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STEUN HEYVA SOR!
De Koerdische Rode Halve Maan 

in Rojava en Syrië
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 volledig geïsoleerd zijn en de winter voor de deur staat.

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. 
Giften zijn ook mogelijk via overschrijving:

Heyva Sor a Kurdistanê e.V.
Sparkasse Neuwied

IBAN: DE62 5745 0120 0000 1860 98, 
BIC/SWIFT: MALADE51NWD
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- Memo Şahin -

- Redactioneel -

Rojava is de wieg 
van de revolutie

Zo te zien zal de crisis en de strijd in Syrië nog lang duren. Genève II zal geen oplossing brengen voor 
de problemen. Er zullen nog meer conferenties moeten plaats vinden. 

Vandaag tellen we ongeveer 
elfduizend jihadisten in Syrië 
afkomstig uit 70 verschillende 
landen. Ze voeren een vuile oorlog uit. 
Ze vermoorden onschuldige burgers, 
terroriseren de bevolking, plunderen 
de eigendommen van mensen en 
intimideren en verkrachten de 
vrouwen. Momenteel zijn deze 
Islamitisch-jihadistische terreuror-
ganisaties onderling in gewapend 
conflict over goederen en bezit.

En de Syrische Nationale Raad en 
het Vrije Syrische Leger? De landen 
die de Syrische Nationale Raad als 
alternatieve oppositie naar voor 
schuiven zullen zeer binnenkort 
ondervinden dat deze beiden 
nietsnutten zijn. Een oppositie die 
de eigen militaire basissen niet 
kan controleren kan niet goed zijn. 
De commandanten van het Vrije 
Syrische Leger bevinden zich in een 
chaotische situatie. De generaals die 
aan het hoofd staan vluchten het 
land uit bij de minste kans. Het Vrije 
Syrische Leger wat zogezegd onder de 
politieke bevoegdheid van de Syrisch 
Nationale Raad staat is stuurloos. 

Het is meer dan ooit duidelijk dat in 
Syrië enkel de Koerdische oppositie 
seculier en democratisch is. Het is een 
hedendaagse realiteit. De Koerdische 
oppositie realiseerde in de noordelijke 
regio’s een veilige zone voor alle 
bevolkingsgroepen; de Koerden, 
Armeniërs, Suryani’s, Arabieren 
en Turkmenen. Ook de religieuze 
diversiteit geniet hier van democratie. 
Men kan deze situatie vergelijken 
met de situatie van Zuid-Koerdistan 

(Noord-Irak) na 1991. Daar was de 
Koerdische regio het centrum van de 
democratie in Irak. Daarom geloof 
ik in de positieve ontwikkelingen in 
Rojava. Ze zal een zeer belangrijke 
rol gaan spelen in het toekomstige 
Syrië. De wereld zal deze Koerdische 
realiteit moeten erkennen. 

De PYD (De Democratische 
Eenheidspartij) voert in Rojava een 
zeer moderne en democratische 
politiek uit. Samen met andere 
politieke partijen en NGO’s  creëerden 
ze een  Hoge Raad die zorgt voor 
de bescherming van de bevolking. 
De YPG (De Volksbeschermings-
eenheden) is de militaire macht 
en zorgt voor stabiliteit. Ze treden 
op tegen de plunderingen van de 
bezittingen van het volk, tegen 
verkrachtingen en intimidaties door 
de jihadistische groeperingen. Ze 
hebben voorkomen dat de bestaande 
staatsdiensten in de regio vernietigd 
worden, waardoor een ergere 
crisis is afgewend. De dagelijkse 
behoeften - brood, voedingswaren, 
medicamenten, olie en dergelijke - 
van de bevolking worden zo goed 
mogelijk voorzien. 

De onderwijsnetten, politiediensten 
en gemeentelijke diensten werden op 
een zeer degelijke manier bewaard en 
blijven opereren. Landbouw wordt 
verwerkt. De markten in de steden 
worden goed gecontroleerd zodat er 
geen chaos ontstaat. 

De etnisch-religieuze minderheden 
worden gelijk behandeld en iedereen 
krijgt gelijke rechten. Er heerst 

tolerantie tussen al die verschillen. 
Ieder krijgt evenveel kans om 
zijn eigen taal te gebruiken in het 
onderwijs en in het beleven van 
godsdienst.

De buurlanden trachten om deze 
stabiele situatie te ondermijnen. 
Vooral Turkije probeert alles om 
dit succes om te plooien in chaos 
door de Islamitische-jihadistische 
groeperingen te financieren, te 
bewapenen en Syrië binnen te lokken. 
Maar ik kan met de volle overtuiging 
zeggen dat geen enkel buurland, 
zelfs Turkije niet, deze stabiliteit en 
verwezenlijkingen kapot kan krijgen 
als de Koerden op interregionaal vlak 
strategische eenheid vormen. 

De PYD en de YPG voeren een 
uitstekend beleid uit. Beiden zijn 
ontstaan uit het volk en werken 
zeer goed samen met het volk om 
de toekomst op te bouwen. Het 
voornaamste is dat de PYD en de YPG 
geloven in hun politiek. Ze hebben 
geen raadgevers en beleidsmakers 
nodig uit buurlanden die nooit goeds 
gewild hebben voor de Koerden. 

Syrië zal niet de oude zijn. Het is 
gedaan met het centralistisch en 
dictatoriaal Syrië. De toekomstig van 
Syrië zal gedecentraliseerd, federaal 
en democratisch zijn. Rojava is de 
motor van het Syrië van morgen dat 
het voorbeeld zal zijn van samenleven 
in vrede en gelijkheid met respect 
voor elkaar voor heel het Midden- 
Oosten. 

Memo Sahin, Dialog Kreis.
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Jonathan Spyer  Israëlisch Midden- ostenanalist vergelij t de op omst van t ee oerdische 
soevereine entiteiten  de RG in Ira  en Rojava in Syrië. eiden  ontstonden uit de assen van rabisch-

nationalistische dictatoriale regimes die decennia lang de oerdische bevol ing binnen hun landsgrenzen 
onderdru ten. 

- onathan Spyer -

Koerdische soevereiniteit 
in opmars

- est- oerdistan -

Ze delen ook hun scepticisme of vijandigheid ten 
aanzien van de opkomst van de andere Koerdische 
enclave - het door de PYD gedomineerde Rojava - 
omwille van gelijklopende redenen. Rojava staat 
onder controle van de PYD, geassocieerd met de 
PKK, dat sinds 1984 in oorlog is met Turkije.

Vanuit Turks oogpunt betekent het op het toneel 
verschijnen van Rojava een strategische aanwinst 
voor de PKK. Deze haar controle over een 500 km 
lang stuk grens tussen Syrië en Turkije verhoogt de 
mogelijkheden voor ontwrichting in het geval van 
een ernie d conflict.

Het bestaan van Rojava kan mogelijk dienen als 
een impuls voor het vredesproces, maar vanuit 
Turks standpunt ook als een bedreiging als het 
proces verzand, zoals nu het geval is. We noteren 
de recente verstrenging van de grenscontroles door 
de Turken, het afsnijden van communicatie met de 
PYD en het opstarten van de bouw van een muur 
langs de grens.

Abdullak Öcalan’s PKK en Massoud Barzanî’s 
KDP, de heersende partij in de KRG, vormen 
rivaliserende pan-Koerdische bewegingen, elk met 
een diep wantrouwen ten opzichte van de ander. Het 
falen van de Hewlêr-overeenkomst in 2012 die het 
gezamenlijke bestuur van Rojava door de PYD en 
de Kurdistan National Coalition (een verzameling 
van Barzanî-gezinde Syrisch-Koerdische partijen) 
leidde ertoe dat de KRG Rojava beschouwt als het 
landgoed van zijn rivalen.

De onfortuinlijke eindconclusie van dit verwarrende 
en verstrengelde netwerk van relaties, vanuit 
Koerdisch standpunt, is dat het de Turkse regering 
een veto geeft over elk vooruitzicht op Koerdische 
eenheid in de nabije toekomst. Dit omdat Turkije, 
vanwege de rivaliteit tussen de KRG en de PKK, 
de goede relaties met KRG, het primaire belang 

Er zijn twee autonome Koerdische entiteiten 
ontstaan in een aan elkaar grenzend gebied, als 
het gevolg van de ineenstorting of terugtrekking, 
onder zeer verschillende omstandigheden, van twee 
naburige Arabisch-nationalistische dictaturen, in 
Irak en Syrië.

Binnen deze twee entiteiten wonen ruwweg een 
derde van het totale aantal Koerden - rond 6,7 
miljoen in de Kurdistan Regional Gouvernement 
(KRG) in Noord-Irak, en ergens tussen de 2 en 
3 miljoen in de door de PYD (‘Democratische 
Eenheidspartij’) gecontroleerde autonome zone van 
Rojava, in Noordoost Syrië

De Koerden in Iran blijven onaangetast door deze 
gebeurtenissen en leven nog steeds onder zware 
onderdrukking, zoals recent tot uiting kwam in 
massa-arrestaties en een serie van executies van 
activisten in de Koerdistan-regio in het westen van 
Iran.

De Koerden in Turkije, de grootste bevolking, zijn 
betrokken in een vredesproces met de regering van 
eer te ini ter ecep a epp rdo an, aarvan de 
uitkomst nog niet duidelijk is. Rond kernpunten, 
zoals Koerdisch taalonderwijs in staatsscholen 
en de vrijlating van duizenden Koerden gevangen 
onder nog niet aangepaste antiterreurbepalingen 
in de strafwet, is er geen akkoord. Als gevolg zit het 
proces momenteel muurvast.

De situatie van en de relatie tussen deze twee 
bestaande maar zeer verschillende Koerdische 
autonome gebieden wordt sterk gecompliceerd door 
hun erg afwijkende relaties met naburige machten.
De KRG heeft een positieve en zich ontplooiende 
relatie met de regering van Turkije, gebaseerd op 
compatibele economische noden - op de eerste plaats 
olie in ruil voor elektriciteit - en de afwezigheid van 
zware discussiepunten.
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vast te houden aan de unitaire Syrische staat. Het 
is het vermelden waard dat de relatief ‘gematigde’ 
islamitische rebellen van de ‘Tawhid Brigade’ en 
andere de afgelopen weken de Islamic State of Irag 
and al-Sham (ISIS) vervoegden in hun strijd tegen 
de Koerdische strijdkrachten van de YPG, die ze 
beschuldigen van het land te willen opdelen en van 
samenwerking met Assad.

Diplomatiek gezien heft Rojava buiten de PKK 
geen lokale bondgenoten, noch regionale of 
internationale relaties of sponsoren. De YPG is er 
echter tot dusver in geslaagd zichzelf op het terrein 
te verdedigen en heeft de meest basale voorwaarde 
voor bestuur waar gemaakt, namelijk het monopolie 
op geweld. Deze verwezenlijking betekent een grote 
stap voorwaarts voor de Koerden, vanuit om het 
even welk standpunt, maar haar toekomst blijft 
onzeker. 

Dit is dus de merkwaardige actuele Koerdische 
realiteit. Grote winsten maar op zeer verschillend 
vlak. Eenheid is nog steeds moeilijk te bereiken. In 
plaats zijn er twee entiteiten. De KRG lijkt op zijn 
minst een zekere toekomst te hebben, Rojava veel 
minder.

De oprukkende pan-Koerdische politiek zet twee 
zeer verschillende nationale bewegingen tegenover 
elkaar - Barzanî’s KDP gecentreerd in de KRG 
maar met zusterpartijen in alle andere gebieden 
met een Koerdische bevolking en de verschillende 
rivaliserende bewegingen van de PKK, traditioneel 
geconcentreerd op Noord Koerdistan in Turkije, 
maar nu ook op het de facto soevereine noordoosten 
van Syrië.

Voor een buitenstander lijkt een blijvende 
Koerdische verdeeldheid onvermijdelijk. Voor een 
sympathiserende waarnemer is haar volharding 
zeer spijtig; het is een zware rem op de Koerdische 
aspiraties. 

Vanuit hetzelfde standpunt van de sympathiserende 
buitenstaander is het vooral frustrerend dat de 
afwezigheid van eenheid de mogelijkheid geeft 
aan onvriendelijke of vijandige externe machten 
om hun invloed te verspreiden onder de Koerden. 

e eerder ver e de a iantie t en rdo an en de 
KDP is de meest voor de hand liggende kandidaat 
in dit opzicht. Sommige Koerden beweren dat er 
een parallelle relatie bestaat tussen de PKK en 
Assad’s regime of zelfs met de Iraniërs als een even 
onwelkom fenomeen.

Verdeeldheid is spijtig maar natuurlijk geen tragedie. 
Twee bloeiende Koerdische entiteiten zouden nog 
steeds een opmerkelijke vooruitgang betekenen in 
vergelijking met het afgelopen decennium. Maar 
als de autonomie in Noordoost-Syrië verloren gaat 

dat ze plaats op deze relaties, de daaruit volgende 
gedeelde vijandigheid ten aanzien van het door de 
PYD gecontroleerde Rojava en de afwezigheid van 
elke internationale garantie voor Rojava, over een 
mechanisme beschikt om de verdeeldheid tussen de 
Koerden te bewaren.

Dit mechanisme, en de diepe vervreemding van 
de twee entiteiten die er het gevolg van is, heeft 
natuurlijk ernstigere implicaties voor Rojava dan 
voor de KRG.

Beide Koerdische entiteiten zijn ontstaan als het 
gevolg van het onvermogen van de Arabische 
dictaturen om in hun respectieve gebieden de 
Koerdische bevolking blijven gevangen te zetten.
De relatieve omvang waarin dit het geval is, vormt 
echter een voornaam verschil tussen het door de 
KRG gecontroleerde gebied en Rojava.

In het geval van de KRG is de breuk duidelijk en 
permanent, de voormalige dictator is dood en zijn 
regime is geschiedenis. De KRG is op de voorgrond 
getreden als het meest stabiele en rustige deel van 
Irak.

In een reeks van confrontaties in de loop van 2012 
met de regering in Bagdad, toonde de KRG dat het 
zichzelf kan verdedigen tegen om het even welke 
fysieke dreiging vanuit de centrale regering als dat 
nodig blijkt.

In economisch opzicht gaat het met grote schreden 
vooruit. Hier blijven uiteraard de relatie met Turkije 
en de oliepijplijn naar Ceyhan van uitzonderlijk 
belang. De KRG ontwikkelt ook langzamerhand een 
staatsmachinerij waarbij het schrander avonturen 
in de betwiste gebieden of premature afkondigingen 
van soevereiniteit vermijdt. Ook diplomatiek boekt 
het vooruitgang. Het aantal vertegenwoordigingen 
in haar hoofdstad neemt gestaag toe.

Dit alles in overweging genomen, lijkt de KRG een 
permanente aanwezigheid geworden in de regio. 
Een ramp niet nagelaten, is het moeilijk in te 
beelden hoe dit ankerpunt van Koerdische quasi-
soevereiniteit zou kunnen verdwijnen.

Rojava is een veel meer voorbarig, voorzichtig en 
kwetsbaar wapenfeit. De dictator van het land in 
kwestie is niet dood en heeft zijn macht niet verloren. 
Zijn heerschappij is nu beperkt tot ongeveer 40% 
van et betre ende gebied aar i  i  va t be oten 
de controle over Syrië terug te winnen en het tij op 
het slagveld lijkt, onrustwekkend genoeg, in zijn 
voordeel. Als hij erin slaagt, is het zeker dat hij de 
controle over het noordoosten van het land opnieuw 
zal opdringen. 

Ook de Syrisch-Arabische rebellen zijn vastbesloten 
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uitgangspunt blijft voor de westerse diplomatie 
zullen Koerdische aspiraties onvermijdelijk storend 
en onwelkom lijken.

Mijn visie is dat de inspanningen van de Koerden en 
van hun vrienden in zowel Washington als Europa 
zich zouden moeten richten op het proberen te 
overtuigen van hun partners dat het opdelen van 
deze staten een grotere kans betekent op stabiliteit 
op lange termijn in vergelijking met de inspanning 
om de aspiraties van de volkeren die deel uit maken 
van de staat kunstmatig binnen de staatsgrenzen, die 
vaak meer op gevangenismuren dan op aanvaarde 
grenzen tussen legitieme landen lijken, te vatten. 

Concreet betekent dit zoeken naar de inzet van 
westerse staten voor het overleven van zowel de 
KRG als Rojava. Het voorkomen van de isolatie van 
Rojava en bevestigen van de toekomst van de KRG 
zou een grote bijdrage hiertoe leveren. 

Jonathan Spyer is een Midden-Oostenanalist, 
auteur en journalist gespecialiseerd in 
Israel, Libanon, Syrië en bredere kwesties 
in regionale strategie. Hij is Senior 
Research Fellow voor het Global Research 
in Inte national A ai s ( IA)-cent m 
en een fellow aan het Middle East Forum. 
Vertaling Mauro Desira, KIB.

omwille van geschillen en onenigheid, zou het wel 
een drama betekenen. Zoals de zaken er nu voor 
staan, ben ik er niet zeker van dat deze uitkomst 
kan vermeden worden bij een manoeuvre van 
de regering of van de rebellen na hun eventuele 
overwinning.

In dit opzicht is het waarschijnlijk zo dat een 
blijvende de facto opdeling van Syrië een voorwaarde 
is voor het blijven bestaat van een autonoom Rojava. 
Maar een toenadering tussen de KDP en de PKK en 
een garantie van de KDP op haar engagement voor 
de overleving van Rojava zou de kansen op lange 
termijn enorm doen toenemen.

Dit brengt me bij mijn laatste punt, namelijk dat 
bekeken vanuit het bredere kader, zowel de KRG 
als Rojava het product zijn van de val van die 
staten die regeerden in de naam van Pan-Arabisch 
nationalisme. Het lijkt mij dat op lange termijn 
het ontrollen van dit proces en de permanente 
opdeling van deze staten een voorwaarde kan zijn 
voor de opkomst van echte Koerdische autonomie 
of soevereiniteit aan beide zijden van de snel 
vervagende grenzen van Syrië en Irak. 

Het probleem is dat de VS en andere westerse staten 
trouw blijven aan het voortbestaan van Irak en Syrië 
als verenigde, soevereine staten. Zolang dat dit het 

“Een vrije Koerd erkent geen grenzen”, spandoek in Rojava.
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- Intervie  Sinem Mohammed -

schappen te betrekken bij het bestuur. In Rojava 
leven niet alleen Koerden, er wonen ook Arabieren, 
Turkmenen (Alevi), (christelijke) Assyriërs en 
Armeniërs, Tsjerkessen, … Het lukt vrij goed de 
verschillende gemeenschappen te betrekken, 
vooral de christenen die vaak het doelwit zijn van 
i adi ti c e i itie , aardoor ze be e en dat 

dit de enige manier is waarop ze zichzelf kunnen 
verdedigen. 

Ons comité voor humanitaire hulp verdeeld voedsel 
en hulpmiddelen onder alle mensen, zonder een 
onderscheid te maken tussen Arabieren, Christenen 
of Koerden. Wanneer de YPG een dorp bevrijden, 
zoals recentelijk rond Serêkaniyê, dan nodigen ze de 
mensen uit om terug te keren naar hun huizen en 
een raad op te richten. Iedereen mag deelnemen aan 
zo’n raad. Zelfs aan de grensposten zal je mensen 
aantre en van a e ver c i ende ge een c appen. 

De YPG hebben feministische ideeën en 
vrouwelijke milities die nu strijd leveren met 
Al-Nusra en de Islamitische Staat van Irak 
en Al-Sham (ISIS of Daesh), jihadistische 
milities die gelieerd zijn aan Al Qaeda. 
Dit klinkt bijzonder gevaarlijk, zeker voor 
vrouwelijke strijders. Hoe gaan de vrouwen 
hiermee om?

Wij hebben ons vanaf het begin van de revolutie 
bezig gehouden met het organiseren van de vrouwen. 
We hebben speciale comités opgericht die werken 
rond de vele problemen van mannelijke dominantie 
waaronder vrouwen in het Midden Oosten lijden. 
We openden speciale academies waarin vrouwen 
opgeleid worden over vrouwenrechten en we richtten 
lokale centra op waar vrouwen terecht kunnen 
wanneer ze problemen hebben met hun man of 
hun mannelijke familieleden. Zo leren we vrouwen 
zichzelf te bevrijden en zichzelf te verdedigen. Nu 

We spraken begin november met haar over de manier 
waarop de PYD de Koerdische regio’s probeert te 
besturen, de gevechten met aan Al Qaeda gelieerde 
milities, de komende vredesonderhandelingen van 
Genève II en de vrouwelijke strijders van de YPG. 

Kunt u ons vertellen hoe de PYD het 
dagelijkse bestuur organiseert in de steden 
en dorpen in Rojava?

West Koerdistan wordt bestuurd door raden 
en comités, die opgericht zijn door de lokale 
bevolking volgens de noden van die bevolking. 
Binnen de Volksraad van West Koerdistan hebben 
we bijvoorbeeld een 18-tal comités die zich bezig 
houden met zowat alle aspecten van het dagelijkse 
leven. Zo hebben we een jongerencomité, een 
vrouwencomité, een economisch comité, een 
cultuurcomité, een onderwijscomité, … 

Daarnaast hebben we in elke stad en in elk dorp 
lokale bestuursraden opgericht. Via de raden richt 
de lokale bevolking het bestuur in naar gelang 

n pecifie e noden. o i  er bi voorbee d een 
comité dat olie en gas bedeelt waar er een tekort 
is aan brandstof en er zijn broodcomités die brood 
bezorgen aan zij die honger hebben. In elk dorp, in 
elke straat hebben we nu lokale comités die zowat 
alles regelen. We leggen bijvoorbeeld vaste prijzen 
op, om te voorkomen dat mensen woekerprijzen 
vragen. De bestuursraden bestaan in heel Rojava, 
van Derik tot Afrin. Ook in al-Hasakah, een 
Arabische stad waar ook veel Koerden wonen, 
hebben we raden opgericht. En ook in Aleppo zijn er 
nu raden, waar soms ook Arabieren aan deelnemen. 
Veel Koerden uit Aleppo zijn op de vlucht geslagen, 
maar sommigen zijn gebleven en ze proberen nu via 
de  raden hun dagelijkse leven te organiseren.  

We doen ons best om al de verschillende gemeen-

Sinem Mohammed is covoorzitter van de ol sraad van est oerdistan eople s ouncil of estern 
urdistan  een algemene bestuursraad voor heel Rojava  aar oo  de emocratische Eenheidspartij 

 toe behoort. e is eveneens lid van het oerdische oogste omit  urdish Supreme ommittee  
S  een oepelorganisatie met vijf vertegen oordigers van de ol sraad en vijf vertegen oordigers 

van de oerdische ationale Raad urdish ational ouncil  .

- ristel uvelier-

Vrouwelijke YPG-strijders in de 
frontlinie tegen Al Qaeda
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Op sommige plaatsen vinden eremoorden plaats, 
ja. En meisjes worden gedwongen om, in ruil voor 
geld, te trouwen met oudere mannen. We hebben 
nu echter een regel ingevoerd die dergelijke 
huwelijken verbiedt. Een andere gewoonte die we 
verboden hebben is “het uitwisselen van bruiden”. 
Als een meisje uitgehuwelijkt wordt aan een man 
die weinig geld heeft, dan geeft hij zijn zus in ruil 
aan een familielid van het meisje. We hebben dit 
verboden omdat de meisjes zo vaak tegen hun wil 
moeten trouwen. 

Verder hebben we het ook verboden om te betalen 
voor vrouwen. Vrouwen zijn geen goederen die 
zomaar verkocht en verhandeld mogen worden. Op 
die manier hebben we al veel tragedies voorkomen. 
In het begin waren sommige mannen hier boos om. 
Ze vonden dat we hun leven verknoeiden. Ze zeiden: 
“Deze man wil mijn dochter trouwen. Ok, hij is 
oud, maar hij is zeer rijk en nu verhinderen jullie 
dit huwelijk!” Eerst was er dus wel wat weerstand 
onder de bevolking, maar nu hebben de mensen 
ingezien dat het beter is zo. 

Maar al deze zaken bestonden in onze gemeenschap: 
eremoorden, gedwongen huwelijken, … Zo was er 
een vrouw die alleen achtergelaten was in de woestijn 
door haar vader en haar broer, die haar wouden 
vermoorden. Gelukkig hebben we haar gevonden 
en nu woont ze bij ons in één van onze centra. Door 
al deze bedreigingen is het belangrijk dat vrouwen 
zichzelf kunnen verdedigen, dus ze moeten ook 
kunnen deelnemen aan de verdedigingseenheden 
(YPG). 

Vele jonge meisjes gaan bij de YPG. Ze krijgen een 
militaire opleiding aan onze vrouwenacademies, 
over oorlogsvoering, maar ook over politiek en 
vrouwenzaken. Die jonge meisjes doen het erg 
goed. Ze weten dat als ISIS, Jabhat Al-Nusra en 
de anderen het voor het zegen krijgen in onze 
regio, ze gedwongen zullen worden om onder hun 
strenge heerschappij te leven en dat willen ze niet. 
Die mannen denken dat als ze hun hand boven een 
vrouw houden en drie keer “Allahu Akbar” roepen, 
die vrouw van hun is. Onze vrouwen weten heel 
goed waarom ze bij de vrouwelijke brigades van de 
YPG gaan.

Afgelopen zomer brachten Russische en 
Iraanse media gruwelijke berichten over 
slachtpartijen op Koerdische burgers in Tel 
Aran, Tel Hasil en Tel Abyad. Achteraf bleek 
een deel van die berichten echter niet te 
kloppen. Wat is er echt gebeurd?

De Koerdische inwoners van Tel Aran en Tel 
Hasil, in de buurt van Aleppo, waren geïsoleerd, 
omringd door Arabische dorpjes die gedomineerd 
worden door de jihadisten, dus we konden hen 

hebben we in zowat alle wijken vrouwencomités en 
centra die geleid worden door vrouwen, mannen 
worden er niet toegelaten. Ook vrouwen uit de 
Arabische gemeenschap komen erheen. 

De raden hebben vele regels uitgevaardigd die 
vrouwenrechten moeten beschermen. Zo is het een 
man in de islamitische wet bijvoorbeeld toegelaten 
om tot vier vrouwen te huwen. In onze Algemene 
Raad hebben we beslist dat gelijk welke man die 
er een tweede vrouw bijneemt onmiddellijk uit de 
Algemene Raad wordt gezet. (lacht) Dit was een 
erg belangrijke beslissing. In het begin lagen er een 
paar mannen dwars, maar uiteindelijk slaagden we 
erin iedereen te overtuigen. 

Een ander belangrijk punt is dat in al onze raden 
en comités 40% van de zetels gereserveerd zijn 
voor vrouwen, 40% voor mannen en 20% voor 
kandidaten  ongeacht hun geslacht. In Spanje is ter 
vergelijking slechts 25% van de parlementszetels 
gereserveerd voor vrouwen.  In onze raden kunnen 
vrouwen in principe zelfs in de meerderheid zijn, 
afhankelijk van wie de overige 20% van de zetels 
innemen.

In alle oorlogen zijn het de vrouwen die het het 
zwaarst te verduren krijgen. Vrouwen lijden als 
echtgenotes wanneer ze hun man en kostwinner  
verliezen, als moeders wanneer ze hun kinderen 
zien sterven en als vrouwen wanneer ze verkracht 
worden door de mannelijke vijand. Hetzelfde 
gebeurt nu ook in Syrië. Daar staan we tegenover 
een erg gevaarlijke vijand: Daesh (ISIS) en Al-
Nusra. De jihadisten willen niet dat vrouwen 
zichzelf bevrijden, ze willen vrouwen juist aan zich 
onderwerpen. Ze willen niet dat vrouwen deelnemen 
aan de besluitvorming, noch aan de revolutie. Ze 
willen zelfs niet dat vrouwen iets te zeggen hebben 
over vrouwenzaken. 

Groepen zoals Daesh en Al-Nusra willen een 
Islamitisch Kalifaat oprichten waarin iedereen een 
slaaf is, en zeker de vrouwen. Ze hebben bijvoorbeeld 
de praktijk van ‘seksuele jihad’ ingevoerd 
waarbij vrouwen uit Saudi-Arabië enkele weken 
doorbrengen bij de jihadisten in Syrië. Ze noemen 
het een ‘jihad-huwelijk’ sommige vrouwen keren 
pas terug naar Saudi-Arabië als ze zwanger zijn. Dit 
is de 21ste eeuw, dergelijke zaken zouden toch niet 
mogen gebeuren! Hun extremistische, islamitische 
ideeën dringen door in onze samenleving en dat is 
erg gevaarlijk voor vrouwen! Het is een bedreiging 
voor heel Syrië, niet alleen voor de Koerden. De 
Koerden zijn ook moslims overigens, maar van een 
iets gematigdere strekking. 

Hoe was de situatie voor vrouwen in 
Syrië voor de oorlog? Hoe staat het met 
eremoorden en gedwongen huwelijken?
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dat de mensen mochten doen wat ze wouden met 
Koerdische eigendommen en dat de Koerdische 
vrouwen hen toebehoorden. Dit zorgde voor hevige 
reacties en vele Koerdische mannen en vrouwen zijn 
hierop bij de YPG gegaan om zichzelf te beschermen. 

Een deel van de Russische en Iraanse 
berichtgeving was onjuist, zo werd er vals 
beeldmateriaal gebruikt om de moorden in 
Tel Abyad te staven. De Russische en Iraanse 
diplomatie maakten er gretig gebruik van als 
propaganda voor Assad en tegen de Syrische 
oppositie. Hoe reageert u op dergelijk 
misbruik?

Niet. We vertellen gewoon de waarheid. Het is aan de 
anderen om zichzelf te corrigeren. Zelfs als Rusland 
en Iran het verhaal gebruikt hebben als propaganda, 
dan nog hebben zij het bloedbad tenminste vermeld, 
terwijl de Westerse en Arabische media het gewoon 
volledig verzwegen hielden! Zelfs als hun informatie 
deels onjuist was, dan nog kunnen ze zichzelf 
achteraf steeds corrigeren. Rusland heeft tenminste 
vermeld dat er een slachtpartij aan de gang was. 

De YPG hebben recentelijk enkele 
overwinningen geboekt tegen ISIS en 
Al- s a  e e o e den el oce  (Al-

a i a) o  de ens met I a  en e schil-
lende dorpen rond Serêkaniyê. Willen de 
YPG nu oprukken naar Tel Abyad? 

jammer genoeg niet verdedigen. Daarom konden 
de jihadisten de dorpen binnendringen en ze wisten 
wie de Koerdische families waren. Ze doodden 
vrouwen en kinderen. 

Vele families sloegen op de vlucht. Ze stapten twee 
dagen door de woestijn tot ze Afrin bereikten. Ik 
heb die families gezien. Ze huilden. Ze vertelden ons 
hoe vrouwen en kinderen uit hun huizen gesleurd 
werden. Ze namen de vrouwen mee naar een plein 
en trokken hun kleren uit zodat iedereen hun naakt 
kon zien. Toen sneden ze van sommige vrouwen 
hun borsten af. Ze zeiden dat hun borsten een volk 
voedden dat tegen hen vecht en dat ze daarom deze 
straf verdienden. 

Ze hebben zoveel mannen, vrouwen en kinderen 
vermoord. Het was echt een slachtpartij. Jammer 
genoeg zwegen de Europese en Amerikaanse pers 
in alle talen en ook de Arabische media, waaronder 
Al Jazeera, weigerden het bloedbad te vermelden. 
Maar als er twee kinderen sterven in Homs dan 
maken ze daar een groot schandaal van. We zijn 
tegen het doden van alle burgers, maar waarom 
verzwijgen ze een bloedbad tegen de Koerden? Dat 
willen we graag weten.

Maar wat is er dan in Tel Abyad gebeurd?

Hetzelfde, ISIS en Al-Nusra hebben er eveneens 
verschillende mensen vermoord. Ze trokken de 
stad binnen en ze riepen om vanop de moskee 

Aleppo’s  vrouwelijke strijders © Nish Nalbandian
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niemand kan ons tegenhouden, Salih Muslim heeft 
Europa via een andere weg bereikt. (lacht) 

Er gaan geruchten dat de YPG hulp heeft 
gekregen van het Iraakse leger bij de 
verovering van Tel Kocer, omdat Al Qaeda 
de grenspost gebruikte om aanslagen te 
plegen in Bagdad. 

Dat is niet waar. Wij hebben van geen enkele zijde 
steun gekregen, noch van Irak, noch van enige 
andere partij, want sommige kwatongen beweren 
dat het Syrische regime ons steunt, maar dat is 
niet zo. De YPG, jonge Koerden, Arabieren en 
Christenen, hebben de grensdorpen op hun eentje 
bevrijd. We hebben geen enkele relatie met Maliki. 
Salih Muslim heeft hem wel eens bezocht, net zoals 
hij Rusland en alle andere partijen bezoekt, maar 
dat is alles.

Zal de Koerdische Nationale Conferentie, 
die alle verschillende 
Koerdische partijen moet 
samenbrengen in Erbil 
( ), no  laats inden

De Conferentie zou een belangrijke 
stap zijn om alle Koerdische 
standpunten uit de verschillende 
landen van het Midden Oosten 
op dit cruciale moment van de 
geschiedenis te verenigen. We 
hadden grote verwachtingen 
voor de Conferentie en we waren 
betrokken bij de voorbereidingen, 
maar helaas is de Conferentie 
opnieuw uitgesteld (ditmaal 
voor onbepaalde tijd, nvdr.). De 
heer Barzanî zou een belangrijke 

rol moeten spelen in het samenbrengen van 
alle Koerdische partijen, niet in het zaaien van 
verdeeldheid. Helaas steunt hij in Syrië enkel de 
Koerdische Nationale Raad (KNC), en niet het 
Koerdische Hoogste Comité (KSC), waarvan hij 
beweert dat het door de PYD gedomineerd wordt. 

Onlangs heeft Barzanî vier Koerdische partijen 
bijeengebracht onder de Koerdische Democratische 
Partij in Syrië (KDP-S).  Diezelfde vier partijen 
creëren steevast problemen binnen het Koerdische 
Hoogste Comité (KSC). Waarom helpt Barzanî niet 
met het reactiveren van het Koerdische Hoogste 
Comité (KSC)? Barzanî kan partijen samenbrengen, 
maar het moet wel in het belang zijn van alle 
Koerden. Helaas steunen de vier partijen van 
Barzanî de Syrische Nationale Coalitie in Istanbul. 

Wij, de Volksraad van West Koerdistan, zijn tegen de 
Syrische Nationale Coalitie. Niet omdat we tegen de 
Arabische oppositie zijn, neen, maar omdat de SNC 

Ja. Tel Kocer is een grensovergang tussen Irak en 
Syrië die door ISIS en Al-Nusra gebruikt werd om 
militaire steun vanuit Irak te krijgen. De islamisten 
die vanuit Irak kwamen vielen ook onze dorpen 
aan, daarom was het erg belangrijk voor ons om 
hun toegangsroute af te snijden. Al de dorpen 
rond de grens waren onder controle van Al Qaeda. 
De dorpelingen die het niet met hen eens waren 
sloegen op de vlucht. De jihadisten stalen alles wat 
ze konden meenemen en de rest staken ze in brand. 

Vanuit Tel Kocer lag de weg voor hen open naar al-
Hasakah en Deir ez-Zor en verder. Daarom vroegen 
de Arabische dorpelingen de YPG om hulp. Samen 
met de dorpelingen slaagden de YPG erin om Tel 
Kocer na een intense strijd die drie dagen duurde 
te heroveren. De meeste Arabische dorpelingen 
waren erg dankbaar, ze verwelkomden de YPG 
met zoetigheden en riepen “lang leve de YPG!”. 
De verovering van Tel Kocer was een grote zege 
voor de YPG, niet alleen militair maar ook sociaal, 
waarbij we steun wonnen onder 
de Arabische gemeenschappen. 

Een andere YPG-operatie 
bevrijdde verschillende dorpen 
rondom Serêkaniyê, waarbij er 
opgerukt wordt naar Tel Abyad. 
Op die manier willen we een 
veilige doorgang creëren van 
Serêkaniyê naar Kobani en 
één grote Koerdische zone van 
Dêrik in het oosten tot Afrin in 
het westen. Momenteel kan je 
onmogelijk van Serêkaniyê naar 
Kobani reizen, dat is te gevaarlijk 
want dan moet je door terrein 
dat in handen is van Al Qaeda. 
Rojava is momenteel verdeeld in 
drie aparte regio’s: Afrin, Kobani en Cizir. Kobani 
verbinden met Cizir is strategische erg belangrijk 
voor ons. Misschien kunnen we in de toekomst ook 
een doorgang creëren naar Afrin, want de mensen 
die in de dorpen ertussen wonen hebben genoeg 
van de jihadisten. Ze hebben enkel iemand nodig 
die hen kan helpen om ze te verslaan. 

Een paar dagen voor de verovering van 
Tel Kocer, werd PYD-co-voorzitter Salih 
Muslim de toegang geweigerd tot de KRG. 
Is de grensovergang strategisch belangrijk 
voor de YPG omdat de grenzen met de KRG 
gesloten zijn?

Ja, Salih Muslim werd tegengehouden aan de grens. 
De KRG heeft de grens gesloten van haar kant en wij 
van de onze. We hadden gehoopt dat de KRG ons 
zou steunen, maar dat doen ze jammer genoeg niet. 
Zij hebben hun eigen politieke agenda, die nauw 
samenhangt met hun relatie met Turkije. Maar 

    Sinem Mohammed
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We zijn nu al meer dan twee jaar en een half actief op 
het terrein, met de verdediging van onze bevolking 
en het oprichten van een eigen administratie. We 
hebben veel martelaren verloren om dit te bereiken 
en we gaan onze verwezenlijkingen niet zomaar 
opgeven en de macht aan hen overdragen. 

We hebben hard gewerkt aan ons project van 
democratisch zelfbestuur en binnenkort zullen 
we ons project voorstellen aan de wereld (op 11 
november, enkele dagen na dit interview, kondigde 
de PYD de oprichting aan van een autonome 
administratie voor Rojava, nvdr.). Het is een 
gedeelde administratie tussen alle verschillende 
gemeenschappen van West Koerdistan, niet enkel 
de Koerden, maar ook de Arabieren, de Assyriërs, 
de Turkmenen, de Armeniërs, … 

We hebben met de politieke vertegenwoordigers van 
alle gemeenschappen gesproken en ze hebben zich 
kunnen vinden in ons project en ze hebben besloten 
eraan deel te nemen. Want nu is er een politiek 

vacuüm in onze regio’s, sinds het 
regime er weggetrokken is, en we 
hebben nood aan een administratie 
om het dagelijkse leven te regelen. 
We doen dit al een tijdje met 
onze Koerdische raden en 
comités, maar we willen dat de 
andere gemeenschappen ook 
meedoen, als gelijkwaardige 
partners. Over enkele dagen is 
er een grote bijeenkomst met 
alle gemeenschappen waarin de 
eindverklaring over de gedeelde 
administratie besproken zal 
worden. Daarna zullen de andere 
gemeenschappen ook hun raden 
en comités oprichten en we hopen 
dat we binnen zes maanden 

verkiezingen zullen kunnen houden. 

Het is momenteel nog onzeker of Genève II 
zal doorgaan …

Er is veel onenigheid binnen de Syrische 
Nationale Coalitie, sommige groepen willen de 
vredesonderhandelingen zelfs niet bijwonen. Als zij 
niet afkomen, dan zal er geen Genève II zijn. Ook 
met de verschillende milities is er veel onenigheid, 
zij zijn actief op het terrein en ze erkennen de 
Syrische Nationale Coalitie, die in het buitenland 
opgericht is, niet als hun afgevaardigde. Als de 
internationale gemeenschap er niet in slaagt alle 
partijen samen te brengen, dan kan men nooit tot 
een op o ing o en van et conflict. o ige 
groepen willen bijvoorbeeld niet dat Iran deelneemt 
aan de onderhandelingen, maar ja, of je dat nu leuk 
vindt of niet, Iran is een belangrijke speler in het 
conflict, net zoa  a di rabi  en atar.  e een 

de Koerdische identiteit van meet af aan weigert 
te erkennen. De Koerden zijn 10% van de Syrische 
bevolking, zij zijn niet de enige Syrische oppositie. 
Als ze de Koerdische identiteit willen erkennen en 
waarborgen in de nieuwe Syrische grondwet, dan 
zijn we bereid om met hen samen te werken. 

We hebben met hen proberen praten en ze zeiden: 
“Ok, vecht mee aan onze zijde en als het regime 
van Assad gevallen is, dan richten we een nieuw 
parlement op en dat parlement zal dan beslissen 
of jullie jullie Koerdische rechten krijgen.” Op dat 
moment hebben we vriendelijk bedankt: “Zo kunnen 
we niet werken. Op die manier kunnen jullie ons 
bedriegen. De Koerdische geschiedenis zit vol met 
dergelijke voorbeelden en we willen ons nooit meer 
laten bedriegen.” We willen met het Koerdische 
Hoogste Comité naar de onderhandelingen in 
Genève II.  

Maar het Koerdische Hoogste Comité kan 
niet werken als de Koerdische Nationale 
Raad het niet meer steunt …

Neen, maar de andere partijen in 
de Koerdische Nationale Raad zijn 
momenteel vragende partij om het 
Koerdische Hoogste Comité nieuw 
leven in te blazen. We hadden vlak 
voor ik naar Brussel kwam nog een 
bijeenkomst met het KSC over een 
eventuele deelname aan Genève 
II, los van de SNC. Als de Syrische 
oppositie als één blok naar Genève 
trekt dan willen we daar deel van 
uit maken. Maar als de SNC alleen 
gaat en het Nationaal Coördinatie 
Comité (NCB) gaat apart, dan 
willen we ook apart naar de 
onderhandelingstafel met het KSC, 
als vertegenwoordiger van de Koerdische bevolking. 
De andere Koerdische partijen, zelfs degenen die 
ook in de Syrische Nationale Coalitie zitten, zijn het 
daar nu mee eens. 

En hoe staan de verschillende internationale 
actoren tegenover een eventuele deelname 
van het KSC aan Genève II?

(zucht) We hadden net een bijeenkomst met de 
Russische minister van Buitenlandse Zaken over 
onze doelstellingen tijdens de onderhandelingen 
en hij steunt onze deelname, maar Amerika en 
Turkije kunnen een probleem vormen aangezien zij 
de SNC steunen en ze de Koerden liever niet aan de 
onderhandelingstafel hebben. Ze willen liever dat 
we gewoon de agenda van de SNC volgen, maar als 
we ons moeten aansluiten bij de SNC dan zullen we 
onze voorwaarden stellen. 

  e zijn nu al meer dan 
t ee jaar en een half actief 

op het terrein  met de 
verdediging van 

onze bevol ing en 
het oprichten van een eigen 

administratie. 
e hebben veel martelaren 

verloren om dit te 
berei en en e gaan onze 

ver ezenlij ingen nu 
niet zomaar opgeven 
en de macht aan de 

Syrische ationale Raad 
overdragen.
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Daarom is het erg belangrijk dat Genève II zo snel 
mogelijk plaatsvindt, anders gaat het moorden 
maar door. Zowel het regime als de rebellen 
doden on c dige b rger . et i itaire conflict 
is een hopeloze strijd: het regime van Assad heeft 
massa’s zware wapens, waarover de rebellen niet 
beschikken. Een militaire opstand tegen Assad zal 
alleen maar uitdraaien op steeds meer doden. De 
gevechten moeten zo snel mogelijk gestaakt worden 
en er moet onderhandeld worden over een politieke 
oplossing. Anders zullen we Syrië verliezen, anders 
zullen we onze Syrische bevolking verliezen. 

Ik hou van mijn land en het doet me pijn te moeten 
toezien hoe onze mooie steden, zoals Damascus, 
Homs en Aleppo, vernietigd worden. We moeten 
onze steden heropbouwen en we moeten het sociale 
weefsel herstellen. Maar de gevechten maken de 
kloven alleen maar groter, waardoor het steeds 
moeilijk zal worden deze te dichten, zelfs als 
Rusland en Amerika hun best zouden doen om deze 
te helpen overbruggen. 

Hoe is jullie relatie met het Vrije Syrische 
e e  ( SA)

We hebben een goede verstandhouding met 
sommige groepen binnen het Vrije Syrische Leger, 
maar zoals je weet heeft het FSA vele gezichten. Het 

politieke oplossing wil, dan moeten nu eenmaal 
alle spelers aanwezig zijn bij de onderhandelingen, 
anders blijft het oorlog. 

Hoe is jullie relatie met Iran?

(resoluut) We hebben geen enkele relatie met Iran! 
Zoals je weet worden er momenteel vele Koerdische 
activisten opgehangen in Iran. Iran steunt het regime 
van Assad omdat de Syrische oorlog uitgemond 
is in een etnische oorlog tussen soennieten en 
alawieten. Op sommige plaatsen waar soennitische 
dorpen grenzen aan alawitische dorpen, zijn beide 
bevolkingsgroepen begonnen elkaar uit te moorden. 
Dit is een erg gevaarlijke evolutie. 

De oorlog vernietigt niet enkel onze gebouwen, de 
oorlog vernietigt ook het sociale weefsel en de sociale 
gemeenschappen van ons land. Wij willen geen 
etnische oorlog, een democratisch Syrië is een Syrië 
waar alle gemeenschappen in vrede samenleven, 
zonder onderscheid tussen de verschillende 
groepen. Helaas vinden er veel etnisch gemotiveerde 
gruweldaden plaats. Zo werd er laatst een meisje 
verkracht en vermoord in Al-Hasakah door Daesh 
(ISIS) en Jabhat Al-Nusra, enkel en alleen omdat 
ze een christene was. Dergelijke gebeurtenissen 
maken de kloof tussen de gemeenschappen steeds 
groter en het samenleven moeilijker en moeilijker. 

Aleppo’s vrouwelijke strijders © Nish Nalbandian
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om zich tot de islam te bekeren. De YPG is de 
dorpelingen daar ter hulp geschoten en onlangs 
hebben de YPG er 39 jihadisten omgebracht. Maar 
er zijn vele fronten in Afrin, ook in Jindires wordt er 
gevochten. Maar de YPG staan sterk. Onlangs vielen 
de jihadisten Cilbire binnen. De dorpelingen sloegen 
op de vlucht, velen werden er gedood, hun huizen 
werden vernield, … maar de YPG zijn erin geslaagd 
het dorp terug te heroveren, zodat de mensen naar 
hun huizen konden terugkeren. 

Waarom raakt de humanitaire hulp niet tot 
in de Koerdische gebieden?

Ik moet dit blijven herhalen, ook tegen het Rode 
Kruis en andere internationale organisaties: van 
alle hulpgoederen die Syrië binnenkomen, is er 
niets dat de Koerdische regio’s bereikt. Steden zoals 
Damascus en Homs krijgen hulpgoederen, maar de 
Koerdische regio’s blijven verstoken van alle hulp. 
Gelukkig hebben Koerden uit Turkije en Irak en 
sommige organisaties uit Europa zelf humanitaire 
hulp op poten gezet. Die hulpgoederen zijn wel tot in 
Qamishlo en Kobanî geraakt  omdat Turkije daar af 
en toe de grenzen opendoet voor humanitaire hulp. 
Soms laten ze daar hulpkonvooien door, soms niet, 
het lijkt een beetje af te hangen van hun humeur. 

Tot nu toe is er echter nog niets van die hulp tot in 
Afrin geraakt want daar weigert Turkije de grens te 
openen. We hebben de Turkse regering gevraagd 
om humanitaire hulp door te laten, maar tot nu toe 
blijft de grens dicht. De grensovergang van Azaz is 
in de handen van Daesh en Al-Nusra en zij laten 
geen Koerden of hulpgoederen voor Koerden door. 
Dus we moeten dringend een andere grenspost naar 
Afrin openen. 

Wat zegt het Rode Kruis?

Ze zeggen dat ze geen hulp naar de Koerdische regio’s 
kunnen sturen omdat ze alles vanuit Damascus 
moeten organiseren. We hebben het zeer moeilijk, 
ook al omdat zovele vluchtelingen vanuit de rest van 
Syrië naar de Koerdische regio’s zijn gevlucht. We 
vangen momenteel een half miljoen vluchtelingen 
uit de rest van Syrië op. We proberen hen zo goed 
mogelijk te helpen, met eten en onderdak. We delen 
alles wat we hebben, zonder onderscheid tussen 
Koerden of Arabieren, maar we verkeren echt in 
nood. In Afrin proberen we hen op te vangen in 
scholen, maar we kunnen niet alles voor iedereen 
voorzien, zeker niet met zoveel extra vluchtelingen. 
We blijven om internationale hulp vragen, maar tot 
nu toe komt er niets ... 

Kristel Cuvelier, stafmedewerker Koerdisch 
Instituut Brussel.

bestaat uit veel verschillend groepen met elk hun 
eigen ideologie en hun eigen strategie. We zouden 
wel overeen kunnen komen met de groepen die 
echt een vrij en democratisch Syrië willen, maar 
onlangs hebben sommige brigades - waaronder  de 
al-Tawheed Brigade uit Aleppo - ons aangevallen, 
samen met Al-Nusra en Daesh (ISIS). Dus het is 
niet eenvoudig voor ons om te weten met wie we te 
maken hebben. 

Is het Rumeilian olieveld van strategisch 
belang voor jullie?

Sommige olievelden zijn in handen van Jabhat Al-
Nusra en het Vrije Syrische Leger en zij verkopen 
de olie. Het olieveld dat de YPG in handen heeft 
wordt door ons bewaakt opdat Al-Nusra en Daesh 
het niet in brand zouden steken. Zij hebben al 
verschillende olievelden in brand gestoken en wij 
hebben niet de mogelijkheid het vuur te blussen. De 
brandende olievelden zorgen voor zware vervuiling 
en de inwoners van de omliggende dorpen klagen 
over aandoeningen en ziektes veroorzaakt door 
de verontreiniging. Wijzelf verkopen geen olie en 
als we dat al ooit zouden doen dan niet zonder de 
goedkeuring van de KSC. We hebben wel een paar 

ein c a ige ra naderi en die dienen o  onze 
bevolking warm te houden in de winter. In sommige 
plaatsen, zoals in Serêkaniyê, waar de mensen zwaar 
geleden hebben, staat ons comité klaar om hen van 
brandstof te voorzien wanneer ze naar hun huizen 
terugkeren, zodat ze hun huis tenminste kunnen 
verwarmen. 

Hoe is de situatie in Aleppo en Afrin?

Sommige delen van Aleppo zijn in handen van 
het regime, sommige in de handen van het Vrije 
Syrische Leger en ISIS en Al-Nusra en ook de YPG 
heeft bepaalde wijken onder haar controle, namelijk 
Rasafeh en Sheikh Maqsood. Op sommige plekken 
vallen Jabhat Al-Nusra en Daesh ons aan. De situatie 
in Aleppo is penibel, ook economisch hebben onze 
mensen het moeilijk daar. 

In Afrin is er een economische blokkade rond 
onze regio. We zijn langs één kant afgesloten door 
het regime, langs een andere kant door Turkije en 
langs de overige zijde door de rebellen. De mensen 
van Afrin hebben dringend medicijnen en bloem 
om brood te bakken nodig. Door de omsingeling 
kunnen de mensen niet naar Aleppo (60 km naar 
het zuidoosten) gaan om voorraden in te slaan, 
anders lopen ze het risico onderweg vermoord te 
worden. 

Ook in Afrin worden we aangevallen door Daesh en 
Al-Nusra. Qastal Cendo, een Yezedi-dorp in de buurt 
van Azaz, aan de grens met Turkije, is aangevallen 
door Al-Nusra omdat ze de Yezidi willen dwingen 
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de YPG erin de controle te veroveren over de weg 
tussen Til Beder (Til Baydar) en West Dam. Op de 
tweede dag hadden de YPG de driehoek tussen Til 
Temir, Til Bedir en West Dam onder hun controle. 
Op de derde dag vielen YPG-milities van Hasakah, 
die Tiwene (Al-Tuwinah) omsingeld hadden, 
het dorp binnen en bevrijdden het. Tiwene was 
van strategisch belang aangezien het dorp en de 
pluimveeboerderij vlak buiten Tiwene door Al 
Qaeda en de jihadistische milities gebruikt werden 
als uitvalsbasis en coördinatiecentrum van waaruit 
ze de wijdere omgeving in hun greep hielden. In 
Tiwene werden 11 burgers bevrijd, de meesten van 

en  tr c c a e r , die door  aeda  ge idnapt 
waren. 

Op de vierde dag begonnen de YPG-milities in 
Tiwene aan een opmars naar het noordwesten langs 
de weg naar Til Temir, terwijl de YPG-milities uit Til 
Temir verder naar het zuidwesten trokken. De YPG 
uit Hasakah stootten in drie dorpen op verzet van Al 
Qaeda-troepen. Nadat de YPG-milities uit Til Temir 
erin slaagden de stad Ruguba te veroveren sloegen 
de resterende Al Qaeda-milities op de vlucht. Een 
paar uur later konden de YPG uit Hasakah en Til 
Temir elkaar begroeten op de weg tussen Til Temir 
en Hasakah.
 

Balans van de gevechten

o gen  de o ci e ver aringen van de  
werden er 34 jihadisten gedood, terwijl er twee 
YPG-strijders, beiden commandanten, martelaren 
werden tijdens de gevechten. De YPG maakten 
bovendien 2 ton explosieven, een aantal voertuigen 
en verschillende wapens buit op Al Qaeda. In totaal 
werden 29 dorpen en enkele stellingen van Al Qaeda 
veroverd door de YPG.  

Het verslag van @ArjDnn belicht de strijd tussen 
ISIS, Jabhat al-Nusra, Harakat Ahrar as-Sham (de 
belangrijkste groep binnen het Islamitische Front, 
nvdr.) en andere islamitische milities tegen de 
Koerdische volksmilities YPG en YPJ (de vrouwelijke 
brigades, nvdr.) in het noorden van Syrië. De 
Koerden noemen dit gebied Rojava (Syrisch of West-
Koerdistan), anderen beschouwen het als onderdeel 
van Bilad as-Sham (het historische Groot Syrië of 
de Levant, ook wel verwijzend naar Damascus zelf, 
nvdr.). De tekst en de kaartjes belichten een deel van 
het front in de Syrische Apocalyps vanuit Koerdisch 
oogpunt, een oogpunt dat maar al te vaak ontbreekt 
in de berichtgeving …

Koerdische milities verdrijven Islamitische rebellen
Op 20 november vielen aan Al Qadea gelieerde 
milities het dorp Xebis aan, ten westen van Til 
Temir. Bij de aanval werden 8 YPG-militieleden 
en een YPG-commandant gedood. De YPG konden 
snel reageren en al vlug hadden ze Xebis terug onder 
controle. De dag na de aanval zwoor de YPG dat ze 
de regio zouden zuiveren van de bendes of ‘gangs’, 
de benaming die ze gebruiken om te verwijzen 
naar Al Qaeda en de andere jihadistische milities. 
Vijf dagen later, op 25 november om zeven uur ’s 
avonds, startte de YPG een operatie die de naam 
kreeg “Revolutionaire operatie van vergelding voor 
de martelaren van Til Temir”.  

De operatie werd uitgevoerd door verschillende 
YPG-bataljons. Terwijl de YPG-milities van Hasakah 
naar het noorden en noordwesten trokken, rukten 
de YPG-milities van Qamishlo en Tel Temir op naar 
het zuiden en het zuidoosten. 

Chronologie van de operatie

i den  de eer te dag van et o en ie  aagden 

p  november startten de oerdische vol smilities G een militaire operatie aarbij verschillende 
oerdische dorpen in de buurt van Ser aniy  est- oerdistan  heroverd erden op de jihadisten. 

Een oerdische blogger  die anoniem enst te blijven uit angst voor represailles en die de pseudoniemen 
lain unon en rj nn gebrui t op t itter  postte onderstaand verslag op de ebsite van historicus 

en arabist ieter an staeyen http pietervanostaeyen. ordpress.com . p de ebsite staan oo  
videofragmenten van de G-operatie.

- ieter an staeyen -

YPG-operatie “vergelding voor de 
martelaren van Til Temir”

- est- oerdistan -
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beleg van Tiwene. 
Dat de vrouwelijke 
YPJ ingezet worden 
bij gevechten is 
niets nieuws, maar 
het is, voor zover ik 
weet, de eerste keer 
dat de elitetroepen 
van de YPJ ingezet 
worden tijdens een 
grote YPG-operatie. 
Dit duidt er 
waarschijnlijk op dat 
we in de toekomst 
meer zullen horen 
van de vrouwelijke 
Y P J - s p e c i a l e 
commando’s.

En nu?

De YPG zal nu proberen om de politieke autoriteit 
in de dorpen die ze bevrijd hebben over te dragen 
aan lokale raden. Dit is doorgaans de eerste stap 
die de YPG ondernemen als ze een dorp veroveren. 
Aangezien veel burgers op de vlucht slaan 
wanneer jihadisten een stad of een dorp innemen 
in de Koerdische regio’s, is het voor de YPG van 
cruciaal belang om zo snel mogelijk de veiligheid 
te herstellen. Zodra de dorpelingen terug beginnen 
keren ondersteunen de YPG de oprichting van 
lokale raden die verantwoordelijk worden voor de 
administratie, waaronder het plaatselijke bestuur 
en de eerste reacties bij aanvallen van buitenaf.  

Dorpen die door de YPG bevrijd zijn.

Lijst van door de YPG bevrijde dorpen (met hun 
Koerdische naam)

. i na, . an, . irbet r, . er ta, . 
e o a, . i  an o an , . i  an e tan , 
. i  e ra, . i  da, . i  a ran, . g ba

12.Um El-Mesamîr, 13.Em El-Dibis, 14.Um El-Meiz, 
15.Wadî El-Humir 16.Oca, 17.Til Mexas, 18.Til Birîc, 

. i  a , . i  erdi at, . i  a a . i  az, 
23.Til Balûa, 24.Til Koran, 25.Til Tilea, 26.Wadî 
El-Humir 27.Til Cedaya, 28.Em Xergan en 29. Til 

rb

Daarnaast werden ook het ”Gastenhuis van 
het Ministerie” en een pluimveebedrijf dat als 
uitvalsbasis werd gebruikt door Al Qadea ingenomen 
door de YPG-strijdkrachten.

Pieter Van Ostaeyen is arabist en historicus. 
Hij werkt momenteel aan een boek over het 
Islamisme in Syrië. 
Vertaling Kristel Cuvelier, stafmedewerker 
Koerdisch Instituut Brussel.

Controle over de wegen

Wat van belang is bij deze en voorgaande YPG-
operaties sinds september is dat de YPG erin 
geslaagd zijn enkele belangrijke wegen onder 
controle te krijgen. Bij deze operatie werd de 
controle over de weg tussen Til Beder (Tal Beydar, 
nvdr.)  en Hasakah en de weg van Til Temir naar 
Hasakah verzekerd. 
 
Het resultaat van deze overwinning is dat de YPG-
milities nu vrijelijk kunnen bewegen tussen Hasakah 
en Serêkaniyê en tussen Hasakah en Dirbêsîye, 
zonder dat ze omwegen moeten maken.

Een constellatie van verschillende 
jihadistische milities

Een interessante vaststelling die men kan maken 
als men de interviews beluisterd met de burgers 
die in Tiwene bevrijd werden is dat ze vertellen 
dat ze eerst ontvoerd werden door de “bendes” 
(waarmee ze waarschijnlijk Jabhat Al-Nusra of ISIS 
bedoelen) en dat ze daarna overgeleverd werden 
aan Ahrar al-Sham. Die laatsten sloten hen op in 
een geïmproviseerde gevangenis, waaruit ze verlost 
werden toen de YPG Tiwene kwam bevrijden. 
Zoals ook al vastgesteld werd bij de gevechten 
rond Serêkaniyê en Tel Kocer, toont dit aan dat 
jihadistische milities in de Koerdische regio’s elkaar 
steunen, of ze nu banden hebben met Al Qaeda of 
niet. 

De YPG zetten van hun kant verschillende bataljons 
in: de elitetroepen (of speciale commando’s) van de 
YPG, de elitetroepen van de YPJ en YPG-milities 
uit Qamishlo, Til Temir en Hasakah. De YPJ waren 
verantwoordelijk voor de inname van sommige 
dorpen en ze speelden een belangrijke rol in het 
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- est- oerdistan -

- ristel uvelier-

Een belangrij  deel van het Syrische strijdtoneel ordt ingenomen door jihadistische milities. ee 
van de gevaarlij ste groepen zijn het aan l aeda gelieerde abhat l- usra en de Islamitische 

Staat van Ira  en as-Sham ISIS of aash . eide groepering strijden in Rojava tegen de oerdische G-
milities. p  november jongsleden erd daarnaast een nieu e en machtige coalitie boven de doopfont 
gehouden  het Islamitisch ront.

Wie zijn de Syrische Jihadisten?

De eens vrij liberale provinciehoofdstad Raqqah 
is de eerste twee oorlogsjaren relatief gespaard 
gebleven, waardoor het bevolkingsaantal er door 
een toestroom van vluchtelingen toenam van een 
kwart miljoen tot één miljoen. Op 4 maart viel de 
stad in handen van een coalitie van rebellen, onder 
hen de door het Westen gesteunde islamitische 

i itie ad a a , de a afi ti c e i itie 
Ahrar al-Sham en Jabhat al-Nusra. Dankzij haar 
financi e idde en en o a e connectie , aagde 
Al-Nusra er al snel in haar islamitische agenda 
door te drukken, wat onder meer resulteerde in het 
sluiten van christelijke kerken (voorheen waren 
ongeveer 10% van de stadsbevolking christenen) en 
de islamisering van het openbare leven (vrouwen 
moeten zich bedekken, tabak wordt verboden, … ).   

Wat bij de verovering van Raqqah in maart nog niet 
o ciee  ge eten a  a t an  toc  nog niet in et 

e ten , i  de financi e en ogi tie e te n die et 
Al-Nusra Front kreeg vanuit Irak, meer bepaald van 
de Iraakse Al Qaeda-tak, de Islamitische Staat van 
Irak (ISI). 

De Islamitische Staat van 
I a  en as-Sham (ISIS)

De banden van Al Nusra met Al Qaeda raakten 
pas in april bekend nadat Abu Bakr al-Baghdadi, 
de huidige emir van de Islamitische Staat van Irak 
(ISI), in een audioboodschap opriep om het Al-
Nusra Front samen te laten smelten met de ISI tot 
de Islamitische Staat van Irak en as-Sham (ISIS 
of ISIL). In de boodschap verklaarde al-Baghdadi 
dat Al-Nusra opgericht was vanuit Irak en dat het 

aande i  financi e te n reeg ter i tratie  
volgens de Amerikaanse analist Chris Looney zou de 
ISIS in Mosoel alleen al 8 miljoen dollar per maand 
weten ophalen door middel van afpersing en andere 
criminele activiteiten). 

Het Al-Nusra Front

De oprichting van het Al-Nusra Front werd op 
23 januari 2012 aangekondigd. De radicale, 
soennitische groep geldt als een Syrische afdeling 
van Al Qaeda (sinds november gebruiken 
aanhangers ook de naam “Al Qaeda in Syrië”). 
Het Front wil een islamitisch Kalifaat oprichten, 
gebaseerd op de Sharia. Jabhat Al-Nusra werd door 
zowel de Verenigde Naties, de Verenigde Staten, 
Australië en het Verenigd Koninkrijk op de lijst van 
terroristische organisaties gezet. Het Al-Nusra Front 
maakt gebruik van minder fraaie actiemethoden 
zoals bomaanslagen, zelfmoordcommando’s en 
publiekelijke executies. 

Al-Nusra wordt geleid door Abu Mohammad al-
Golani (of al-Jawlani), wat erop zou wijzen dat de 
man afkomstig is van de Golan Hoogtes. Verder is er 
heel weinig over hem geweten. Het Al-Nusra Front 
wordt op zeer hiërarchische wijze bestuurd met aan 
het hoofd een religieuze raad, de Majlis al Shura. 
Ook op regionaal niveau worden de commandanten 
gesuperviseerd door een sjeik, die waakt over de 
religieuze aspecten.  

Volgens de voormalige Turkse vicepremier 
Abdüllatif Sener heeft Turkije het Al-Nusra Front 
gesteund met een “groot volume wapens” en 
ook Qatar wordt ervan beschuldigd Al-Nusra te 
steunen. Begin 2013 bestond het Al-Nusra Front 
naar schatting uit 6000 strijders. Nieuwe rekruten 
krijgen eerst een religieuze training van 10 dagen, 
gevolgd door 15 tot 20 dagen militaire training.
In Aleppo lijkt het Al-Nusra op een conventioneel 
leger, ingedeeld in brigades en regimenten, 
terwijl men in Damascus over een ondergrondse 
cellenstructuur beschikt. Jabhat Al-Nusra staat 
daarnaast ook sterk in het oosten van Syrië, met 
name in Raqqah en Deir ez-Zor. 
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met het Koerdisch Islamitisch Front (Jabhat al-
Kurdiyya). Sommige analisten beschouwen de 
oprichting als slecht nieuws voor Al Qaeda, waarbij 
het IF als “gematigder” wordt omschreven, maar 
als we de toespraken bekijken van hun  militaire 
leider Zahran Alloush dan kunnen we een dergelijk 
optimisme allerminst delen. In een videoboodschap 
riep Alloush op om “Bilad as-Sham” (de Levant) te 
zuiveren van “mayous” of “crypto-Iraniërs” (een 
scheldnaam voor sjiieten en alawieten): I  nodig 
alle mujahideen uit om hun broeders in Sham  het 
uitver oren land van llah  te vervoegen.  e 
mujahideen zullen ilad al-Sham reinigen van het 
vuil van de Majous.  e zullen jullie onreinen 
laten proeven van de ergste martelingen in het 
leven  voordat llah jullie zal laten ennisma en 
met de ergste martelingen op de ag des ordeels.  

Dergelijke uitspraken boren de hoop om het 
Islamitisch Front aan boord te krijgen van een 
gematigdere coalitie tegen Al Qaeda de grond in. 
Bovendien hebben verschillende brigades uit het IF 
al zij aan zij gevochten met Al-Nusra. Tussen ISIS 
en Alloush zou het minder goed boteren. 

Met naar schatting 45 tot 60.000 leden is het 
Islamitisch Front momenteel één van de grootse 
groepering onder de rebellen en voor zover het 
niet opnieuw uiteen valt, een potentieel gevaarlijke 
groep. Begin december nam het Islamitisch Front 
het hoofdkwartier in van de Hoogste Militaire Raad 
(SMC) in Atmeh en de Bab al-Hawa grenspost 
met Turkije. Daarbij zou het IF militair materieel 
buitgemaakt hebben dat het FSA had gekregen van 
haar Westerse bondgenoten. Dit noopte Amerika 
en GB ertoe haar “niet-dodelijke” militaire steun 
aan het FSA op te schorten. De Syrische Nationale 
Raad (SNC) verklaarde vervolgens dat zij het 
Islamitisch Front gevraagd hadden om het SMC-
hoofdkwartier te komen beschermen aangezien dat 
aangevallen werd door ISIS. FSA-generaal Salim 
Idris zou momenteel met het IF onderhandelen om 
het hoofdkwartier terug te krijgen. Hoe het ook zij, 
het voorval toont aan hoe zwak het FSA momenteel 
staat tegenover het nieuwe Islamitische Front. 

De recente evoluties maken de toekomst voor 
Syrië steeds somberder. De opkomst van de 
jihadisten zorgt ervoor dat er binnen westerse 
inlichtingendiensten steeds vaker stemmen opgaan 
die Al Qadea een grotere bedreiging vinden dan het 
regime van Assad. Volgens generaal Idris zal het 
FSA toch bereid zijn om te onderhandelen alvorens 
Assad opstapt, als Assad aan het eind van het 
onderhandelingsproces zou aftreden, dit opdat het 
Vrije Syrische Leger dan met de restanten van het 
Assad-regime tegen Al Qaeda zou kunnen vechten… 
Of hoe het kan keren in de Syrische oorlog.

Kristel Cuvelier, stafmedewerker KIB.

De Islamitische Staat van Irak (ISI) werd in 2006 
opgericht als een fusie van verschillende Iraakse 
jihadistische groepen, waaronder de lokale afdeling 
van Al Qaeda, toen nog geleid door al-Zarqawi. 
De ISI wist op haar hoogtepunt grote delen van 
west-Irak te controleren. De groep is vooral 
berucht omwille van bloedige aanslagen tegen de 
sjiitische burgerbevolking. Al-Golani verwierp 
de oproep tot een fusie echter. Wel verklaarde hij 
zijn onvoorwaardelijke trouw aan Al Qaeda-leider 
Ayman al-Zawahiri. Al-Baghdadi liet zich hierdoor 
niet tegenhouden om ISIS op te richten en het Al-
Nusra Front zag ruim de helft van haar brigades 
overlopen naar ISIS. 

In juni kwam Al Jazeera op de proppen met een 
brief van al-Zawahiri waarin deze opriep om Jabhat 
al-Nusra als een onafhankelijke groep te laten 
voortbestaan. Al-Baghdadi deed de brief echter af 
als een vervalsing en werkte verder aan de integratie 
van Al-Nusra-getrouwen in ISIS. In Raqqah lukte 
dat bijzonder goed. Al Nusra was er groot geworden 
dankzij steun van het ISI en velen bleven trouw 
aan Al-Baghdadi. Die steun en de toestroom van 
buitenlandse jihadisten zorgden ervoor dat de ISIS 
haar macht in Raqqah snel kon consolideren, hoewel 
het nog de hele zomer tot spanningen zou leiden 
tussen beide groeperingen. ISIS regeert in eerste 
instantie door intimidatie. Op 14 mei toonde ISIS 
haar heerschappij door de publiekelijke executie 
van drie a ieti c e o cieren op een ar tp ein. 
Christenen en andere minderheden werden steeds 
vaker aangevallen, waardoor velen op de vlucht 
sloegen. De ISIS zou volgens Looney momenteel 
ongeveer 1500 mensen gevangen houden en vaak 
martelen. Daarnaast probeert de ISIS de bevolking 
ook op langere termijn aan zich te binden door hen 
economisch afhankelijk te maken en door kinderen 
om te scholen tot jihadisten. 

Hoewel er zeker nog spanningen zijn tussen ISIS 
en Al-Nusra weten beide groepen voorlopig nog 
steeds samen te werken. Het is onduidelijk of de 
riva iteit t en de eider  ooit tot een ec t conflict 
zal komen. Met Raqqah en Deir ez-Zor in handen 
van islamitische rebellen, en met steun uit westelijk 
Irak in de rug, wordt een jihadistische opmars naar 
Aleppo (waar ISIS en Al Nusra ook actief zijn) een 
potentieel toekomstscenario.

et Islamitisch ont ( a hat al-Islami a)

Het door Saudi-Arabië gesteunde Islamitisch Front 
werd op vrijdag 22 november jongstleden opgericht 
als een koepel van zeven belangrijke islamitische 
milities: Ahrar al-Sham, Ansar as-Sham en Liwa 
al-Haqq (voorheen al gegroepeerd onder de naam 
Syrisch Islamitisch Front) en Suqur as-Sham, Liwa 
at-Tawhid en Jaysh al-Islam (voorheen het 
Syrische Islamitische Bevrijdingsfront) aangevuld 
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- Ma ime ys -

- est oerdistan -

Coördinatiecomité voor Democratische Verandering, 
dat verschillende linkse oppositiepartijen verzamelt, 
kwam als vooraanstaand lid van de Syrische 
oppositie als eerste aan het woord. Hij gaf een 
overzicht van de geschiedenis van de Koerdische 
kwestie op het Syrische grondgebied. 

Na de Eerste Wereldoorlog werd Syrië een 
mandaatgebied van Frankrijk dat er een staat 
van poogde te maken waarin de verschillende 
etnische groepen met elkaar zouden samenleven. 
Het Verdrag van Sèvres, die de geallieerden en de 
Ottomanen op 10 augustus 1920 ondertekenden, 
voorzag een onafhankelijk Koerdistan en wilde 
van o ava een b er taat a en t en ri  en 
Irak, waardoor de Koerden feitelijke autonomie 
over hun grondgebied konden verwerven. Omwille 
van verschillende politieke redenen en doordat het 
atere r i e et verdrag eigerde te ratificeren, 

werd dit verdrag nooit uitgevoerd. 

Vanaf 1930 kwam de Koerdische bevolking alsmaar 
meer op voor haar nationale rechten wat een impact 
had op haar nationalistische en politieke gevoelens. 
Dit ging gepaard met een toenemende druk van 
de Turkse autoriteiten op de Franse staat die 
een mogelijke Koerdische autonomie van Rojava 
absoluut niet zagen zitten en met alsmaar beter 
wordende relaties tussen het Verenigd Koninkrijk 
en de soennitische Arabische nationalisten.
Bij de onafhankelijkheid van Syrië in 1946 kwamen 
uiteindelijk Arabische nationalisten aan de macht 
die een massale repressie begonnen tegen alle 
minderheden op het grondgebied (waaronder 
Koerden, alevieten, christenen, enz.). 

Deze politiek werd bij de staatsgreep van de Baath-
parti  in  via een t aa p ntenp an een o ciee  
politiek project: het grondgebied moest volledig 

De Koerden van West-Koerdistan of Rojava, de 
Koerdische regio’s in het noorden van Syrië, vormen 
de tweede grootste etnische groep van het land, ca. 
10% van de totale bevolking. Net als in de andere 
Koerdische regio’s werd de etnische identiteit 
van de Koerden er decennialang systematisch 
onderdrukt. Onder het regime van de Baath-
partij golden zware beperkingen op het gebruik 
van de Koerdische taal, kinderen met Koerdische 
namen werden niet ingeschreven bij de burgerlijke 
stand, de mensenrechten werden geschonden, 
mensenrechtenactivisten werden vervolgd, 
gemarteld en gevangen gezet, vaak zonder enige 
vorm van proces, ... 

Deze geschiedenis van onderdrukking verklaart 
dan oo  de pecifie e op te ing van de oerden 
in et ri c e conflict  reed  van in et begin 
van de burgeroorlog stellen ze zich neutraal op en 
distantiëren zij zich van het extreem-centralistische 
Arabische nationalisme en de talloze jihadistische 
groeperingen die deel uitmaken van de hopeloos 
verdeelde Syrische Nationale Raad. Zij opteren 
immers voor een derde weg, geweldloos tegen de 
onderdrukking van het Baath-regime met het oog 
op vrede en democratie.

Maar hoe zien zij deze derde weg en een kans op 
vrede in Rojava? Is het einde van de burgeroorlog 
in zicht? En hoe zien zij de toekomst tegemoet? 
De conferentie ging nader in op deze vragen met 
deskundigen in de materie die door hun expertise 
wel eens een rol zouden kunnen spelen in het 
vredesproces.

Totstandkoming van een verzet

Dr. Khaled Issa, ondervoorzitter van het Nationaal 

p  november organiseerde het oerdisch Instituut te russel in samen er ing met het entrum 
Maurits oppieters en senator arl anlou e -  een dru  bijge oonde conferentie omtrent het 

thema el e toe omst voor de oerdische regio s in Syrië . e Syrische burgeroorlog is inmiddels drie 
jaar aan de gang en het con ict lij t er en el maar comple er en bloediger op te orden. oor het multi-
etnische en multireligieuze ara ter van de Syrische samenleving enerzijds en de geopolitie e belangen 
anderzijds lij t het einde van de oorlog nog steeds niet in zicht.

Wanneer komt de
Koerdische lente?
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zware hinderpaal vormt bij de mogelijke toetreding 
van Turkije tot de Europese Unie. 

Om de gemoederen te bedaren en het jaar zo 
vredig mogelijk voorbij te laten gaan heeft de 
Turkse regering nu reeds massaal lobbygroepen 
gemobiliseerd. Ook zal Turkije in 2015 gastland 
worden van Europalia, met steun van de Europese 
Unie. Momenteel is hier verder nog niet veel over 
gekend, maar het staat vast dat 2015 een jaar van 
verzet moet worden, tegen de Turkse repressie van 
minderheden en voor gerechtigheid en democratie.

Internationale actoren en hun bondgenoten

Stafmedewerker bij Vrede vzw en expert ter 
zake Ludo De Brabander had het op zijn beurt 
over de verschillende politieke strategieën en de 
internationale actoren die een rol spelen in de 
aan eep van et conflict.

Zo is het reeds gekend dat Rusland Damascus 
steunt aangezien Syrië strategisch gezien een 
belangrijk gebied vormt en het de enige steunpilaar 
van Rusland is in het Midden-Oosten. Ook bezit het 
land een niet onbelangrijke olievoorraad en heeft 
Rusland een marinebasis in het Syrische Tartous, 
wat het niet zomaar uit handen wil geven. Het 
hoeft niet te verbazen dat de Verenigde Staten op 
hun beurt gekant zijn tegen Rusland en alles zullen 
doen om te ijveren tegen een verdere macht van de 
voormalige Sovjet-Unie in dit gebied.

Daarnaast is Saoedi-Arabië actief in de bewapening 
en financi e te n van een dee  van de i a iti c e 
oppositie (onder meer de nieuwe coalitie ‘Het Leger 
van de Islam’) omdat het een volledige regimewissel 
wenst. Syrië heeft immers een alliantie met 
aartsrivaal Iran, waardoor dit laatste Damascus 
zowel militair als politiek steunt. Bovendien kan 
Iran het Syrische grondgebied gebruiken als 
strategische doorvoerhaven voor wapenleveringen 
aan Hezbollah in Libanon, dat hiermee op zijn beurt 
ook de staat Israël bestrijdt wat Iran goed uitkomt.

atar gee t op zi n be rt financi e, i itaire en 
politieke steun aan de Moslimbroeders binnen de 
Syrische oppositie en krijgt actief steun van Turkije 
voor de verscheping over het Turkse grondgebied 
van grote hoeveelheden wapens vanuit Libië naar 
Syrië. 

Hoewel Turkije zich tegen Assad gekeerd heeft, zit 
het zeer verveeld met een potentiële verandering 
van het Syrische staatsbestel aangezien de kans 
bestaat dat Rojava hiermee meer zelfstandigheid 
(laat staat volledige autonomie) zou kunnen 
verwerven, wat ongetwijfeld een impact zou hebben 
op de organisatie van Koerden in Turkije. Dit zou 
eveneens kunnen leiden tot een toename van het 

gearabiseerd en etnisch gezuiverd worden. Koerden 
zouden geen toegang mogen krijgen tot betrekkingen 
in openbare diensten en regulier werk. Ook het 
recht op onderwijs zou hen ontzegd worden, zelfs 
in het Arabisch. Politieke uitleveringen aan Turkije 
zouden de norm worden en de Arabische bevolking 
zou door een actieve nederzettingenpolitiek 
Rojava langzaam maar zeker koloniseren. Er kan 
probleemloos gesteld worden dat er bij de Arabische 
intelligentsia een ware ‘koerdofobie’ heerste.

Na decennialange represailles zag er in 2003 een 
nieuwe Koerdische politieke formatie het licht: 
de PYD (Partij van Democratische Eenheid), die 
als enige doel heeft om de lokale bevolking te 
beschermen en een democratisch zelfbeheer te 
realiseren. De partij heeft een sterk militair apparaat 
dat tijdens de Syrische burgeroorlog samen met de 
Koerdische Volksverdedigingseenheden (YPG), 
gewapende milities die de lokale bevolking van 
Rojava - ongeacht haar afkomst - beschermen, reeds 
grote militaire successen heeft geboekt waardoor 
de partij uitgegroeid is tot één van de belangrijkste 
Koerdische oppositiestemmen van de regio. 

De rol van Turkije en de Koerdische kwestie

Vervolgens ging Dogan Özgüden, hoofdredacteur 
van het informatiecentrum Info-Türk, nader in op 
de ro  van de r e taat in et conflict et de 
Koerden. Bij het ontstaan van het kemalistische 
Turkije werd meteen duidelijk dat Atatürk deze 
sterk gecentraliseerd zou leiden en dat hij niet 
van plan was veel vrijheden toe te kennen aan 
de minderheden op het grondgebied. Onder het 
principe ‘één volk, één staat, één leider’ zou de 
Turkse staat één en ondeelbaar worden en zouden 

o i  per definitie geen inder eid nnen 
zijn, hiervoor kwamen enkel andere religieuze 
minderheden in aanmerking. 

Kemalisten waren niet bereid om hier een 
duimbreed aan toe te geven wat leed tot een zeer 
agressieve houding van de staat tegen alle (erkende 
en niet-erkende) minderheden met een zware 
repressie, die in de tweede helft van de 20e eeuw 
culmineerde in deportaties, massaprocessen zonder 
enige vorm van juridische verdediging, executies, 
het verbannen van duizenden politieke gevangenen, 
martelingen, censuur, enz. Tot op heden is er nog 
niet veel veranderd …

Dogan Özgüden sloot zijn betoog af door een blik 
te werpen op het jaar 2015, wat een belangrijk jaar 
belooft te worden. De Armeense genocide zal dan 
een eeuw geleden plaatsgevonden hebben. Bijna 
honderd jaar later weigert de Turkse staat deze 
volkerenmoord, waarbij naar schatting honderd-
duizenden tot meer dan een miljoen Armeniërs 
uitgemoord werden, te erkennen wat nog steeds een 
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Dit zijn maar een paar voorbeelden die aantonen 
hoeveel geopolitieke strategische allianties er 
gesmeed worden ten koste van de Syrische bevolking 
en met als enig doel het te vriend houden van oude 
allianties en uiteraard... geld. Inmiddels blijft het 
conflict oeden en vraagt et dage i e tienta en 

en en even , a e aa  ten bate van financi e 
en economische belangen. Het is onmogelijk te 
voorzien anneer dit conflict za  eindigen, te eer 
een dergelijke oorlog in het kruitvat dat het 
Midden-Oosten is zeer snel naar naburige regio’s 
kan overwaaien.

De ol an de media in het con ict

Journalist en oorlogscorrespondent Rudi Vranckx 
had het over het slechte huwelijk tussen de media en 
de situatie in Syrië. Voor de gemiddelde luisteraar 
of kijker is het reeds drie jaar durende verhaal 
namelijk veel te complex en diepgaand, verteerd 
door economische en strategische allianties. 
Bovendien is het beeld dat de media hierover 
brengt nog moeilijk betrouwbaar. Zo vertelde hij 
dat maar liefst 2 op 3 gedode journalisten in de 
regio et ac to er aren van targeted i ing , 
doelgerichte aanslagen met als doel de journalisten 
te vermoorden. Het blijft evenwel onzeker welke 
zijde deze aanvallen tegen hen richten. 

Dit maakt het voor verslaggevers moeilijk om een 
coherent beeld van de situatie weer te geven. De 

Koerdische gevoel in Koerdistan en de kans op een 
afscheiding van Noord-Koerdistan van de Turkse 
staat vergroten.

Syrië is ook een oud mandaatgebied van Frankrijk 
en de Franse president François Hollande heeft 
onlangs te kennen gegeven dat hij de Syrische 
Nationale Raad als enige vertegenwoordiger van de 
Syrische oppositie wenst te steunen en er wapens 
aan wenst te leveren. Zijn diensten lobbyen hiervoor 
actief binnen het Europees Parlement. Er hangt 
eveneen  een financiee  pri aart e aan va t  atar 
bezit namelijk veel investeringen in Frankrijk, 
dat op zijn beurt zijn oog heeft laten vallen op de 
wapenmarkt in Saoedi-Arabië. Zo heeft het een 
contract op zak van maar liefst twee miljard dollar 
voor de bouw van Saoedische fregatten, wat naar 
alle waarschijnlijkheid wel mee zal spelen in de 
Franse houding. 

Tot slot dienen we niet uit het oog te verliezen dat 
er in ri  een enor e voorraad aan grond to en 
aanwezig is, waaronder olie en gas. Het is niet 
ondenkbaar dat dit een rol begint te spelen in de 
houding van bepaalde landen, in het bijzonder 
Rusland dat een graantje van de voorraden hoopt 
te kunnen meepikken. Qatar is op zijn beurt op zoek 
naar een alternatieve route om gas te verschepen 
afkomstig van grote voorraden voor de kust van 
Qatar en Iran en wat het gebruikt als ‘liquid gas’. 

Salih Muslim, voorzitter van de PYD. © Ali Selvi
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grens van Syrie mee te verdedigen en te controleren, 
maar weigert Turkije dit resoluut. Niet alleen wilt 
het niet samenwerken met de Koerden, die het niet 
als een aparte bevolking erkent, maar weigert het 
enige grenscontrole aan de PYD te geven aangezien 
deze laatste dan gemakkelijker toegang zou krijgen 
tot allerhande hulp en aan controle zou winnen 
binnen het gebied.

In antwoord op verschillende vragen uit het 
publiek kon Muslim niet ontkennen dat er 
meningsverschillen bestaan tussen de politieke 
partijen in West en Zuid Koerdistan. Zo verweet 
Massoud Barzani, voorzitter van de Koerdische 
Democratische Partij (KDP) en president van de 
Koerdische Autonome Regio in Irak, de PYD onlangs 
autocratisch te zijn en ontkende hij dat er in Syrië 
een revolutie aan de gang is. Ook zijn Barzani en de 

r e pre ier rdo an op ociaa econo i c  v a  
de voorbije jaren dichter naar elkaar toegegroeid.

Muslim betreurde deze uitspraken en bevestigde 
dat hij wel degelijk gelooft dat er in Syrië een 
revolutie aan de gang is. De PYD ijvert voor een 
totale verandering met als doel een volledige 
democratische omwenteling en de creatie van een 
autonome Koerdische regio. “Als dit geen revolutie 
is, weet ik het ook niet meer”, aldus Muslim. 

De politicus eindigde met een emotionele oproep 
aan de Europese burgers, in het bijzonder 
journalisten, om niet blind te zijn voor de situatie 
waarin de bevolking van Rojava dagelijks leeft en 
de vele ontberingen waarmee het te maken krijgt. 
Hetzelfde geldt voor de Europese Unie. Aangezien de 
toegezonden hulp in handen komt van islamitische 
rebellen, vallen de Koerden uit de boot en krijgen 
zij van niemand steun. Elke hulp is meer dan ooit 
welkom…

Wat brengt de toekomst?

Met het groeiende succes van de PYD en de 
democratische plannen voor een derde weg als 
uitweg uit de Syrische burgeroorlog kunnen de 
West-Koerden bijdragen tot een vredesakkoord. 
De rol van Turkije hierin valt evenwel niet te 
onderschatten. De groeiende PYD wordt met 
argusogen bekeken en als een potentieel gevaar voor 
de Turkse staat gezien omdat deze vreest dat dit een 
invloed zal hebben op het denken van de Noord-
Koerden. Voor de West-Koerden is het in elk geval 
duidelijk: zij hebben een eerste stap naar vrede en 
een democratisch zelfbestuur gezet. Wie aanvaardt 
hun uitgestoken hand?

Maxime Nys is actief binnen de Vlaams-
Socialistische Beweging. Oorspronkelijk 
verschenen in Meervoud. 

mediahuizen sturen hun reporters niet meer naar 
dergelijke gebieden en de freelancejournalisten doen 
dit op risico van eigen leven. Hierdoor is naarmate 

et conflict groeit de edia oo  eer a an e i  
geworden van de informatie van clandestiene 
groeperingen o  internetfi p e , aar aarvan 
de echtheid en nauwkeurigheid amper na te gaan 
valt. Uiteindelijk wordt de hele informatiestroom 
versmacht, wat een correcte weergave van de oorlog 
nog zo goed als onmogelijk maakt. 

ranc  be it dat de tri d een e fi ing 
prop ec  i  ge orden. aar aar et conflict 
oorspronkelijk een guerrillastrijd was van 
rebellen die ijverden voor een verandering van het 
staatsbestel is het nu een magneet geworden voor 
islamisten en rivaliserende fracties die elk hun eigen 
ideale emiraat op poten willen zetten. 

Welke weg naar een oplossing in Syrië?

Tot slot ging Salih Muslim, covoorzitter van de PYD, 
nader in op de visie van zijn partij op het beëindigen 
van et conflict en oe een d rza e vrede tot 
stand zou moeten komen. Zo begon hij kort met een 
historisch overzicht waarin hij verklaarde dat er zich 
over een periode van duizend jaar in het historische 
Mesopotamië en Koerdistan verschillende rijken 
vestigden, onder meer op het gebied dat nu bekend 
staat als Rojava. De inwoners van Rojava maken 
deel uit van deze cultuur en bezitten wat hij een 
‘natuurlijke democratie’ noemt, waarin zij in vrede 
samenleven met andere culturen en volkeren. 
Sinds de opkomst van het Baath-regime worden 
er ec ter niet aflatende pogingen onderno en o  
de Koerden te onderwerpen en hun democratie 
die natuurlijk gegroeid is teniet te doen. De 
creatie van de PYD in 2003 verklaart de nood aan 
ze verdediging tegen deze niet aflatende aanva en 
en schendingen van de mensenrechten. Hij is tegen 
een militaire invasie in Syrië. “Er is reeds te veel 
bloed vergoten, dit is in niemands voordeel.”

Kort nadien is voor hem de Koerdische revolutie in 
Syrië geboren. Hij benadrukte eveneens hun absolute 
wil om politiek te kiezen voor de derde weg: niet de 
weg van het regime, noch die van de islamitisch-
a afi ti c e oppo itie. e  nee t be t 

geen deel aan het blinde gevecht maar wil enkel 
de inwoners van Rojava verdedigen, desnoods met 
geweld maar enkel in het belang van de verdediging 
van het eigen grondgebied en de vrijwaring van 
de democratie, en dit ongeacht de taal, afkomst of 
godsdienst van de inwoners. Het doel is de creatie 
van een autonome en democratische Koerdische 
regio in Syrië, niet gebaseerd op religieuze principes.

Analoog aan de vorige sprekers herhaalde hij de 
moeizame relaties met de Turkse staat. Zo is de PYD 
vragende partij om samen met de Turkse staat de 
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Eindverklaring Conferentie:
“Welke toekomst voor de 

Koerdische regio’s in Syrië?”

- est oerdistan -

1. Deze Conferentie verwelkomt de democratische inspanningen en vorderingen van de Koerden en de 
andere bevolkingsgroepen in Rojava in Noord-Syrië.

Deze Conferentie vraagt de Belgische autoriteiten om in dialoog te treden met de Hoge Koerdische Raad over 
haar streven naar een democratisch, nieuw Syrië, waarin de rechten van alle verschillende bevolkingsgroepen 
verzekerd worden.

2. Deze Conferentie vraagt de internationale gemeenschap om de Hoge Koerdische Raad te erkennen als 
diplomatieke vertegenwoordiger van de Koerdische bevolking in Syrië.

Vanuit de overtuiging dat enkel politieke onderhandelingen, en niet een militaire overwinning, een blijvende 
op o ing nnen bieden voor et ri c e conflict vraagt deze on erentie de internationa e ge een c ap 
om de Hoge Koerdische Raad uit te nodigen om deel te nemen aan de vredesonderhandelingen Genève 2.

3. Deze Conferentie vraagt de Belgische autoriteiten (zowel de regionale als de nationale) om politieke druk 
uit te oefenen op de buurlanden van Syrië om de grenzen niet langer gesloten te houden voor noodhulp naar 
de Koerdische regio’s. De Koerdische regio’s zijn afgesneden van de buitenwereld en met de winter voor de 
deur hebben ze dringend nood aan voedselhulp en medische hulp. Deze hulpgoederen tegenhouden aan de 
grens is onmenselijk!

Als er iets is wat de Belgische politici kunnen doen om de noodlijdende Koerdische bevolking te helpen, 
dan is het minimaal ervoor te helpen zorgen dat de Syrische buurlanden hun grenzen niet langer gesloten 
houden voor noodhulp.

 er iet  i  at de e gi c e bevo ing an doen dan i  et financi e te n ver enen aan de oerdi c e 
Rode Halve Maan, Heyva Sor, die zich inzet voor hulpverlening ter plaatse. Deze hulp is immers broodnodig!

4. Deze Conferentie veroordeelt de aanvallen op Rojava, de Koerdische regio’s in het noorden van Syrië, 
door zowel het regime van president Assad als aan Al-Qaeda-gelieerde milities, zoals Jabhat Al-Nusra en 
de Islamitische Staat van Irak en al-Sham (ISIS). Deze Conferentie veroordeelt ten strengste de talloze 
mensenrechtenschendingen die deze milities begaan en de grote stromen vluchtelingen die ze veroorzaken.

Deze Conferentie roept de politieke wereld op om dergelijke wreedaardige, ondemocratische en terroristische 
i itie  niet anger financiee , ogi tie , po itie  o  i itair te onder te nen. n o  po itie e dr  it te 

oefenen op die staten die dat wel nog steeds doen.

5. Deze Conferentie handelt vanuit de overtuiging dat het aan de Syrische bevolking zelf is om te beslissen over 
de toekomst van hun land en niet aan de verschillende buitenlandse actoren, die zich vanuit verschillende 
eigen belangen mengen in de Syrische burgeroorlog.

Deze Conferentie pleit niet voor een militaire interventie, noch wil deze Conferentie dat er nog meer wapens 
geleverd worden aan één van de strijdende partijen.
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Wat de internationale gemeenschap wel kan, en vanuit humanitair oogpunt moet doen is het  vredesproces 
faciliteren door ruimte te scheppen voor politieke onderhandelingen, door een staakt-het-vuren af te 
dwingen van al de strijdende partijen en door op te treden als bemiddelaar tussen alle partijen.

Wat de internationale gemeenschap wel kan, en vanuit humanitair oogpunt moet doen is hulp verlenen aan 
de ta oze ac to er  van et oor og ge e d.

En wat de internationale gemeenschap wel kan, en vanuit humanitair oogpunt moet doen is democratische 
en vredelievende initiatieven vanuit de Syrische bevolking ondersteunen. 

Opgemaakt te Brussel, 22 november 2013.

Ludo De Brabander © Ali Selvi

Dogan Özgüden© Ali Selvi
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- er ich M. erho -

ook niet om de sluiting van de privéscholen van de 
Cemaat van Fethullah Gülen. Het gaat hier om wie 
de baas wordt van heel de Turkse staatsapparatuur. 
Het onderwijs, het leger, de politie, het gerecht en 
het gezag over de Koerdische kwestie! Het is bekend 
dat Gülen zeer negatief staat tegenover de opening 
van rdo an at de oerdi c e e tie betre t. 
Voor de predikant mag men niet praten over de 
Koerdische identiteit. De unitaire Turkse identiteit 
van het land moet bewaard blijven. Alle andere 
pistes worden als gevaarlijk beschouwd voor de 
eenheid van de Turkse staat.

De AKP, een coalitie van diverse ‘neoliberaal-
islamitische’ en nationalistische Turkse groeper-
ingen, is met de steun van de VS aan de macht 
gekomen in 2002. Tot 2007 werd het land 
geregeerd door het trio AKP, Gülen en het leger 
zelf, dat minder en minder gezag begon te hebben 
in het bestuur. Maar de regeringspolitiek kwam 
na een tijdje niet meer overeen met de wensen van 
de VS. Turkije begon een andere strategie uit te 
proberen. De nieuwe Turkse relaties met Rusland, 
Centraal Aziatische landen, de Kaukasus, Iran, Irak 
en ander landen in het Midden-Oosten werd niet 
geapprecieerd door de VS. 

Vooral het Turkse leger verkoos deze nieuwe route 
met als gevolg dat de VS de AKP voorlopige hulp 
bood om de rol van de militairen te doen verkleinen 
en hen zelfs te isoleren. De kopstukken van het leger 
werden gearresteerd door operaties onder de naam 
“Ergenekon”. Deze operatie werd ondersteund 
door de informatie die de AKP-regering via Gülen 
massaal uit de VS verkreeg. Hoe dan ook was dit 
een zeer positieve zaak voor Turkije. Tachtig jaar 
overheersing van het leger was eindelijk afgelopen.

aar vana  dan begon rdo an de ab o te ac t 
naar zich toe te trekken. Nu de macht van het leger 
verzwakt was wilde hij zich op één of andere manier 

Sinds enkele maanden lezen we bedreigingen over en 
weer. Het ontslag van het pro-Gülenparlementslid 
van de , a an r, een ee  ge eden, idde 
het begin in van de huidige open veldslag tussen de 
twee kampen. Onmiddellijk na zijn ontslag werden 
anticorruptieoperaties uitgevoerd, gericht tegen 
aanhangers en leden van de regering, waaronder 
de zonen van vier ministers van de AKP. Meer dan 
honderd AKP-aanhangers werden gearresteerd, 
o.a. burgemeesters en partijfunctionarissen. De 
regering van rdo an ging in tegenaanva  en ie d 
tientallen politiecommissarissen, gouverneurs en 
onderzoeksrechters aan van de dienst die het groen 
licht gaf voor de operaties. 

De AKP heeft de oorlog willen milderen via enkele 
it pra en van rdo an. aar et i  aar niet ge t. 

Gülen en zijn aanhangers, zeer goed verspreid over 
invloedrijke postjes binnen de Turkse samenleving, 
lijken niet van plan om op hun stappen terug te 
keren. Vooral toen de regering besloot de scholen 
van de Gülenbeweging te sluiten is de strijd tussen de 
t ee a pen ge nten ifieerd. eze c o en orden 
beschouwd als de voornaamste rekruteringsnetten 
voor de islamitisch geïnspireerde Turkse 
nationalistische beweging van Gülen. 

Bij de aanvang van de operaties tegen de AKP en 
aar regering gezinde topfig ren te de rdo an 

dat het gaat om “vuile operaties  gevoerd door 
nationale en internationale vijanden. Maar het 
zal hen niet lu en om dit land te veranderen naar 

at ze illen uit het buitenland”. Hiermee doelt hij 
op Fethullah Gülen, de Islamo-Turkse predikant die 
sinds 1999 in een zelfopgelegd ballingschap op het 
platteland in Pennsylvania verblijft van waaruit hij 
zi n oppo itie tegen rdo an voert. 

Waarover gaat het? 

et gaat ier niet en e  o  financi e be angen en 

e laatste e en ordt er een hevige strijd uitgevochten in ur ije. et gaat om een machtsstrijd tussen 
de premier van ur ije en voorzitter van de  Recep ayip Erdo an  en de in de S  gevestigde 

Islamo- ur se ultranationalistische predi ant ethullah G len  de leider van emaat  een brede en zeer 
invloedrij e be eging van volgelingen  die an re enen op voorlopige steun van de S  en Israël.

Harde machtsstrijd tussen 
rdo an en en

- oord- oerdistan -
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los weken van enerzijds Fethullah Gülen en zijn 
aanhangers en de Amerikaanse politieke invloed 
anderzijds. 

egen de zin van de  begon i  te flirten et 
Iran. Hij maakte de NAVO kwaad door deel te 
nemen aan de vergaderingen van de Collectieve 
Veiligheidsverdrag Organisatie en de Shanghai-
samenwerkingsorganisatie. Hij maakte van 
Turkije het paradijs voor witwasoperaties van de 
Arabische sjeiks. In Irak koos hij heel duidelijk 
voor de Soennieten tegen de Sjiieten, in Syrië 
begon hij de aan Al Qaeda gelieerde terroristische 
organisaties tegen het regime van Damascus te 
steunen. Ook in Libië, Egypte en Tunesië steunde 
hij Islamitische groeperingen. Daarenboven beging 

rdo an de aat te aanden vee  i tappen in de 
voorbereidingen van de Genève II-conferentie over 
Syrië. Dit is allemaal te veel geworden voor de VS 
en Israël. Vandaar de inschakeling van de Islamo-
Turkse predikant om een einde te stellen aan het 

rdo an ti dper . 

De Koerdische kwestie tussen de twee 
vijandelijke linies.

Al een eeuw lang worden de Koerden onmenselijk 
behandeld. Vandaar de bijna dertig opstanden tegen 
deze staat. De laatste, de langstdurende, is die van 
de PKK die al 35 jaar bezig is en ondanks alle harde 
maatregelen van de Turkse staat uit is gegroeid tot 

een volksbeweging. Elke nieuwe regering in Turkije 
heeft op haar beurt de Koerden even hard de kop 
willen indrukken. Maar geen één is er in geslaagd 
om dit volk voor goed het zwijgen op te leggen. 

Tegen de zin van de AKP, het leger en andere Turkse 
unitaristen, de Gülenbeweging inbegrepen, heeft 

rdo an een paar po itieve tappen gezet. et gaat 
echter om bedrog, tijdwinning en een verderzetting 
van de oude Turkse staatspolitiek. Veel woorden 

aar einig daden. et a  rdo an ze  die zei dat 
Turkije “ n natiestaat  n taal  n vlag en n 
godsdienst” blijft behouden. Tien jaar regeerperiode 
en de pra ti  van de  van rdo an en oo  et 
gedrag van de Cemaat van Gülen hebben niets goeds 
laten zien. 

Hoe het gaat eindigen is nu de vraag. Want beide 
kampen willen niet opgeven. Gülen spreekt harde 
taa  en rdo an reageert even ard. aar n ding 

an i  et ze er eid zeggen  de e it van rdo an 
is al in werking. Wat het na hem zal worden is de 
grote vraag. Alleszins hoop ik dat de Koerdische 
vrijheidsbeweging niet weer gedwongen wordt te 
herbeginnen met een gewapende strijd tegen deze 
unitaristische staat gegrond in ultranationalisme en 
fascisme. 

Derwich M. Ferho, voorzitter Koerdisch 
Instituut Brussel.

len en do an in ete e tijden
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Constitutionele regelingen

Turkije kan de ervaring van andere landen bij het 
gebruik van constitutionele machtsdeling als een 
too  in conflictre o tie ben tten.

Eenheidsstaat

Een eenheidsstaat wordt bestuurd door één enkele 
entiteit, de centra e regering, die fina e a toriteit 
uitoefent. Subnationale eenheden kunnen bestaan 
in een eenheidsstaat, maar zij hebben enkel de 
bevoegdheid die de centrale regering hen heeft 
toegewezen. In een eenheidsstaat is het de centrale 
regering die subnationale entiteiten creëert en 
afschaft alsook hun macht kan uitbreiden of 
inkrimpen.

Een eenheidstaat kan macht decentraliseren naar 
een lokale overheid, terwijl de centrale overheid 
het recht behoudt de gedecentraliseerde macht te 
amenderen of terug te roepen. Decentralisatie kan 
symmetrisch of asymmetrisch zijn. Symmetrische 
decentralisatie kent evenveel macht toe aan al 
de subnationale eenheden. In asymmetrische 
decentraliseringsregelingen verschillen regio’s in 
hun bevoegdheid en status. 

Federalisme

Federalisme accommodeert verschillen tussen 
diverse volkeren die samen in een gezamenlijke, 
democratische politieke orde treden. De centrale 
overheid heeft enkel de opperste autoriteit zoals 
toegekend door de grondwet. Gewoonlijk behoudt 
het de zeggenschap over defensie, buitenlands 
be eid en fi ca iteit. n edera e taten ordt 
soevereiniteit gedeeld tussen de centrale overheid 
en subnationale eenheden. Staten die deel uit maken 

Democratiepakket

p  epte ber bood rdo an een de ocratie
pakket’ aan. Hij stelde de uitbreiding van 
enkele Koerdische rechten voor, het toelaten 
van Koerdischtalige TV, Koerdisch onderwijs in 
privéscholen, legalisering van Koerdische taallessen 
en Koerdisch als keuzevak op school. Daarnaast 
opperde i  oo  et a c a en van et verbod 
op hoofdoeken voor vrouwen met een openbare 
functie.

De hervormingen betekenen een vooruitgang, 
maar leveren geen constitutionele garanties voor 
de Koerdische identiteit, noch voor culturele en 
politieke rechten.  Ze schieten te kort op volgende 
vlakken:

 et a c a en van ra , etnie, taa  o  re igie 
als constitutionele basis voor burgerschap.

- Het amenderen of herroepen van Artikel 
8 van de antiterrorismewet, dat een te brede 
definitie van terrori e voor egt  rti e   van 
de strafwet, dat het beledigen van “Turksheid” 
een misdaad maakt; alsook Artikels 215,216,217 
en 220 die worden ingezet om de vrijheid van 
meningsuiting te beperken.

- Het bevrijden van leden van de ‘Unie 
van Koerdische Gemeenschappen’ (KCK), 
waarvan er tussen 2009 en 2011 duizenden zijn 
gearresteerd voor pro-Koerdische activiteiten 
op beschuldiging  van “lidmaatschap van een 
terroristische organisatie”.

- Het voorleggen van een plan voor 
ontwapening, demobilisatie en reïntegratie van 
de PKK, inclusief amnestieregelingen.

p  maart  ondigde de oerdische rbeiderspartij  een staa t-het-vuren en een 
terugtre ing van haar troepen af. eze mededeling hield een historische ans in om het oerdische 

con ict in ur ije  dat sinds  meer dan .  levens eiste  aan te pa en. et vredesproces dat er op 
volgde  is echter ver aterd. ur s premier Recep ayyip Erdo an zag het staa -het-vuren als een doel op 
zich  in plaats van onderdeel van een oers ijziging gericht op de ortels van het con ict. p  september 
schortte de  haar terugtre ing op.

Ontwapening, demobilizatie en 
reïntegratie in Koerdistan
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waardoor het land meer representatief en demo-
cratisch wordt. Het proces van decentralisering  kan 
in gang gezet worden door de toepassing van het 
Handvest inzake Lokale Autonomie van de Raad 
van Europa. Als de Turkse staat niet bereid is voor 
een vo edige decentra i atie, an rdo an opteren 
voor een asymmetrische aanpak, te starten met de 
decentralisering van macht naar lokale overheden 
in het Zuidoosten.

De o tels an het con ict

Constitutionele machtsdeling kan de  bron voor de 
steun aan de PKK droogleggen. Andere stappen in 
vredesopbouw zoals ontwapening, demobilisatie en 
reintegratie – ‘DDR’ in vakjargon – van voormalige 
strijdkrachten, alsook rechtvaardigheids-, waar-
heids- en verzoeningsmaatregelen zijn nodig.

‘Disarmament, Demobilization and 
Reintegration’ 

DDR draagt bij aan veiligheid en 
tabi iteit in po t conflict er te  

door de verwijdering van wapens 
uit de handen van strijdkrachten. 
Het neemt de strijdkrachten weg 
uit militaire structuren en helpt 
hen sociaal en economisch te 
integreren in de samenleving en 
bij het vinden van livelihoods. De 

definitie te t

nt apening is de uitgebreide 
inzameling  documentatie  
controle en ver ijdering van 

leine vuur apens  munitie  
e plosieven en lichte en z are 

apens bij e -strijders en bij de 
bevol ing.

emobilisatie is de formele en gecontroleerde 
uitdiensttreding van actieve strijd rachten uit 
ge apende rachten en groepen. e eerste fase 
houdt het ver er en in van strijd rachten door ze 
in tijdelij e centra te antonneren in voorbestemde 
gebieden. e t eede fase omvat een steunpa et 
genaamd re nsertie . 

Re ntegratie is het proces aarbij e -strijders  
burgerstatus  duurzame te er stelling en 
in omen ver rijgen gedurende de post-con ict 
herstelperiode. Re ntegratie behandelt sociale 
en economische esties op een lo aal niveau 

aardoor e -strijd rachten mee belanghebbende 
orden in vrede.  

DDR wordt gewoonlijk binnen een staakt-het-
vuren of vredesovereenkomst bepaald dat de 
politieke en legale lijnen voor DDR uittekent. Sinds 

van een federatie hebben een bestaan en functies die 
een centrale overheid niet unilateraal kan wijzigen. 
Symmetrisch federalisme kent evenveel macht 
toe aan elke subnationale eenheid. Asymmetrisch 
federalisme houdt rekening met de unieke noden 
van verschillende subnationale eenheden en kent 
macht verschillend toe.

Autonomie

De afgelopen 50 jaar is een uitgebreide set van 
globale standaards voor minderheidsrechten 
tot stand gekomen. De twee meest dwingende 
kwesties zijn gelijkheid en non-discriminatie 
en bescherming en bevordering van de unieke 
identiteit van minderheden. Regionale en 
culturele autonomie wordt wijd gebruikt om 
minderheids- en groepsrechten te beschermen en 
bevorderen. Autonomie versterkt soevereiniteit 
en decentraliseert autoriteit op vlak van bestuur, 
economie en cultuur.

estuur  Het beschermt 
de rechten van burgers en 
creëert een omgeving voor 
cultuurbevordering. Subnationale 
zelfbestuursinstituties geven een 
stem aan lokale bekommernissen 
door de institutionalisering van 
hun vertegenwoordiging en de 
verdediging van lokale belangen. 
Subnationale eenheden kunnen 
de vorm aannemen van lokale 
wetgevende, rechterlijke en 
uitvoerende macht en justitie, 
inclusief lokale politie afkomstig 
uit de gemeenschap die ze dient.

Economie  Ongelijkheid en 
economische verschillen vormen 
vaa  de grondoorzaa  van conflict. 
Economisch machtsdelen betreft beslissingen in 
de ont i e ing van nat r i e grond to en, 
belastingen en inkomsten, werkgelegenheid, 
aanwervingsquota en grondbezit.

ultuur  Een gedeelde cultuur is de basis van 
groepsidentiteit. Culturele autonomie verwijst 
typisch naar onderwijs (vb. leerplannen, 
lerarenopleiding, lestoezicht en het bouwen van 
scholen), minheidstalen (vb. het gebruik ervan 
in scholen, lokale talenkennis van scholieren, 
leerkrachten en ambtenaren, het gebruik van 
de lokale taal in overheidsdocumenten, legale 
procedures en documenten en lokale media) 
en culturele symbolen (vb. vlaggen, schilden en 
emblemen en het vieren van lokale feestdagen en 
festivals).

Autonomie zal Turkije fundamenteel veranderen, 

“ ot nu toe is bdullah 
calan  de leider van de  
erin geslaagd de deelname 

van zijn partij aan de 
vredesonderhandelinhen te 

co rdineren. 
Maar oudgediende 

commandanten zouden 
zich unnen verzetten tegen 

calan s leiderschap als het 
vredesproces uitmondt 

in hun opsluiting. 
Spelbre ers zouden unnen 
proberen het vredesproces 

te ondermijnen als ze 
gerechtelij e vervolging 

vrezen.
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gebracht.

oelatingsvoor aarden voor amnestieregelingen  
Betrokkenheid, rang en de aard van deelname  
bepalen of iemand in aanmerking komt.    Amnestie 

an een ree  van per onen betre en et 
een bepaalde betrokkenheid op staatsniveau 
(vb. leger, politie en inlichtingendiensten), 
parastataal niveau (vb milities, paramilitairen en 
zelfverdedigingsgroepen) of op buitenstatelijk 
niveau (vb. rebellengroeperingen, privébedrijven en 
religieuze instituties). 

egale gevolgen  Gewoonlijk verplicht amnestie 
de aanvrager zijn of haar misdaden volledig te 
omschrijven. Het is ook mogelijk dat ze kennis 
of bewijs van de misdaden van anderen moeten 
leveren. Een andere voorwaarde kan zijn de publieke 
verontschuldiging voor het vergrijp.

Er heerst een inherente spanning tussen de rol van 
amnestie in een DDR-proces en verantwoording, 
wat centraal is voor een overgangsjusitie. Amnestie 
moedigt voormalige strijders aan te ontwapenen 
en te demobiliseren en maakt zo vrede mogelijk op 
korte termijn terwijl het probeert zo min mogelijk 
schade toe te brengen aan de waarden van de 
overgangsjusititie zoals waarheid, rechtvaardigheid, 
herverdeling en hervorming, die bijdragen tot een 
duurzame vrede op lange termijn.

Sommigen zien amnestie als een bron van 
tra e oo eid at overgan titie co pro itteert 

de late jaren ’80 is DDR een standaardkenmerk 
van vrede rege ingen in po t conflict vrede
opbouwcontexten. Tussen 1994 en 2005 zijn er 34 
DDR-programma’s opgesteld. In 2007 namen meer 
dan één miljoen voormalige strijdkrachten deel aan 
DDR-programma’s in 19 landen. De totale kost van 
deze DDR-programma’s werd geschat op meer dan 
1,6 miljard dollar, een gemiddelde van 1434 dollar 
per gedemobiliseerd persoon.

Lokaal ‘ownership’ is cruciaal. DDR faalt vaak 
wanneer het wordt ervaren als een van boven opgelegd 
initiatief, zonder betrokkenheid of coördinatie van 
o a e a btenaren en direct getro en ge een

schappen. ‘Gemeenschapsgerichte’ DDR verbindt 
de noden van e tri der  en ac to er  et die 
van de gemeenschap in haar geheel.

mnestie en asiel  Amnestie wordt vaak opgenomen 
in vredesovereenkomsten zodat het DDR-proces in 
werking kan treden. Amnestie bevordert vrede en 
verzoening door strijdkrachten weg te lokken uit 
rebellengroepen, door ballingen aan te moedigen 
terug te keren, door te assisteren bij de reïntegratie 
van ontheemde burgers en voormalige strijders en 
door staatsactoren te beschermen tegen vervolging. 

mnestieregelingen richten zich in principe tot de 
volgende categorieën  Misdaden kunnen politiek 
o  conflictgere ateerd zi n, ordinaire i daden, 
internationale en/of economische misdaden 
omvatten. Oorlogsmisdaden en misdaden tegen de 
menselijkheid kunnen ook in overweging worden 

In het voorjaar van 2013 begonnen de PKK-milities aan een demobilisatie uit Turkije.
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Afrika).
Het ontwerp van een Waarheidsproces hangt af van 
een reeks van politieke kwesties, strategische en 
technische overwegingen.

oel  De TRC tracht feiten te staven en te poneren 
en de ervaringen van ac to er  aan beide zi den 
van et conflict te er ennen. ctiviteiten nnen 
inhouden: het onderzoeken van getuigenissen, het 
opstellen van verslagen, het inspecteren van locaties 
en het uitvoeren van forensisch onderzoek. 

ompetentie  e  be c o t pecifie e 
i daden ged rende een pecifie e periode in 

één bepaald gebied (vb. Marokko 1956-1999, 
id ri a  en identificeert pecifie e 

doelwitten (vb. staats- en veiligheidsdiensten, 
niet-statelijke gewapende groepen). TRC kunnen 
informatie aggregeren per regio, achtergrond van 

et ac to er, gedrag t pe en i br i patroon. 

utoriteit  De TRC kan worden 
opgericht per presidentieel decreet 
(vb. Argentinië, Peru, Chili en 
Honduras), door legislatuur (vb. 
Zuid-Afrika, Liberia en Kenia), 
door zowel de uitvoerende als de 
rechterlijke macht (vb. Nigeria 
en DR Congo), de rechterlijke 
macht (vb. Canada en Colombia), 
de Verenigde Naties (vb. Oost-
Timor) of als onderdeel van een 
vredesakkoord (vb. El Salvador). 

Samenstelling  TRC leden moeten 
gereputeerde personen zijn met 
hoog moreel aanzien. Ze kunnen 
rechtstreeks door het staatshoofd 
worden aangesteld (vb. Panama), 
de legislatuur (vb. Duitsland) of 
door zowel de uitvoerende als de 

rechterlijke macht (vb. Sierra Leone en Zuid-Afrika).  
Leden kunnen enkel inwoners van het land zijn (vb. 
Oeganda) of enkel buitenlanders (vb. El Salvador). 
De commissie kan worden bijgestaan door de VN 
(vb. Sierra Leone) of door internationale experts 
(vb. Oost-Timor). 

inanciering  TRC-kosten kunnen betaald worden 
door de regering (vb. Argentinië), internationale 
donoren (vb. El Salavdor), zowel nationale en 
internationale bronnen (vb. Peru) of private 
donoren (vb. Nigeria). 

Macht  De TRC kan coöperatief werken, 
getuigenbescherming of legale voordelen (vb. 
immuniteit, clementie of amnestie) aanbieden. Het 
dient ook dagvaardingsmacht te hebben. 

ransparantie  Het werk van de commissie moet 

door het verwijderen van de mogelijkheid tot 
criminele verantwoording. Amnestie die ook de 
meest ernstige misdaden dekt kan zo beschouwd 
worden als een ondermijning van de rechten van 

et ac to er. n zo n geva en an a ne tie et 
publieke vertrouwen in de rechtsstaat schaden.

Tot nu toe is Abdullah Öcalan, de leider van de 
PKK, erin geslaagd de deelname van zijn partij 
aan de vredesonderhandelingen te coördineren. 
Maar oudgediende commandanten zouden zich 
kunnen verzetten tegen Öcalan’s leiderschap als 
het vredesproces uitmondt in hun opsluiting. 
Spelbrekers zouden kunnen proberen het 
vredesproces te ondermijnen als ze gerechtelijke 
vervolging vrezen. Waarom zouden door de strijd 
geharde commandanten uit het veld het voetvolk 
toelaten de organisatie te verlaten als ze zelf 
kwetsbaar zijn voor vervolging?

oor r i e aa t een e ectie  a ne tieprogra a 
het mogelijk een onderscheid te 
maken tussen nieuwe rekruten 
en bevelhebbers. Amnestie kan 
worden toegekend aan nieuwe en 
laag gerankte PKK-leden zonder 
bevelverantwoordelijkheid. Veel 
van de ondergeschikte theejongens 
hebben nooit een trekker overgehaald. 
De opperste bevelhebbers, die van 
Interpol aanhoudingsmandaat ‘rood’ 
hebben gekregen, vormen een grotere 
uitdaging. Asiel in hun huidige land 
van verblijf kan een betere oplossing 
zijn.

Rechtvaardigheid, Waarheid 
en Verzoening

In de nasleep van een gewelddadig 
conflict ebben vee  anden een 
‘waarheidsproces’ aangenomen of ‘waarheid en 
verzoening’ geïnstitutionaliseerd door de oprichting 
van een ‘Waarheids- en Verzoeningscommissie’ 
(‘Truth and Reconciliation Commission’, TRC). Het 
vertellen van de waarheid helpt staten in de overgang 
van oorlog naar vrede en van autoritarisme naar 
democratie. Als een alternatief op strafrechtelijke 
justitie kan het vertrouwen opbouwen, de cirkel van 
geweld breken en een rechtsstaat verankeren. 

 zi n ge oc t op et ac to er. e oon i  
nemen ze een patroon van misbruik over een 
bepaalde periode in overweging, in plaats van 
een pecifie e gebe rteni . p et einde van aar 
mandaat levert de commissie een narratief van de 
historische periode, met inbegrip van de oorzaken 
en gevolgen van de delicten. TRC’s kunnen direct 
vervolgingen ondersteunen (vb. Argentinië en Chili) 
of een alternatief vormen voor vervolging (vb. Zuid-

et Imrali-vredesproces 
an nieu  leven orden 
ingeblazen door een 

verandering van toon en 
formule. 

e oerden hebben genoeg 
van Erdo an s unilateralisme 
en gebre  aan transparantie. 

nderhandelingen hebben 
baat bij een uitgebreide set 

van gespre spartners 
aan beide zijden 
als oo  van een 

toezichtsysteem door de 
internationale gemeenschap.
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Onderhandelingen hebben baat bij een uitgebreide 
set van gesprekspartners aan beide zijden als ook 
van een toezichtsysteem door de internationale 
gemeenschap. De geprekken zouden ook kunnen 
profiteren van een nie e o geving en van aci itatie 
door een derde partij. 

President Massoud Barzanî van de Koerdisch e 
Regionale Regering (KRG), een autonome regio in 
het noorden van Irak, kan deze rol spelen. Barzanî 
heeft nauw contact met PKK-afdelingen. Daarnaast 
zijn Turkije en de KRG strategische bondgenoten 
geworden. In 2012 hebben Turkse bedrijven voor 13 
miljard aan goederen verhandeld aan consumenten 
in Iraaks Koerdistan. Energiesamenwerking neemt 
oo  toe. ecente i  nodigde rdo an arzan  it 
in Diyarbakir. De twee praatten zij aan zij over 
‘Koerdistan’.

Ankara heeft stappen gezet om haar harde retoriek 
ten aanzien van de PKK de verzachten. Europese 
overheden en de Verenigde Staten zouden de PKK 
van hun lijst van buitenlandse terreurorganisaties 
moeten schrappen als erkenning van het staakt-
het-vuren van de PKK en om het vredesproces te 
revitalizeren.

Context

transparant zijn. Verhoren en andere activiteiten 
informeren zowel de autoriteiten als de civiele 
samenleving.

De waarheid wordt op twee verschillende manieren 
uitgedrukt – als ‘stem’ en als ‘bewijs’. ‘Stem’ houdt 

et per oon i  re aa  in van ac to er , get igen, 
familieleden en overlevenden die hun verhaal in 
eigen woorden vertellen. Het biedt hen een forum 
aan om gehoord te worden, wat de emotionele en 
genezende impact maximaliseert. Waarheid wordt 
ook geuit door ‘getuigenis’, wat het verzamelen 
van bewijsmateriaal voor rechtszaken betekent 
in het geval dat een regime dat verantwoording 
aanmoedigt aan te macht komt. 

iet go verne ente e en ono ci e aar eid
projecten produceren daarnaast ‘memorie werken’  
– theater, kunst, video en literatuurprojecten met 
een blik op het verleden alsook herdenkingen, 
musea en rondtrekkende tentoonstellingen.

Formule

Het Imrali-vredesproces kan nieuw leven worden 
ingeblazen door een verandering van toon en 
or e. e oerden ebben genoeg van rdo an  

unilateralisme en gebrek aan transparantie. 

do an en a an  in Di a a i  af elo en no em e
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t i e en o  rdo an een betro bare vrede partner 
is. Gezien zijn arrogantie, autoritarisme en 
polariserende persoonlijkheid, stelt de vraag zich of 
hij wel het juiste temperament heeft om duurzame 
vrede te onderhandelen met de PKK.

rdo an za  a ti d ande en van it zi n po itie e 
eigenbelang. Hij heeft succes in het vredesproces 
nodig als hij zijn blazoen intern en internationaal 
wil opblinken. Als hij weg wandelt van de 
onderhandelingstafel zal hij dit aan zijn kiespubliek 

oeten it eggen en verant oording afleggen.

Nu Turkije voor twee verkiezingsjaren staat, 
bevindt rdo an zic  voor een t ee prong. i  
kan zijn confronterende aanpak verharden en in de 
hand spelen van de nationalisten binnen het Turkse 
electoraat. Anderzijds zou hij ook meer kunnen 

handelen als een staatsman en 
groot oedig eid en fle ibi iteit 
tonen. 

De internationale gemeenschap 
an rdo an aan oedigen 

door zich opnieuw te 
verbinden aan Turkije’s EU-
lidmaatschapsproces en door de 
belangen van Turkije in de regio 
te steunen

Wat Öcalan betreft, dient hij 
vooruitgang te tonen resulterend 
uit het staakt-het-vuren om 
hardliners die zijn aanpak te 
toegevend vinden te sussen. Als 
de PKK haar deelname aan de 

vredesonderhandelingen annuleert, bestaat de kans 
dat ze p it en er een  eropfla ering van et conflict 

o t. eide zi den be e en dat et ter ggri pen 
naar wapens niet wenselijk is. 

o gen  de ri p eid t eorie  berei t e  conflict een 
punt waarop beide partijen de confrontatie moe 
zijn en beslissen dat het in hun belang is vrede te 
tic ten. r i e  conflict et de  i  ri p voor 

een oplossing. Met praktische stappen, principieel 
leiderschap en aanmoediging van de internationale 
gemeenschap betekent het vredesproces nog steeds 
een win-win situatie voor beide zijden.

David L. Phillips is directeur van het 
Programma voor Vredesopbouw en Rechten 
aan de Columbia University Institute for the 
Study of Human Rights. 

Vertaling Mauro Desira, Koerdisch Instituut 
Brussel.

Negatieve regionale en binnenlandse ont-
wikkelingen hebben een onvriendelije context 
gecreëerd voor de onderhandelingen. Turkije’s 
beleid van “geen problemen met de buren” is een 
fia co. et igt in conflict et e  van aar b ren, 
buiten Iraaks Koerdistan. 

rdo an i  een ter e voor tander van i itaire actie 
in Syrië, maar de Turken zijn niet overtuigd. Volgens 
een recente opiniepeiling van het Duitse Marshall 
Fund vindt 72% van de Turken dat hun regering 

e e aa  it et conflict in ri  oet egb i ven. 
Ze ergeren zich aan de kost van het steunen van 
Syrische vluchtelingen en de verspreiding van 
grensoverschrijdend geweld. 

Turkije zou steun geven aan het Al-Nusra Front 
en andere Jihadi-groepen. Deze 
buitenlandse strijdkrachten 
bevechten zowel het Syrische 
leger als de Syrische Koerden. 
Turkije wil voorkomen dat de 
Koerden een autonome regio 
in Syrië, genaamd ‘Rojava’, 
oprichten. 

Aan de zijde van soenitische 
extremisten is Turkije in 
bondgenootschap met Saoedi-
Arabië en andere Golfstaten 
tegen ad  regi e. rdo an 
heeft bovendien banden met de 
Moslimbroederschap in Tunesië 
en Egypte en is een openlijke 
verdediger van Hamas.

p et binnen and e ront i  rdo an   de ocrati c  
krediet zwaar aangestast door het hardhandig 
neerslaan van de vreedzame demonstranten in 
Gezipark op 28 mei 2013. Het protest deinde 
uit over zeventig steden, aangewakkerd door de 
politiebrutaliteit en de systematische opsluiting van 
demonstranten. Ook verloor Turkije haar voorstel 
om de Olympische Spelen van 2020 te organiseren, 
mede door het excessieve geweld in Gezi. 

De Turken nemen ook de regering de inbreuk op 
hun privélevens kwalijk. Vrijheid van meningsuiting 
is bedreigd, mede door juridische procedures 
ingezet om politieke opponenten te elimineren. 
Sinds 2007 zijn meer dan 500 journalisten en 

i itaire o cieren gearre teerd en be c digd van 
a enz ering tegen rdo an  regering. et o it  

ter Bescherming van Journalisten rapporteerde dat 
Turkije inzake mediavrijheid op de 154ste plaats 
staat, van 179 landen.

Recente gebeurtenissen in Turkije en de regio doen 

u ur ije voor t ee 
ver iezingsjaren staat  
bevindt Erdo an zich 
voor een t eesprong. 

ij an zijn confronterende 
aanpa  verharden en 

in de hand spelen van de 
nationalisten binnen het 

ur se electoraat. 
nderzijds zou hij 

oo  meer unnen handelen 
als een staatsman en 
grootmoedigheid en 

e ibiliteit tonen.
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- oord oerdistan -

- Mauro esira -

smokkelaars. Geen één van hen had banden met de 
PKK:

ls de groep uit guerilla s had bestaan  zouden 
ze de ing hebben gezocht om verlies van 
manschappen zoveel mogelij  te beper en. eze 
groep deed het tegenovergestelde  ze ropen bij 
el aar  hielden el aar vast  verstopten zich niet. 

e aren bang. e meeste aren inderen  
aldus Ertugrul Kürkçü die namens de BDP, de 
Vrede en Democratiepartij, in de parlementaire 
onderzoekcommissie voor Roboski zetelde.

Dat het geen PKK-militie betrof, was ook duidelijk 
op de initiële beelden van de drone. PKK-milities 
zijn klein en trachten zoveel mogelijk uit het zicht 
van de onbemande vliegtuigjes te blijven. Ook 
gebruiken ze zelden of nooit de grensovergang in 
Roboksi. Kürkcü ziet het als volgt: et Robos i 
bloedbad as een opzettelij e en gerichte operatie 

aarbij erd ingecalculeerd dat er burgers om 
zouden omen  om misschien n -leider te 
doden. ls dat gelu t as  zou niemand meer over 
de burgerdoden praten. et zou als een victorie 
zijn gevierd.

De luchtmacht heeft dus haar hand overspeeld 
en op een zeer pijnlijke wijze blijk gegeven 
van de nihilistische houding die er binnen de 
Turkse staatstructuren heerst ten aanzien van de 
Koerdische bevolking. Het Roboski-bloedbad maakt 
duidelijk dat het daarbij niet enkel om de PKK gaat. 
Zoals gezegd stond het dorp niet bekend als erg 
PKK-gezind. De vraag of dezelfde beslissing zou 
zijn genomen mocht de karavaan niet uit Koerden 
bestaan hebben, is louter retorisch.

In de zoektocht naar verantwoording en recht-
vaardigheid in de twee jaren volgend op het drama, 

Verantwoording

De feiten speelden zich af op de nacht van 28 
december 2011 in het Koerdische grensdorpje 
Roboski. Smokkelhandel met Irak is er de 
voornaamste broodwinning. Langs de andere kant 
van de grens wonen immers ook Koerden. De lokale 
bevo ing ee t geen bood c ap aan de artifici e 
nationale grenzen, behalve dan dat ze handige 
prijsverschillen in sigaretten en olie generen. 

De smokkelkaravaan die die nacht vertrok, zo’n 40 
koppen tellend, traag en met zwaar beladen ezels, 
werd op de terugweg gespot door Amerikaanse 
drones die de regio patrouilleren. Op zich niets 
zorgwekkends. Het fors aanwezige leger tolereert 
grenshandel en de meeste families in Roboski hebben 
geen vijandige relatie met de lokale legerpost. Ook is 
er in de regio weinig PKK-activiteit. De Koerdische 
Arbeiderspartij heeft geen breed draagvlak in het 
dorp en de grensovergang vanuit Irak, waar de PKK 
in het Qandilgebergte haar basiskamp heeft, biedt 
te weinig beschutting om ongezien Turkije binnen 
te raken.

Toch wordt de karavaan gerapporteerd aan de 
Turkse luchtmacht. Enkele weken voordien waren 
in de aangrenzende provincie Hakkâri immers 
hevige gevechten uitgebroken tussen de PKK en de 
Turkse strijdkrachten, met zware verliezen langs 
beide kanten. Ankara was op wraak belust en had 
informatie opgevangen dat Fehman Huseyin, een 
hoge PKK-commandant, die nacht zou proberen de 
Turkse grens over te steken. Het hoofd van Huseyin 
was de trofee die de Turkse regering nodig had om 
terug vertrouwen te winnen bij het Turkse deel van 
de bevolking.

Maar Huseyin bevond zich niet onder de 

Stel je voor   onschuldige burgers  de helft minderjarig  de jongste amper t aalf  orden 
tijdens een fatale nacht door t ee s van het leger neergemaaid. Geen en ele politicus neemt 

verant oordelij heid  een parlementair onderzoe sverslag blij t een lege doos en uiteindelij  belandt 
de zaa  bij het militaire gerechtshof  aardoor de hoofdverdachte het onderzoe  tegen zichzelf voert. 
Scenario s uit n of andere bananenrepublie  ittere aarheid in de t eede grootste -macht  

ur ije.

Roboski: 
Verantwoording en verzoening
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onderzoekscommissie, gepubliceerd in maart 2013, 
werd alvast door alle leden van de commissie, op die 
van rdo an   na, ver orpen. e conc ie van 
dat rapport was dat de aanval “zonder opzet” was en 
het gevolg van miscommunicatie tussen militaire en 
civiele inlichtingendiensten.

Het schaduwrapport dat Kürkçü opstelde 
bevat genoeg materiaal om het gebruik van 
de term “miscommunicatie” tussen zware 
aanhalingstekens te zetten. Zelfs als er sprake 
zou zijn van miscommunicatie betekent dit een 
falen van de inlichtingendiensten en moet er 
verantwoordelijkheid worden opgenomen voor de 
dood van 34 burgers die het gevolg is van deze fout. 
Dat een dubbele raketaanval van twee F16’s aanval 
“zonder opzet” zou zijn is uiteraard helemaal bij de 
haren getrokken en dient geen verdere uitweiding.

Het rapport van de parlementaire onder-
zoekscommissie was een slag in het gezicht 
van de nabestaanden en de gehele Koerdische 
gemeenschap. Alle leden van de commissie, buiten 
die van de AKP, getuigden van onregelmatigheden 
in het onderzoek en van het weerhouden van 
bewijsmateriaal. Het rapport was overduidelijk een 
poging om de zaak in de doofpot te stoppen. Ook 
de timing van de publicatie ervan, eind maart, is 
geen toeval. In dezelfde maand kondigde Abdullah 
Öcalan, leider van de PKK, een staak-het-vuren en 
het begin van een politieke fase in het Koerdisch 
conflict aan. et opti i e en de co otie 
hierrond verdrongen het Roboski-onderzoek naar 
de achtergrond.

De nabestaanden lieten het daar niet bij en trokken 
naar de openbare aanklager in Diyarbakir om een 
burgerlijk onderzoek te eisen. Deze verklaarde zich 
in juli van vorig jaar onbevoegd en wees het dossier 
door naar het militair tribunaal. Wie de geschiedenis 
van het Turkse leger een beetje kent weet dat dit een 
vrij een eerlijk onderzoek uitsluit. De enigen die in 
heel de zaak tot nu toe zijn berecht zijn de families 
van de ac to er  ze . i  regen een boete van 
3000 lira (1000 euro) wegens het ongeoorloofd 
oversteken van de Turks-Iraakse grens, dit tijdens 
een rouwplechtigheid 500 dagen na het bloedbad.

Verzoening

De periode volgend op Roboski was een zeer 
bewogen hoofdstuk in de Koerdische strijd. Na 
de Newrozverklaring van Öcalan afgelopen maart 
kwam het zogenaamde ‘Imrali-proces’ op gang, 
genoemd naar het gevangeniseiland waar Öcalan 
in isolatie vast zit. De Koerdische onderhandelaars 
kwamen met afgevaardigden van de Turkse regering 
een stappenplan overeen dat naar vrede en resolutie 
zou moeten leiden. Meer dan een half jaar later 
dreigt dit vredesproces echter een premature dood 

liet de Turkse staat zich van haar meest oneervolle 
ant zien. et eit dat de ac to er  oerden 

waren, maakten hen in de Turkse samenleving, 
nog steeds geteisterd door chronisch racisme, 
nationalisme en een hang naar samenzweringen, 
onmiddellijk verdacht. Ware het niet als ‘terrorist’, 
een beschuldiging die wegens compleet gebrek aan 
bewijs niet lang kon worden volgehouden, dan wel 
als smokkelaar. Een opiniepeiling afgenomen in 
februari 2012 stelde vast dat meer dan 20% van de 
ondervraagden vond dat ofwel de PKK schuldig was 
aan obo i, o e  dat et de o t van de ac to er  
zelf was, omdat ze aan het smokkelen waren.

e r e regering, pre ier rdo an inbegrepen, 
lieten niet na op deze anti-Koerdische sentimenten 
in te spelen om de ambiguïteit rondom hun eigen 
verantwoordelijkheid in de zaak te vergroten. Zo 
liet de Turkse eerste minister zich in het parlement 
ontvallen dat het wel heel erg verdacht was dat de 
karavaan op geen enkele landmijn trapte, een teken 
van banden met de PKK. Zeer cynisch als je bedenkt 
dat de inspanningen van de Turkse regering om 
haar burgers tegen mijnen te beschermen ruim 
ondermaats zijn. Daarenboven beweerde hij dat de 

ac to er  geen b rger  aren, aar o e aar  
en dat iedereen die doorhamert over Roboski 
banden heeft met terreurorganisaties.

De rol van de Turkse premier in heel het verhaal 
is verre van duidelijk. Los van het feit dat hij 
na iet enig ede even te tonen et de getro en 
families - hij stuurde zijn vrouw en dochter naar 
de herdenkingsplechtigheid in het dorp in plaats 
van zelf te gaan en beweerde publiekelijk dat 
abortus even erg is als Roboski - staan er nog grote 
vraagtekens bij zijn aandeel in het bloedbad. Toen 
hij afgelopen zomer toch het fatsoen vond om 
Roboski te bezoeken, verklaarde hij dat hij niet op 
de hoogte was op het moment dat de beslissing 
werd genomen om aan te vallen. 

Deze bewering is moeilijk vol te houden. De 
Turkse premier is opperbevelhebber van het leger 
en rdo an ee t de a ge open aren z aar er  
gemaakt van het onder controle brengen van de 
eigengereide militaire staf, die in het verleden meer 
dan eens op eigen initiatief ingrepen om de seculiere 
kemalistische staat te beschermen. Dus ofwel gaf 

rdo an toe ating voor de aanva , o e  ande de 
het Turkse leger nog steeds naar eigen believen. In 
beide geva en dient rdo an verant oording a  te 
leggen.

ot n  toe ee t noc  rdo an, noc  een ander 
lid van de regering, echter zelfs maar excuses 
aangeboden voor et b oedbad. rdo an te de 
enkel dat die mogelijk zijn “als dat nodig blijkt.” 
De regering houdt vol dat ze eerst het onderzoek 
wil afwachten. Het rapport van de parlementaire 
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te sterven.

De manier waarop de Turkse staat met het Roboski-bloedbad omgaat, is tekenend voor haar schadelijke 
houding die elke duurzame vrede onmogelijk maakt. Ervaring leert dat in het opbouwen van een 
d rza e en vredevo e po t conflict a en eving t ee cr cia e e e enten centraa  taan  verant oording 
(accountability) en verzoening. Spreekt voor zich dat zonder verantwoording verzoening zeer moeilijk 
wordt. 

e vraag te t zic  ec ter o  pre ier rdo an e  it i  op et cre ren van een d rza e en ar onie ze 
vrede. Vredesopbouw is een langzaam, maatschappelijk proces; geen politiek zero-sum game met 
enkel winnaars en verliezers, zoals in de visie van de Turkse premier. Hij tracht met zo weinig mogelijk 
fundamentele veranderingen zo veel mogelijk goodwill te creëren bij de Koerdische bevolking. Maar vrede 
en verzoening in een land waar de staat ongestraft 34 onschuldige burgers kan vermoorden is onmogelijk.

Mauro Desira, stafmedewerker Koerdisch Instituut Brussel.

Grenshandel is voor vele Koerden de belangrijkste bron van inkomsten.
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Internationale oproep voor vrede in Syrië

Wij ondersteunen de vredespogingen die aangevat worden om tot een eind te komen van de 
oorlog in Syrië. Deze oorlog is al bijna drie jaar aan de gang en heeft inmiddels geleid tot tien-
duizenden doden, de ontheemding van miljoenen anderen en de vernietiging van het land. Om 

tot een eind van dit conflict te komen hopen wij dat de Genève II-Conferentie op 22 januari 2014 
zal leiden tot een vredevolle en definitieve oplossing.

De Koerden in Syrië hebben altijd te kennen gegeven dat ze dergelijke internationale inspannin-
gen ten volle steunen. De Koerden ijveren voor het recht om in alle vrijheid te leven en hun ei-

gen identiteit te uiten in een democratisch Syrië. De Koerden in Rojava (Syrisch Koerdistan) zijn 
niet gezwicht voor de vervolgingen en bloedbaden van het regime of van de groepen verbonden 

aan Al-Qaeda. De Koerden willen autonoom leven binnen een democratisch en rechtvaardig 
Syrië waar iedereen gelijk is, naast alle volkeren en religieuze minderheden die het land rijk is; 

Syrië vertegenwoordigt een multiculturele, multireligieuze en multi-etnische realiteit.

Wij, ondergetekende academici, politici, mensenrechtenactivisten en wetenschappers, geloven 
dat het Koerdische volk vertegenwoordigd moeten worden op de Genève II-Conferentie door 
een delegatie van de Koerdische Hoge Raad. De Hoge Raad werd vorig jaar gevormd en verte-

genwoordigt alle Koerdische partijen en instellingen.
Wij geloven dat het Koerdische volk vertegenwoordigd moet worden door de Koerdische Hoge 

Raad op een belangrijke internationale conferentie waarop de toekomst van het Koerdische volk 
rechtstreeks beslist zal worden. Pas dan zal de Genève II-Conferentie haar rechtmatige rol kun-

nen spelen om de vrede veilig te stellen waar iedereen naar verlangt.

Graag antwoorden via: kongrakurdistan@gmail.com 
(in het Engels of het Kurmanjî).

Voor meer informatie, neem contact op met: (00 32) - 26 47 30 84


