beschouwd mogen
worden als een heel klein, symbolisch stapje in de goede richting. Critici alom beschouwen het pakket
echter als een pleister op een open beenbreuk.

Bijna iedereen in Turkije keek reikhalzend uit
naar het hervormingspakket. Keer op keer werd
de aankondiging ervan uitgesteld omwille van het
“gedetailleerde werk” dat ervoor nodig was. Een
zorgvuldig geplande mediacampagne in de door de
regering gecontroleerde pers dreef de verwachtingen
ten top. Niemand, behalve de premiers meest intieme
kring was op de hoogte van wat het pakket in zou
houden. Niemand werd dan ook betrokken bij de
voorbereidingen van deze grootse “democratische
hervormingen”. Uiteindelijk kwam het moment
suprême: in een toespraak die veertig minuten
duurde - live uitgezonden en simultaan vertaald
naar het Engels, Arabisch en het Koerdisch – deed
premier Erdoğan zijn plannen voor Turkije uit de
doeken. Maar hoewel de overheidspers de komst
van “een nieuw tijdperk” had aangekondigd, bleken
de hervormingen uiteindelijk een pak minder
aardverschuivend…
“Vroeger kreeg je een boete
omdat je Koerdisch sprak,
nu moet je betalen om Koerdisch te leren.”
Een van de hervormingen is het voorstel om
onderwijs toe te laten in het Koerdisch, maar … dan
alleen op privéscholen en niet op publieke scholen.
Onderwijs in hun eigen moedertaal is nochtans
één van de belangrijkste eisen van de Koerdische
beweging en Koerdisch privéonderwijs komt hier
allerminst aan tegemoet. Het zou immers betekenen
dat alleen de rijken hun kinderen voortaan in het
Koerdisch naar school kunnen sturen. “Onderwijs in
je eigen moedertaal is een recht, dat mag je niet laten
beperken door economische omstandigheden,”
liet İbrahim Halil Taş (secretaris-generaal van
KURDÎ-DER) optekenen. İhsan Eliaçık, islamitisch
schrijver en lid van de Antikapitalistische Moslims,
verwoordde het als volgt: “Vroeger kreeg je een
boete omdat je Koerdisch sprak, nu moet je betalen

om Koerdisch te leren.” Het voorstel is dus een pak
minder “democratisch” dan het op het eerste zicht
lijkt.
Daarnaast zal het verbod op de letters Q, W en X die voorkomen in het Koerdische alfabet maar niet
in het Turkse - opgeheven worden. “Democratie
op z’n Turks: de letters Q, W en X legaal maken,”
kopte de Alliance for Kurdish Rights prompt in haar
kritiek op het hervormingspakket. Een symbolische
stap vooruit, maar … de Koerden gebruikten deze
drie letters sowieso, legaal of niet. Volgens Emre
Kizilkaya, hoofdredacteur voor buitenlands nieuws
van de Turkse krant Hürriyet, is deze hervorming
“overroepen” en mag men niet vergeten dat het
om de afschaffing gaat van een oude en al lang
voorbijgestreefde wet uit 1928. “De straten van
Turkije staan vol met winkels met deze letters in
hun naam,” aldus de Turkse hoofdredacteur. Deze
“grote hervorming” is dus niet veel meer dan een
normalisering van een al bestaande toestand.
Hoe klein en symbolisch ook, het voorstel betekent
wel dat Koerdische ouders hun kinderen voortaan
Koerdische namen kunnen geven waarin de drie
illegale letters voorkomen. Voorheen mochten die
letters immers niet op officiële identiteitspapieren
voorkomen, waardoor Koerdische kinderen vaak
twee namen kregen: een officiële, Turkse naam en
hun echte, Koerdische naam. Ook aan de eindeloze
rechtszaken over Koerdische benamingen (bv. tegen
een vzw die genoemd is naar een Koerdische dichter
met een Q in zijn naam) zou nu een eind moeten
komen. En Koerdische schoolboeken zouden
voortaan zonder problemen gedrukt moeten
kunnen worden.
Een andere maatregel wil het Koerdisch toelaten in
verkiezingscampagnes. In steden waar de Koerden
in de meerderheid zijn werd er echter al langer in
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het Koerdisch campagne gevoerd, maar nu mag het
dus officieel van de premier.
Ook de namen van dorpen mogen terug veranderd
worden naar hun oorspronkelijke (Koerdische)
benaming “van voor 1980”. Dit geldt echter niet
voor steden en districten, die dienen hun huidige
(Turkse) benaming te behouden. Hoewel er “wel
over gepraat kan worden, maar er dient eerst nog
een wet voor te veranderen”, aldus de premier.
Voorlopig blijft Diyarbakir officieel dus nog
Diyarbakir en niet Amed, de naam die de Koerden
gebruiken.

drie opties is goed voor kleine partijen! De drie
verschillende kiessystemen zijn volgens politieke
analisten, die de berekeningen gemaakt hebben, in
de meeste delen van het land voordelig voor grote
partijen, zoals de AKP.
Volgens een simulatie van Professor Seyfettin Gürsel,
directeur van het Centrum voor Economisch en
Sociaal Onderzoek van de Bahçeşehir Universiteit,
zou systeem B (met een kiesdrempel van 5% en vijf
afgevaardigden), het zetelaantal van een grote partij
zoals de AKP verhogen, terwijl een kleine partij
zoals de BDP juist zetels zou verliezen.

Kiessysteem “ter discussie”
Daarnaast beloofde Erdoğan het kiessysteem “open
te stellen voor discussie”. Zo zou er een parlementair
debat komen over de kiesdrempel van 10% , een
ondemocratische erfenis van de militaire junta
van 1980. Die hoge kiesdrempel zorgt ervoor dat
kleinere partijen, zoals de Koerdische BDP, moeilijk
in het parlement geraken. Momenteel zetelt de BDP
wel degelijk in het Turkse parlement, maar enkel en
alleen omdat de kleinere partijen samen opgekomen
zijn met één “Onafhankelijke Lijst”. Het voorstel
van Erdoğan lijkt dus een tegemoetkoming te zijn
naar kleinere partijen, zoals de BDP, maar niets is
minder waar!
In tegenstelling tot wat veel Westerse media
verkeerdelijk begrepen en berichtten wil het voorstel
van Erdoğan NIET zeggen dat de kiesdrempel
zomaar wordt afgeschaft. Erdoğan heeft ten eerste
enkel gezegd dat er “over gedebatteerd” zal worden
in het parlement. En ten tweede zorgt een nader
onderzoek van de voorstellen die de premier ter
discussie op tafel gooide voor een pak minder
enthousiasme bij politieke analisten.

Meer nog: critici zien in de voorstellen van de
Turkse premier zelfs een slinks manoeuvre om
een presidentieel systeem in te voeren. Volgens
de berekeningen van professor Gürsel zou de
AKP in systeem B met 45% van de stemmen 337
afgevaardigden krijgen, wat ruim genoeg is om de
grondwet op haar eentje te veranderen (daarvoor
zijn 330 stemmen nodig), waardoor de weg open
zou komen liggen voor Erdoğans presidentschap.
Hürriyet-hoofdredacteur Emre Kizalkaya merkte
schamper op dat systeem B eigenlijk het uitverkoren
systeem was van de militaire junta van 1982, terwijl
optie C de eerste islamitische regering van Turkije
(de Democratische Partij) in 1954 met 56 % van de
stemmen maar liefst 92 % van de zetels verschafte!
Zijn Erdoğans plannen om de kiesdrempel te
verlagen dus goed voor de BDP, zoals de Westerse
media bijna allen klakkeloos overnamen? Neen,
helemaal niet! “Alleen vraagt niemand onze
mening,” klaagde BDP-afgevaardigde Ertugrul
Kürkcü. “De bedoeling van de twee nieuwe
voorstellen is om de invloed van de BDP tot het
zuidoosten te beperken en te verhinderen dat we
een actieve factor vormen in de Turkse politiek.”

De premier schoof drie mogelijkheden naar voor:
A. de kiesdrempel van 10 % behouden
B. de kiesdrempel tot 5% verlagen + (en
dat hebben de Westerse media niet gelezen)
het kiessysteem veranderen naar vijf
afgevaardigden per kiesdistrict (momenteel
zijn dat er meerdere, afhankelijk van de grootte
van het district)
C. of de kiesdrempel volledig afschaffen +
werken met een meerderheidssysteem met
slechts één afgevaardigde per kiesdistrict
Voor de goede verstaander: geen enkele van deze

Wat wel goed nieuws is voor de BDP is het voorstel
om politieke partijen die 3% behalen voortaan
overheidssteun te geven. Momenteel is financiering
enkel weggelegd voor partijen die minstens 7% van
de stemmen halen. De BDP die gemiddeld 6% van
de stemmen krijgt, valt daardoor steevast uit de
boot. Maar dat de BDP zich op deze manier zal laten
“afkopen”, valt zwaar te betwijfelen.
Een andere verandering die de Koerdische
beweging tegemoet zou moeten komen is de
mogelijkheid voor politieke partijen om een
gemengd co-voorzitterschap te hebben, wat
het systeem van co-voorzitterschap dat de BDP
hanteert voortaan wettelijk maakt. Het vooruitzicht
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De alevieten (een
religieuze
groep
waartoe ook een
deel van de Koerden behoren) zijn
echter
evenmin
tevreden met de
hervormingsplannen. De premier maakte een
gebaar naar de
alevieten door de
Nevsehir Universiteit terug haar
oorspronkelijke
naam te geven van
“Haci Bektasi Veli,
genoemd naar een
historisch belangijke figuur voor de
alevieten. Maar de
alevigemeenschap
Voor de Alevi-gemeenschap faalt het democratiseringspakket over de hele lijn.
had op veel meer
gehoopt. Zo hadden de alevieten verwacht dat de
van partijfinanciering en het legaliseren van het co“cemevis” (de alevitische gebedshuizen), erkend
voorzitterschap zijn echter slechts “kruimels” voor de
zouden worden, waardoor deze staatssteun zouden
Koerdische beweging die veel serieuzere eisen heeft,
kunnen krijgen. De voorzitter van de Pir Sultan Abwaaronder onderwijs in hun moedertaal, regionale
dal Culturele Stichting (PSAKD) riep op om tegen
autonomie en afschaffing van de antiterrorismewet
het hervormingspakket te betogen. “Dit pakket gaf
en vrijlating van duizenden politieke gevangenen.
ons enkel ontkenning, assimilatie en afwijzing!” aldus Kemal Bülbül. “In plaats van te wachten op de
Geen eed, geen haatmisdrijven,
volgende pakketjes kunnen we beter de AKP ontwel een hoofddoek
slaan!”
De
omstreden
nationalistische
eed
die
Ook de christelijke Assyriërs zijn verbolgen. Zij
schoolkinderen in Turkije elke morgen moeten
moesten het stellen met de belofte dat het in beslag
opzeggen zal afgeschaft worden op de basisscholen.
genomen Mor Gabriel Klooster zal teruggeven
Vorig jaar werd ze ook al afgeschaft op de
worden, maar ook de Assyriërs hadden meer
secundaire scholen. De eed (“Ik ben Turk, ik ben
verwacht. Zo eisten ze onder meer dat het Halki
oprecht, ik werk hard”) stuitte Koerdische ouders
theologische seminarie, dat op een eiland ligt in
vanzelfsprekend tegen de borst, maar ook de AKP
Istanbul, terug open zou kunnen gaan. Het seminarie
hield evenmin van de Kemalistische eed die een ode
dat vroeger Grieks-Orthodoxe geestelijken trainde,
is aan Ataturk. Dus een grote toegeving was dit niet
werd vier decennia geleden gesloten. Als er geen
voor de premier.
nieuwe geestelijken kunnen opgeleid worden, dan
dreigen de Grieks-Orthodoxe inwoners van Istanbul
Ook wil de premier “haatmisdrijven” (racistische,
zonder geestelijken te vallen.
seksistische en etnisch of religieus geïnspireerde
misdaden) strafbaar maken met maximaal drie
Tenslotte beloofde Erdoğan ook een herinvoering
jaar gevangenis. Mensenrechtenactivisten stellen
van “het recht om een hoofddoek te dragen”.
echter dat het voorstel een gemiste kans is omdat
Overheidspersoneel zal voortaan een hoofddoek
homofobie niet bij de haatmisdrijven is opgenomen
mogen dragen, behalve in het leger en in de
terwijl holebi’s juist één van de meest geviseerde
rechtszaal. Meteen één van de meest concrete
groepen zijn in de Turkse samenleving. Ook wie een
beloftes die de Turkse premier maakte én een
ander belemmert in de uitoefening van zijn geloof
belangrijke zaak voor zijn eigen, islamitische
zal voortaan bestraft kunnen worden.
achterban. De AKP die van de herinvoering van de
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hoofddoek een erezaak maakte, kon in de aanloop
naar de verkiezingen immers wel een opkikkertje
gebruiken. De ster van de premier was immers
tanende na de massale protesten tegen de regering
die ontstonden na de hardhandige repressie van de
betogers van het Gezi-park.
En dan staan er nog een pak andere maatregelen
in die we niet verder gaan bespreken, zoals het
opheffen van de beperkingen op het inzamelen van
geld voor liefdadigheidsfondsen en het oprichten
van een Raad die betogingen en manifestaties moet
regelen, iets waar de vakbond KESK alvast niet
gelukkig mee is.
Belangrijk is echter wat er niet in staat …
Wat niet vermeld wordt in het hervormingspakket
is de beruchte Turkse anti-terrorisme-wet die van
Turkije de grootste gevangenis voor journalisten ter
wereld maakt en die duizenden Koerdische politici,
activisten, academici, schrijvers en vakbondsleden
achter de tralies doet verdwijnen. De aanpassing
van deze wet en de vrijlating van duizenden
politieke gevangenen is nochtans wat de Koerdische
beweging van premier Erdoğan hoopte te verkrijgen.
Al was het alleen al maar als teken van goede wil,
als bewijs dat de premier het vredesproces met de
Koerden serieus neemt. Wat er evenmin in staat is
de implementatie van het Europees Charter voor
Lokaal zelfbestuur, wat meer autonomie zou geven
aan de Koerdische provincies en andere regio’s in
Turkije.
De toegevingen die er wel instaan, zoals het
Koerdisch privéonderwijs en de legalisering van de
illegale letters Q, W en X, zijn verre van toereikend.
“Erdoğan claimt dat hij het keyboard heeft
bevrijd”, schreef Hürriyet-hoofdredacteur Kizilkaya
op zijn blog, “maar hij heeft niets gezegd over de
draconische wetten, zoals de antiterrorisme-wet
en de Turkse strafwet, die talloze journalisten
in de gevangenis brachten. De voornaamste
belemmeringen voor de vrije meningsuiting in
Turkije houden verband met haar eigen wetgeving,
niet met vreemde lettertekens. Het keyboard is nog
steeds niet vrij.”
Emine Deniz, een vertegenwoordigster van het
Initiatief Moeders voor Vrede, verwoordde de
teleurstelling als volgt: “Moeders wiens kinderen
in de bergen zitten, verwachtten dat hun kinderen
met dit pakket hervormingen naar huis zouden
kunnen terugkeren. Moeders wiens kinderen in de
gevangenis zitten, hoopten dat ze vrijgelaten zouden

worden. We verwachtten dat de hervormingen
vrede zouden brengen. Maar daar is niets van in
huis gekomen.”
Ook de door de AKP aangestelde Raad van
Wijzen, die de opdracht kreeg het vredesproces te
faciliteren, is niet tevreden met de hervormingen.
“De antiterreurwet en de strafwet worden nergens
vermeld. (…) De alternatieven voor de kiesdrempel
die de AKP heeft voorgesteld zijn van die aard dat
de mensen zullen vragen om de kiesdrempel van 10
% te behouden,” aldus de Raad van Wijzen.
We mogen dus concluderen dat premier Erdoğan slim,
maar gevaarlijk, gespeeld heeft door symbolische
tegemoetkomingen te beloven, zonder echt
structureel iets te veranderen in meer democratische
zin. Slim, omdat onoplettende Westerse media de
Turkse premier als “grote hervormer” afschilderden
en zie: de toetredingsonderhandelingen met de
Europese Unie, die opgeschort waren na het
hardhandige onderdrukken van de Gezi Parkbetogingen, werden kort na de aankondiging van
het hervormingspakket opnieuw heropgestart!
Gevaarlijk, omdat geen enkele van de eisen van
de Koerdische beweging (onderwijs, amnestie,
autonomie) met deze hervormingsmaatregelen
werden ingewilligd. Wat de Koerden aangeboden
kregen zijn kleine, symbolische toegevingen. Helaas
is dit ruim onvoldoende om het vredesproces in
gang te houden en laat het dan ook niet als een
verrassing komen als de PKK eerstdaags de wapens
terug op zou nemen.
KCK-leider Bayık zei dat het pakket niets met
democratie te maken heeft en beschuldigde Erdoğan
ervan valse hoop gecreëerd te hebben. “Wij hebben
onze wapens doen zwijgen opdat de politiek zou
kunnen spreken, maar nu zien we dat de politiek
in de gevangenis zit,” aldus de KCK-leider. PKKleider Abdullah Öcalan reageert afwachtend en
zegt dat hij stappen verwacht van de regering, maar
Bayık liet al weten dat voor hem het vredesproces
zo goed als dood is. Waarop premier Erdoğan
verklaarde dat het niet zijn schuld zal zijn, indien
het vredesproces opgeblazen zou worden…. Een zet
die BDP-voorzitter Demirtaş al verwachtte toen hij
het pakket op de korrel nam. “De regering heeft
nooit de bedoeling gehad om echt vooruitgang te
boeken in het vredesproces. Nu zullen ze proberen
de Koerdische zijde verantwoordelijk te stellen
voor het falen ervan,” aldus Demirtaş.
Kristel Cuvelier is stafmedewerkster van het
Koerdisch Instituut Brussel.
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- Noord-Koerdistan -

Aristoteles en het Turkse
repressie-apparaat
-Séta Papazian -

E

ind september heeft de Turkse Eerste minister Tayyip Erdogan zijn langverwacht “pakket van
democratische hervormingen” bekend gemaakt. Uiteindelijk is er niets bijzonders uit de bus gekomen,
maar wat ook te verwachten van de “neo-ottomaanse” diplomatie. Voor de 7000 politieke gevangenen in
Turkije is de teleurstelling groot: hun vrijlating is niet voor morgen. Terwijl waarnemers zich tevreden
stellen met de zogenaamde “vorderingen” van deze Turkse schijndemocratie, speelt zich op 67 km van
Istanboel een grotesk politiek proces af, dat reeds verschillende maanden loopt.
De jongste hoorzitting begon op 1 oktober en eindigde
op 10 oktober. Talrijke Turkse en Koerdische
intellectuelen – onder wie de medewerkers van
Ragip Zarakolu, zie verder – die reeds twee jaar
in voorhechtenis zitten onder de aanklacht van
“terrorisme”, streven naar hun voorwaardelijke
vrijlating. Zij eisen een zeer expliciete en
gemotiveerde vrijspraak. Het probleem: een lezing
geven over Aristoteles, blijkt nu ook al een misdaad
in Turkije...
Dit grootschalig proces – dat erg doet denken aan
de processen uit het Stalin-tijdperk – loopt tegen
honderden aangeklaagden die op willekeurige wijze
werden gearresteerd in de periode tussen 2009
en 2011 in het kader van de ‘KCK (Vereniging der
Koerdische Gemeenschappen)-Operaties’. Tijdens
de hoorzitting die van 9 en 20 september plaatsvond
in het reusachtige gevangeniscomplex van Silivri,
werden 205 mensenrechtenactivisten “berecht”,
van wie slechts 108 niet in voorarrest zaten.
Hoewel een reeks persoonlijkheden, historici, media
en Westerse ngo’s deze processen aanklagen, blijven
onze media doof voor de situatie van journalisten,
schrijvers, vertalers, advocaten en academici die
het slachtoffer zijn van deze bijzondere Turkse
opvatting van de vrijheid van meningsuiting.
Het is waar dat de Turkse staat op handige wijze deze
politieke tegenstanders heeft aangeklaagd als “deel
uitmakende van een gewapende terroristische
organisatie”. Niets werkt beter om potentiële
buitenlandse steun af te wenden.

Ragip en Deniz Zarakolu: zo vader, zo zoon
Het lot van Ragip Zarakolu en zijn naasten is
verontrustend. Deze humanistische pacifist,
mensenrechtenactivist en stichtend lid van de IHD
(Turkse mensenrechtenliga, geaffilieerd aan de
Internationale federatie voor de mensenrechten
FIDH) heeft sinds 36 jaar naam en faam verworven
met de publicaties van zijn uitgeverij over de
Armeense genocide, de rechten van de Koerden
en meer algemeen met zijn inspanningen voor de
rechten van de minderheden in Turkije.
Elke publicatie leverde hem een proces voor
‘terrorisme’ op. Voor Ankara zijn het taboeonderwerpen die in de vuilnisbak van de
geschiedenis thuishoren.
In oktober 2011 heeft het Turkse staatsapparaat
blijkbaar geoordeeld dat het niet langer volstaat om
het onvoldoende om deze symbolische intellectueel
van 65 jaar op te sluiten. Om hem het zwijgen op
te leggen, koos de staat er voor om hem als vader
te raken: één van zijn zonen zit sinds 7 oktober
2011 achter tralies met aanklachten gebaseerd op
dezelfde antiterrorismewet.
Deniz Cihan Zarakolu, geboren in 1975, wordt ervan
beschuldigd “lid te zijn van een illegale organisatie”
en riskeert een gevangenisstraf van 12 jaar. Wat is
dan het misdrijf van deze jonge doctorandus die
tot op vandaag nog geen aanspraak heeft kunnen
maken op een voorwaardelijke invrijheidsstelling?
Het geven van een conferentie over het boek Politica
van Aristoteles aan de volksuniversiteit van de
BDP (‘Partij voor Vrede en Democratie’, een legale
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pro-koerdische politieke partij die in het Turkse
parlement zetelt).... Zo verloopt het leven in Turkije,
een zware kostprijs voor het onderwijzen van de
Klassieken aan de volksuniversiteit van de BDP.
Het is ondertussen al twee jaar geleden dat Deniz,
doctorandus in de sociale wetenschappen en actief
in het uitgevershuis van de familie, van zijn vrijheid
is beroofd. Zijn vader is de enige persoon die hem
één keer per maand mag bezoeken.

de Turks-Duitse schrijver Dogan Akhanli opnieuw
een levenslange opsluiting als “leider van een
terroristische organisatie” nadat zijn eerdere
vrijspraak van 12 september 2011 werd verbroken.
Andere Turkse burgers zijn veroordeeld voor
godslastering: de pianist Fazil Say en de Armeense
journalist Sevan Nichanian.
De Franse staat bij monde van de President en
de minister van Buitenlandse Zaken, en meer
algemeen de Europese leiders, zeggen dat er een
einde moet komen aan dergelijke vervolgingen en
beweren dat ze zich engageren voor de vrijlating van
deze moedige mannen en vrouwen. Dat is nodig om
te bouwen aan het Turkije van morgen dat we in de
toekomst in Europa willen verwelkomen.

Ragip Zarakolu zelf was reeds verzwakt door het
vijf en een halve maand durende voorarrest (van 28
oktober 2011 tot 10 april 2012) en draagt daar nu
bovenop de morele, psychologische en financiële last
van de opsluiting van zijn zoon en collega. De familie
Zarakolu betaalt een hoge prijs in deze
“Zonder het opvoeren
ongelijke strijd tegen een autoritaire
Maar ondertussen heeft Brussel
van de internationale
staat, of die nu kemalistische (CHP)
een akkoord bekend gemaakt “over
mobilisatie die heeft geleid
of conservatief-islamistische (AKP) is.
de samenwerking tussen Europol
tot de voorwaardelijke
Laat ons niet vergeten dat de man in
en de Turkse Republiek” dat het
vrijlating van enkelen,
2002 zijn vrouw Ayse Nur verloor, die
actieterrein vergroot van Europol,
riskeren al deze
in de gevangenis stierf aan een niet
de organisatie die de politionele
intellectuelen zware
behandelde kanker.
samenwerking tussen de lidstaten
gevangenisstraffen. Dat
van de Europese Unie regelt.
is ook het geval voor
De beschuldigingen tegen vader en
Hoewel het Europees Parlement
honderden studenten en
zoon Zarakolu hebben tot doel om
in een resolutie van 18 april 2013
76 journalisten wiens
deze uitgevers die het aandurven om
stelt dat “het belangrijk is om
detentie van Turkije “de
over taboes te praten, het zwijgen
een strikt onderscheid te maken
grootste gevangenis voor
op te leggen. Opdat de boodschap
tussen terrorisme en de geweldloze
journalisten in de wereld
duidelijk zou zijn heeft de Turkse
uitdrukking van ideeën” en
maakt voor landen als Iran,
staat ook andere medewerkers van de
pleit voor het zoeken naar een
Eritrea en China”
uitgeverij achter tralies gegooid met
“oplossing voor het probleem
dezelfde beschuldigingen: onder hen
van de buitensporige duur van
de gepensioneerde hoogleraar A. Dursun Yildiz en
voorarresten”, vraagt het aan de lidstaten om “in
vertaalster Ayse Berktay.
nauwe coördinatie met Europol de samenwerking
met Turkije in de strijd tegen terrorisme en
Zonder het opvoeren van de internationale
georganiseerde criminaliteit te versterken”. De
mobilisatie die heeft geleid tot de voorwaardelijke
onderzoeker Etienne Copeaux stelt zich de vraag of
vrijlating van enkelen, riskeren al deze intellectuelen
“het systeem van verdraaiing van de wet zoals we
zware gevangenisstraffen. Dat is ook het geval voor
dat in Turkije waarnemen gemeengoed zal worden
honderden studenten en 76 journalisten wiens
in Europa en de wereld?”
detentie van Turkije “de grootste gevangenis voor
journalisten in de wereld maakt voor landen als
We zien dat Ankara de Turkse antiterrorismewetten
Iran, Eritrea en China” (rapport 2012 van het
gebruikt om de kritische journalistiek gelijk te
Comité ter Bescherming van Journalisten, CPJ).
stellen aan terrorisme.
De feministische sociologe Pinar Selek wist te
vluchten naar Straatsburg. Na een reeks van
kafkaiaanse processen werd ze tot levenslange
gevangenisstraf veroordeeld. Vandaag wordt ze
bedreigd door de samenwerking tussen Interpol
en de overheden van haar land. Uit terechte
bezorgdheid heeft een Frans steuncomité een
campagne voor haar opgestart. Daarnaast riskeert

Door middel van dergelijke interstatelijke
akkoorden, vinden de meest autoritaire aspecten
van de Turkse hun weg in Europa. M.a.w. door
de rechten van Turkse democraten te verdedigen,
verdedigen we meteen ook onze vrijheden.
Séta Papazian, voorzitster van het Collectief
VAN. Vertaling: Michel Etxebarria

- 16 -

De Koerden Kort
Een muur van schande
De Turkse regering is begonnen met de bouw van een muur tussen enkele Koerdische steden op de grens
tussen Turkije en Syrië. De “Muur der schande” zoals de Koerden de muur nu al noemen zal Nisêbîn in
Noord Koerdistan (Turkije) scheiden van Qamişlo in Rojava (West Koerdistan, Syrië). Volgens de AKPregering is de muur nodig om smokkelaars en Al Qaeda-aanhangers te belemmeren de grens over te steken,
maar daar geloven de Koerden niets van. “De grens tussen Turkije en Syrië is 900 km lang, waarom bouwt
Turkije nergens anders een muur?” vraagt Ayşe Gökkan, BDP-burgemeester van Nisêbîn, zich af. “Dit is een
politiek maneuver om de Koerden te verdelen. (…) Er komen geen aanvallen vanuit Rojava, Al Qaeda komt
juist vanuit Turkije naar Syrië. De Koerden hebben met hun eigen lichamen de grensstreek vrij gemaakt van
landmijnen. Mensen steken hier al meer dan een halve eeuw de grens over. Dit is een onmenselijke zaak en
de Koerden zullen deze opdeling nooit accepteren.” Al Jazeera-producer Omar al-Saleh denkt dat Turkije
andere motieven heeft. “Turkije vreest de creatie van een nieuwe Koerdische autonome regio in Syrië en de
invloed die dat kan hebben op haar eigen Koerdische bevolking,” aldus Al-Saleh. Mensenrechtenactivisten
voeren actie tegen de constructie en de BDP wil de kwestie ter discussie brengen in het Turkse parlement.
Burgemeester Ayşe Gökkan is negen dagen in hongerstaking gegaan uit protest tegen de muur. (KC)
“BDP in het oosten en de HDP in het westen”
Op 27 oktober hielden leden van de pro-Koerdische Vrede en Democratiepartij (BDP) en van verschillende
kleinere linkse partijen en organisaties in Turkije de Democratische Volkspartij (HDP) boven het doopvont
op een eerste ‘Groot Congres’ in Ankara. De nieuwe partij kwam er op initiatief van Abdullah Öcalan en moet
dienen als platform voor alle leden van de samenleving om te werken aan een echte radicale democratisering.
Als voorzitters verkoos het congres voormalig BDP-lid Sebahat Tuncel en de onafhankelijke Ertuğrul
Kürkçü. In de komende lokale verkiezingen van 2014 zal de BDP nog opkomen als onderdeel van de HDP
in Zuidoost-Turkije, maar las de alliantie een succes is zou de BDP voor de nationale verkiezingen van 2015
volledig in de HDP opgaan. Met deze brede alliantie willen de oprichters de kiesdrempel van 10% trachten
te omzeilen. Naast de Koerdische eisen van onderwijs in de moedertaal en democratische autonomie, was er
op het congres ook aandacht voor het lot van politieke gevangenen, ecologie, holebi- en transgenderrechten
en gelijkheid voor etnisch-religieuze minderheden. (MD)
Rojava: YPG wint terrein op Al Qaeda
De Syrische Koerdische volksmilities YPG hebben in de maand oktober behoorlijk wat terrein veroverd op
de aan Al Qaeda-gelieerde milities het Al-Nusra Front en de Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS). Zo
slaagde de YPG erin na een hevige strijd van drie dagen om de grenspost Tel Kocer (al-Yarubiya) tussen
Syrië en Irak te veroveren op de jihadisten, die de grensstad in maart op het regime hadden veroverd.
De strategisch belangrijke verovering van Tel Kocer, op de weg tussen Al Qamishli en Mosul, verschaft
de Syrische Koerden toegang tot Irak, wat erg belangrijk is sinds de KRG op 17 oktober PYD-covoorzitter
Salih Muslim de toegang tot het land weigerde. Ook in andere delen van de provincie Hasaka won de YPG
aan terrein, onder meer in de omgeving van het olierijke Rumeylan. Op 1 november startten de YPG een
tweede operatie genaamd “martelaren van Serêkaniyê”. Daarbij werden tientallen dorpjes veroverd in de
omgeving van Serêkaniyê (Ras al-Ain) - een hoofdzakelijk Koerdische grensstad met Turkije waar de YPG in
juli de strijd won - onder meer op de weg naar Tall Tamer (Til Temir) en Tall Abyad. Ook de voor Al Qaeda
belangrijke oude grensstad Tall Halaf werd hierbij heroverd, van daaruit zouden de jihadisten immers hun
gewonden naar Turkse ziekenhuizen brengen, aldus de Koerden. Vermoedelijk zullen de YPG nu proberen
om Tall Abyad (tegenover Akçakale in Turkije) zelf te heroveren op het Al Nusra Front en ISIS, wat evenwel
niet makkelijk zal zijn. (KC)
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- Europa -

“Ook wij kennen Sedat Selim Ay.
Hij heeft ons gemarteld en verkracht!”
- Kristel Cuvelier -

V

an maandag 30 september tot maandag 7 oktober hebben zeven slachtoffers van de Turkse
politiecommissaris Sedat Selim Ay een hongerstaking gehouden tegen zijn benoeming tot hoofd van
de antiterreureenheid van het politiedepartement Istanbul. Allen werden zij door het team van de Turkse
politiechef gemarteld, sommigen werden seksueel misbruikt en verkracht, anderen verloren vrienden en
familieleden tijdens de folteringen.

De misdaden die begaan werden door de
politiediensten van Sedat Selim Ay werden reeds
veroordeeld door het Europees Hof van de Rechten
van de Mens, maar toch ziet de regering Erdogan
geen graten in zijn promotie. De slachtoffers van
Ay zijn hierdoor zwaar geschokt. “De AKP-regering
zegt dat ze Sedat Selim Ay kennen als een goede
man. Wij kennen hem ook. Wij zijn door hem
gemarteld en verkracht,” vertelt Sebahat Gündüz,
een mensenrechtenactiviste uit Istanbul en één
van de hongerstakers. Toen de benoeming bekend
werd, reageerden enkele van zijn slachtoffers met
een protestbrief met hun persoonlijke getuigenissen
aan de Turkse regering en pers.
Toen het Turkse persagentschap ETHA deze
getuigenissen van martelingen en seksueel misbruik
publiceerde, werd het zelf aangeklaagd. Tegen ETHA
loopt momenteel een rechtszaak. Daarom proberen
de slachtoffers van Ay nu gehoor te vinden bij het
Europese publiek. Vanuit verschillende landen Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland zijn ze naar Brussel gekomen om de benoeming aan
te klagen. “De AKP praat over democratisering en
nultolerantie voor martelingen, maar op hetzelfde
moment wordt een veroordeelde martelaar tot chef
van de antiterreur-afdeling benoemd. We zien zijn
promotie als een toestemming om verder te gaan
met martelen en verkrachten,” zegt Gündüz.

1996 werd haar man ’s nachts van zijn bed gelicht en
gearresteerd. “Hoewel ik erg bang was, kon ik niet
anders dan naar het politiebureau gaan om naar
hem te informeren. Toen werd ik ook aangehouden.
Ze brachten me naar de “aparte kamer”, een kamer
vol marteltuigen, waar ook mijn man gemarteld
werd. Toen begonnen de folteringen. Ik werd
helemaal naakt opgehangen, kreeg elektroshocks,
werd seksueel misbruikt, … Ze schopten me in
mijn buik en tussen mijn benen terwijl ze riepen
dat ik nooit meer kinderen zou krijgen,” vertelt
ze dapper. “Ze gebruikten ook psychologische
foltertechnieken: ze bedreigden mijn zoon en ze
dreigden ermee in alle kranten te laten zetten dat ik
een prostituee ben. De martelingen duurden vijftien
dagen. Het was vreselijk! Ze wouden dat ik bekende
tot een bepaalde organisatie te behoren, maar ik
ben gewoon mezelf, een mensenrechtenactiviste,
een mens.”
Toen ze eindelijk voor de rechtbank moest
verschijnen werd ze onmiddellijk vrijgelaten. “Mijn
11-jarige zoon smeekte ons toen om naar Europa te
vluchten, wat we gedaan hebben,” maakt Gündüz
haar vreselijke verhaal af. “Toen we vernamen dat
Ay promotie zou krijgen, konden we niet anders
dan protesteren. We gaan door tot hij gestraft
wordt!”
Team 3

Een “aparte kamer” vol marteltuigen
Gündüz vertelt hoe linkse activisten in de jaren ’90
op regelmatige basis het slachtoffer werden van
martelingen, verkrachtingen en politieke moorden,
begaan door politie- en veiligheidsdiensten. Ook
Gündüz werd door het team van Ay gefolterd. In

Gündüz wijst op de foto’s van twee mannen aan de
muur van het lokaaltje in het Koerdische volkshuis
waar de hongerstakers samenkomen. Beide mannen
stierven tijdens de martelingen die ze ondergingen
op het politiebureau. Ayse Yimli Yeter, de vrouw van
één van hen - vakbondsman Süleyman Yeter - doet
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ook mee met de hongerstaking.
Ayse en Süleyman waren allebei
Slachtoffers van team 3
actief bij de Confederatie van
Progressieve Vakbonden (DISK).
1991: Hüseyin Toraman: vermist
Ayse was vicepresident van de
1995: Hasan Ocak: teruggevonden op een anonieme begraafplaats
textielafdeling, haar man was
1997: Asiye Zeybek Güzel: verkracht
verantwoordelijk voor de opleiding
1998: Muhabbet Kurt: verkracht
van de havenarbeiders. Het koppel
1999: Süleyman Yeter: vermoord
werd door de politie geviseerd
omwille van hun revolutionaire,
socialistische ideologie. Süleyman
haar armen opgehangen aan een plank tussen
pleitte er in die dagen voor om de Koerdische kwestie
twee ijzeren kasten. Ze werd toen ook één keer
en de arbeidersstrijd samen te bundelen, iets waar
opgehangen volgens de ‘Palestijnse’ methode het politieke establishment als de dood voor was.
met de armen achter de rug. De folteraars bonden
Voorheen voerden de Koerden in het oosten en de
haar echter vast met dekens en na de martelingen
arbeiders in het westen elk hun eigen strijd. Na
werden haar gepijnigde ledematen gemasseerd en
de arrestatie van Öcalan en de golf van protest die
ingesmeerd met helende zalf, zodat er tijdens de
dit met zich meebracht, kwam Süleyman met zijn
medische controle (die standaard wordt uitgevoerd
pleidooi in het vizier van de Turkse overheid.
bij vrijlating) geen sporen van foltering zichtbaar
zouden zijn. Tijdens de marteling werd ze eveneens
Ook Ayse werd tijdens de jaren 1995-97
seksueel misbruikt, betast en beledigd. Ze kreeg
verschillende keren gemarteld, onder andere door
ook electroshoks toegediend en een andere keer
‘ophanging’. De vakbondsvrouw werd tijdens een
duwden de politieagenten haar met haar hoofd in
15-dagen durende arrestatie in 1995 zes keer aan
een toiletemmer tot ze bijna verdronk.
Ayse zegt dat de martelingen gepleegd werden door
“team 3”, een speciale eenheid onder leiding van
Sedat Selim Ay en Bayram Kartal, die zich bezighield
met politieke gevangenen en “terreurverdachten”.
Tijdens de folteringen was Ayse de hele tijd
geblinddoekt, maar ze herkende Ay en Kartal aan
hun stem.
Opnieuw gearresteerd:
de nachtmerrie herhaalt zich
In 1996 wordt Ayse opnieuw opgepakt en herhaalt
het gruwelijke scenario zich. “Maar omdat ik de
keer daarvoor niets bruikbaar verklaard had,
deden ze deze keer minder moeite,” zegt ze. Deze
keer wordt ze ‘slechts’ één maal opgehangen
en gemarteld. Ayse werd samen met een 20-tal
lotgenoten verantwoordelijk gehouden voor de
dood van drie betogers die op 1 mei door de politie
gedood waren. Ze zal hiervoor 14 maanden in de
gevangenis doorbrengen.

Ayse Yimli Yeter, weduwe van Suleyman Yeter en zelf ook
slachtoffer van Ay en zijn team.

In 1997 worden wederom verschillende journalisten,
vakbondslui, academici en mensenrechtenactivisten
gearresteerd door hetzelfde ‘team 3’. Allen worden
ze ervan beschuldigd lid te zijn van de verboden
Marxistisch-Leninistische Communistische Partij
(MLKP), die Turkije klasseert onder de noemer
“terroristische organisaties”. Opnieuw worden
de gevangenen gemarteld en een vrouwelijke
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De andere arrestanten weigeren gealarmeerd te
tekenen. “We zijn met 15”, houden ze vol. Daarop
wordt de naam van Süleyman alsnog aan de lijst van
arrestanten toegevoegd. Wanneer Süleyman twee
dagen later niet terugkomt van verhoor, vragen zijn
medegevangenen waar hij is. De bewakers zeggen
dat hij overgeplaatst is naar een andere afdeling.
“Maar zijn jas ligt hier nog,” werpt iemand
op. “Die zal hij niet meer nodig hebben,” is het
onheilspellende antwoord.
Ziyneddin Abdurosuloviç, een Oezbeekse man die
de cel deelde met Süleyman wordt opgezadeld met
de moord. “Als hij niet meewerkte, dan zou hij
uitgewezen worden,” vertelt Ayse. De onfortuinlijke
Oezbeek ‘bekent’, maar later trekt hij zijn bekentenis
terug in. Hij wordt vervolgens zonder pardon op
het vliegtuig gezet en er wordt verder niets meer
van hem vernomen. “Vervolgens beweerde men
dat Süleyman een hartaanval had gekregen,”
vertelt Ayse verder. In het medische rapport stond
nochtans dat Süleyman’s lichaam sporen vertoonde
van marteling. De verantwoordelijke van het
medische team werd daarop prompt ontslagen en
zelf aangeklaagd.
“We gaan door tot we gerechtigheid
krijgen!”
Sebahat Gündüz, slachtoffer van Sedat Selim Ay en
hongerstaker

journaliste, Asiye Zeybek Güzel, wordt daarbij door
8 agenten verkracht. Hierna trekken de slachtoffers
naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens
(EHRM) dat Turkije jaren later zal veroordelen tot
het betalen van een schadevergoeding.
Voor Süleyman Yeter komt het vonnis echter te
laat. Op 5 maart 1999 wordt hij tijdens een nieuwe
‘antiterreur-operatie’ andermaal opgepakt en
gemarteld. Deze keer overleeft hij het verhoor niet,
hij overlijdt twee dagen na zijn arrestatie. Ze hebben
zijn nek gebroken. “Als de regering Sedat Selim Ay
na die eerste aanklachten ontslagen had, dan leefde
Süleyman nu misschien nog,” zegt Gündüz bitter.
“Zijn jas zal hij niet meer nodig hebben”
Süleyman was één van 15 arrestanten, waaronder
journalisten van de kranten Atilim en Dayanisma
en kunstenaars van het cultureel centrum BEKSAV.
Op het aanhoudingsformulier dat de arrestanten
dienden te ondertekenen stonden echter maar 14
namen, Süleyman’s naam ontbrak. “Dat wijst erop
dat ze op voorhand van plan waren om hem te
vermoorden,” zegt Ayse.

Ayse en haar medestanders geven de moed echter niet
op. Ze richtten een commissie op, waar verschillende
bekende personen in zetelen, die het dossier rond
de dood van Süleyman opvolgt. Uiteindelijk werden
er drie politieagenten aangeklaagd, Ay en Kartal
bleven buiten schot. Van de drie agenten werd er
één onmiddellijk vrijgelaten (Erol Ersan), één agent
kwam wegens “goed gedrag” al na 2,5 jaar terug
vrij (Mehmet Yutar) en de derde (Ahmet Okuducu)
werd pas begin juni dit jaar gearresteerd. Hoewel
deze laatste “gezocht” was door de politie, leefde hij
al die jaren gewoon thuis en kon zelfs met een vals
paspoort naar het buitenland reizen.
“We willen dat ook Sedat Selim Ay, Kartal en de
toenmalige minister van binnenlandse zaken voor
de rechtbank komen,” zegt Ayse. “De martelingen
zijn een onderdeel van de politiek. Het feit dat de
politie hier quasi ongestraft mee weggeraakt,
bewijst dat ze alles mogen doen en dat ze gewoon
kunnen doorgaan met martelen. We zullen het
hier echter niet bij laten! We zullen doorgaan met
actievoeren tot er gerechtigheid komt!”
Kristel
Cuvelier,
stafmedewerkster
Koerdisch Instituut Brussel.
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- Koerdistan -

Een nieuwe balans voor het
Midden-Oosten en de Koerden
- Memo Sahin -

H

et Midden-Oosten is niet hetzelfde als dat van een jaar geleden. Heel wat is veranderd en blijft
veranderen. Tot voor kort werd de ‘gematigde Islam’ van de Rechtvaardigheids- en Ontwikkelingspartij
(AKP) van premier Erdoğan door de VSA en de EU voorgesteld als model voor het nieuwe Midden Oosten
en de Arabische wereld. Onterecht werd ze in bloemen gezet. De AKP begon te geloven dat ze goed bezig
was en gedroeg zich als een verwend kind, ze viel iedere opposant en andersdenkende aan.
Op alle vlakken, zowel nationaal als internationaal,
stelde de AKP zich agressief op. Door de verlamming
van de Kemalistische republiek en diens generaals
dacht ze tot alles in staat te zijn, dat alles toegestaan
was. Thuis zaaide de AKP verdeeldheid tussen ‘mijn
kamp’ en ‘dat van de anderen’. Om de Islamitische
levenswijze in het land mogelijk te maken gebruikte
ze alle mogelijke staatsmiddelen. In het buitenland
steunde de AKP de soennitische Islam en trachtte
deze mee vorm te geven.

broederschap argwanend te bekijken. Daarom
wilden ze tot een nieuw Midden-Oosten komen met
een balans tussen de soennieten en de sjiieten. Noch
in Marokko en Afghanistan, Pakistan of Maleisië
zagen ze een soenitisch beleid zitten. Voor hen ligt
de oplossing in het herverdelen van de macht tussen
de twee blokken

Het westen daarentegen, vooral de VS, begon
in Egypte de gang van zaken van de Moslim-

1. Het Midden-Oosten zal er niet overwegend
soenitisch uit zien. De macht zal verdeeld worden

Jabhat Al-Nusra, gesteund door de Turkse staat,
werd op de lijst van terroristische organisaties
gezet. Op die manier heeft men
“Door de verlamming van
De AKP opende de geheime
opnieuw een patattenzak over
de Kemalistische republiek
staatskassa’s
waarmee
ze
het hoofd van de Turkse staat
en diens generaals dacht ze
Islamitische
bewegingen
getrokken. Het sjiitische kamp
tot alles in staat te zijn, dat
financierde die sterke gelijkenissen
dat al dertig jaar lang bestreden
alles toegestaan was. Thuis
met haar vertonen, zoals de
wordt, krijgt ineens verzachtende
zaaide de AKP verdeeldheid
Moslimbroederschap. Dit begon
omstandigheden
aangeboden.
tussen ‘mijn kamp’ en ‘dat
in Tunesië en andere NoordDe standpunten ten aanzien van
van de anderen’. Om de
Afrikaanse landen. Erdoğan’s partij
de
AKP,
Moslimbroederschap
Islamitische levenswijze in
deed er alles aan om te beletten dat
en
soortgelijke
organisaties
het land mogelijk te maken
seculiere bewegingen terrein zouden
daarentegen verharden.
gebruikte ze alle mogelijke
winnen.
staatsmiddelen. In het
Erdoğan werd ondervraagd in
buitenland steunde de AKP
Daarna
steunden
de
AKP
het Witte Huis te Washington.
de soennitische Islam en
soennitische
groeperingen
om
De Egyptisch president Mursi
trachtte deze mee vorm te
het regime van Syrië, dat ze in het
werd aan de kant gezet na diverse
geven.”
sjiitische kamp plaatsen, omver te
waarschuwingen. In Iran is de
werpen. Ze speelde een cruciale
‘gematigde’ Rohani , die open
rol bij het lokken van jihadistische bendes over de
bleek te zijn voor dialoog, aan de macht gebracht.
Syrische grenzen. Duizenden door de AKP getrainde
Publiekelijk laten Obama en Putin, Kerry en Lavrov
Turkse nationalisten (‘Akincilar’) werden naar het
de mogelijkheid van een zachte regimewissel in
slagveld gestuurd voor de oorlog tegen het regime
Syrië open.
in Syrië. Hierdoor is het terrorisme in Syrië enorm
toegenomen.
We kunnen dit alles samenvatten als volgt:
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en op die manier zich los te
trekken van de invloed van
Ankara. Ofwel blijft ze zitten
in het soenitische kamp van de
verliezers. Indien ze kiest voor de
politiek met Ankara zal de kans
groot zijn dat ze een staatsgreep
pleegt in Zuid-Koerdistan om
aan de macht te blijven of zal
haar politiek gedrag zorgen voor
verdeeldheid binnen de regio
die verdeling in twee regio’s in
Zuid-Koerdistan mee brengt.
In beide gevallen zal de reactie
van het Koerdisch volk in groot
Koerdistan niet gunstig zijn voor
de KDP.
Memo Sahin

5. De KDP zal na het tijdperk van Barzanî beginnen
met zeer sterke interne afrekeningen.

tussen de soennieten en de sjiieten
2. De AKP en al haar kompanen zullen vroeg of laat
op één of andere manier gestraft worden. Het westen
zal de vleugels van de AKP kortwieken. De keuze is
gemaakt voor zwakke democratische alternatieven.
3. Men zal een Islamitische dictatoriale staat niet
toelaten. Er is een nieuw alternatief, met zowel
aanhangers van het regime, als diverse etnische en
religieuze groepen. Het signaal van een nieuw Syrië
waarin elke etniciteit en religie in volle vrijheid
in vrede kan leven, de hoop op die geweldloze
veranderingen dat zoekt men op Genève II .
Zo te zien, vallen de Koerden niet in het kamp van
de verliezers, eerder bevinden ze zich in het kamp
van de winnaars.
4. Er heeft een politieke verschuiving plaats
gevonden na de verkiezingen van 21 september in
Zuid-Koerdistan. Er is een einde gekomen aan het
fity-fifty beleid van de KDP van Masoud Barzanî en
de PUK van Jalal Talabanî. Een duidelijk signaal
tegen de op Ankara geënte politiek. Vanaf vandaag
in Erbil zal de aanwezigheid van Teheran evenveel
gevoeld worden als die van Ankara.
De KDP heeft de keuze tussen zich te plaatsen voor
een nationale coalitie en akkoord te gaan om de
macht te verdelen met andere politieke partijen

6. Door toegang te weigeren aan Mr. Salih Muslim,
de covoorzitter van de Koerdisch-Syrische PYD,
heeft de KDP een historische fout begaan. Ze
verloor op deze manier al haar krediet in Rojava
(Koerdische gebieden in Syrië). Zo te zien is de KDP
al terecht gekomen in het kamp van de verliezers.
De PYD bezit een strategisch belangrijke positie nu
ze ook de grensovergang in Til Koçer, die de weg
vrij maakt voor Mosul, veroverd heeft. In de ogen
van de buitenwereld heeft de PYD een grotere rol en
meer macht over het territorium en de economische
bloei en dat goed is voor Rojava.
7. De AKP zal een keuze moeten maken tussen een
blijvende oplossing vinden voor de Koerdische
kwestie in Turkije en aan tafel zitten met de PKK
of ze zal heel veel verlies leiden, wat de weg zal
openen voor een nieuwe politieke keuze voor
zelfbeschikkingsrecht door de Koerden. Het
Koerdisch moet op alle vlakken gebruikt worden
in Koerdistan. Alle politieke gevangenen moeten
vrij. Het regionale zelfbeschikkingsrecht moet een
realiteit worden. Anders zie ik geen ander alternatief
dan het inzetten van de scheidingsprocedure van de
Koerden in Turkije.
Memo Sahin is voorzitter van
Humanitate gevestigd in Keulen.
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Pro

- Oost-Koerdistan -

Executies Koerden in Iran
blijven duren
- Mauro Desira -

O

p zondag 27 oktober, in de vroege ochtend, is de 29-jarige Koerdische politieke gevangene Habibollah
Golparipour geëxecuteerd. Zes jaar lang zat hij achter de tralies op beschuldiging van “Moharebeh
(‘vijandschap jegens God’) en Mofsid-fil-arzd (‘wereldse corruptie’) door propaganda voor en lidmaatschap
van de ‘Partij voor een Vrij Leven in Koerdistan’ (PJAK)”. Daarnaast berust de tenlastelegging van
Habibollah op diens activiteiten bij de ‘Vredesmoeders’ in Oost-Koerdistan.
Concreet hield Habibollah zich bezig met het
verdelen van boeken uitgeven door PJAK in
Mahabad, de belangrijkste stad in Oost-Koerdistan.
“Hij is geëxecuteerd omdat hij Koerd is. Wat vind
je zelf van de executie van iemand enkel omdat
hij boeken bij zich heeft? Waar anders ter wereld
hangen ze mensen op omdat ze boeken lezen en
schrijven? Habibollah heeft nooit een wapen vast
gehad, hij publiceerde boeken,” aldus zijn vader
Nasser.
De executie kwam onverwacht, de familie had
samen met enkele mensenrechtenorganisatie
immers een onderzoek gevraagd naar het gebruik
van foltermethodes bij de ondervraging van
Habibollah en gehoopt dat hij strafvermindering
kon krijgen. Een recente aanpassing in de strafwet
voorziet namelijk geen doodstraf meer voor
geweldloze ‘terroristische misdrijven’, maar enkel
een gevangenisstraf van 15 jaar. Daarnaast heerst
er een strikt verbod op folteringen. Habibollah’s
veroordeling is het tragische bewijs dat de Iraanse
strafwet dode letter is.
In een brief doet hij zelf het gruwelijke relaas van
zijn verhoor:
“Gedurende de 18 dagen dat ik in de gevangenis
van de Pasdaran (Revolutionaire Wacht, nvdr.)
zat in Mahabad, werd ik onderworpen aan de
wreedste fysieke en psychologische martelingen. Zo
is mijn rechterhand, als gevolg van de folteringen,
gebroken en bloedig verwond; uiteindelijk zijn
door dezelfde zware folteringen mijn rechterhand
en –voet beiden gebroken. Door onafgebroken
zweepslagen is mijn hele lichaam bont en blauw
en staat mijn huid vol blaren. Bovenop zweep-

en vuistslagen, werd ik eveneens onderworpen
aan elektrocutie, waaronder, tot mijn schande,
elektrocutie van mijn genitaliën. De brandlittekens
zijn nog steeds zichtbaar op mijn huid.
Een andere manier waarop mijn ondervragers
mij folterden was door mij urenlang met mijn
handen en voeten op te hangen. Soms vergaten
deze heren dat ik daar twee dagen lang in de lucht
hing. Wanneer dit hen niet bevredigde, werd ik
ondersteboven opgehangen […]
[…] Op 14 oktober 2009 werd ik overgebracht
van de Pasdaran-gevangenis in Mahabad naar
de Al-Mehdi Pasdaran-gevangenis in Orumiyeh.
Het dient te worden vermeld dat terwijl ik werd
overgebracht van Mahabad naar Orumiyeh, ik
gedurende de hele trip slagen, stoten en schoppen
onderging, hoewel ze mijn gebroken hand en voet
en de brandwonden op mijn lichaam konden zien.
[…]
[…] De situatie was zo erg dat ik de dood verkoos
boven deze marteling. Met deze verstandhouding,
dat zelfmoord plegen betekende dat ik mij zou
verlossen van mijn ondervragers en de foltering
die ze mij aandeden, probeerde ik mijn leven te
beëindigen. Mijn poging mezelf te bevrijden van
deze verschrikkelijke situatie was onsuccesvol door
tussenkomst van één van mijn bewakers.”
Ook over de absurde en onmenselijke rechtsgang,
zijn proces duurde welgeteld vijf minuten, wijdt
Habibollah uit:
“De rechter vroeg me: ”Waarom werkte je niet mee
met de officieren? Als er een zwaardere straf bestond
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dan ophanging, zou ik ze voor jou uitspreken en ik
zou het touw zelf rond je nek hangen.”
Ik stond perplex van heel het schouwspel. De
rechter bekeek simpelweg de geschreven versie van
de argumentatie die mijn advocaat had voorbereid
en daarmee was mijn proces over. Zonder één
woord ter verdediging uit te kunnen spreken werd
ik veroordeeld tot de zwaarste straf.
[…] Het laatste incident vond plaats op 9 mei
2013, toen drie politieofficieren mij naar Mahabad
overbrachten in een politiewagen met een kooi
vanbinnen in. Na één dag van eenzame opsluiting
in de Mahabad-gevangenis brachten de provinciale
inlichtingendiensten mij in de namiddag over naar
de Orumiyeh-gevangenis, waar ik, omwille van
bureaucratische redenen, met handen en voeten
gebonden in het voertuig bleef tot 6 of 7 uur ’s
morgens en uiteindelijk om 7u30 werd binnen
gebracht in de Orumiyeh-gevangenis. Het doel van
deze herhaaldelijke overplaatsingen vier dagen
lang was om mijn zaak verder voor te doen als
een politieke zaak en om mijn oneerlijke executie
te legitimeren. Als Koerden worden we in deze
regio continue door deze mentaliteit vervolgd. Ze
schilderen hun onderzoekswerk af als belangrijk
en overtuigen hun meerderen hiervan. Ze maken
een menselijke ladder van ons waarop zij hun
bestuurspostjes kunnen verdienen.”
Habibollah had in de gevangenis de naam ‘Hawal
Bahouz’, Kameraad Storm, gekregen. Voor zijn
ophanging zou hij een medegevangene gezegd
hebben: “Maak je geen zorgen, ik wacht al
lange tijd op dit moment.” terwijl hij ‘Hawal’,
het ‘Kameradenlied’, zong. Achteraf weigerde de
gevangenisdirectie het lichaam van Habibollah aan
de familie vrij te geven.
Deze executie komt slechts enkele weken nadat
nieuw verkozen president Hassan Rouhani
een reeks politieke gevangenen — advocaten,
journalisten en activisten — had vrijgelaten. Dit
in een poging om goodwill af te dwingen vóór
zijn reis naar New York. Op woensdag 23 oktober
publiceerde speciaal VN-rapporteur voor de
Mensenrechten in Iran, Ahmed Saheed, een verslag
waarin hij de mensenrechtensituatie in Iran nog
steeds verontrustend noemt zonder tekenen van
enige verbetering. Volgens de voorzitter van het
Iraanse Parlement, Ali Larijani, sprak Saheed enkel
zogenaamde “terroristische groepen” na en is hij
partijdig en onbetrouwbaar.

De afgelopen tijd was het erg onrustig in de
grensgebieden van de Islamitische republiek. In de
Koerdische regio brachten niet nader omschreven
“Koerdische rebellen” begin oktober vijf leden
van de Pasdaran om. PJAK, de meest actieve
Koerdische partij in Iran, heeft sinds anderhalf
jaar een staakt-het-vuren met Teheran. Later op
de maand arresteerden de Iraanse autoriteiten in
Teheran 80 Yarsani, een syncretische religie met
vooral Koerdische aanhangers, die protesteerde
tegen religieuze repressie. In juni staken ook al
enkele Yarsani zichzelf in brand in verschillende
steden in Iran.
Daarenboven laait in Beloetsjistan, op de grens met
Pakistan, het geweld opnieuw op. Als vergelding
op de dood van 14 Iraanse grenswachten door een
Beloetsjische rebellengroepering liet de provinciale
hoofdaanklager 16 Beloetsjen ophangen.
De Iraanse autoriteiten willen met deze
vergeldingsexecuties duidelijk maken dat de
zogenaamde ‘verzachting’ enkel opgaat voor
potentiële internationale partners, met name de
VS en Europa, om op die manier een versoepeling
van de sancties op Iran af te kopen. Voor de interne
oppositie dreigt er met Rohani weinig te veranderen,
zo stelt ook PJAK-voorzitter Abdul Rahman HajiAhmadi in interview met Reuters:
“Rohani maakt complete deel uit van de kern van
het systeem … De Amerikanen en de Europeanen
zijn optimistisch, maar er zijn nog geen enkele
interne veranderingen gemaakt … De druk op de
bevolking en het aantal executies zijn zichtbaar
toegenomen.”
Met, volgens Human Rights Watch, al minstens 400
ophangingen dit jaar, waarvan 125 onder het beleid
van Rohani, moet Iran enkel China voor zich laten
in het aantal executies per capita. Momenteel zitten
er 40 Koerden op death row. Ook werden in dezelfde
week twee andere Koerdische politieke gevangenen,
Reza Esmaili Mamadi en Shirkoo Moarefi,
opgehangen. Volgens Amnesty International dreigt
voor twee andere Koerdische politieke gevangenen,
Zaniar en Loghman Moradi, zeer snel de galg.
Zowel in Mamadi’s geboortedorp Selmas als aan de
andere kant van de grens in Van braken er protesten
uit tegen het Iraanse regime. Selmas werd door de
Iraanse veiligheidsdiensten tijdelijk hermetisch
afgesloten.
Mauro Desira, stafmedewerker KIB.
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