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Turkije na de verkiezingen
Ondanks alle schandalen kwam de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) van premier 

Erdoğan als grote overwinnaar uit de bus bij de gemeenteraadsverkiezingen van 30 maart. Al waren er 
wel meldingen over verkiezingsfraude...

In de grensstad Ceylanpınar – die aan de Syrische zijde bekend staat als Serêkaniyê –  was de verontwaardiging 
onder de Koerdische bevolking groot toen AKP-kandidaat Menderes Atilla de burgemeesterssjerp opeiste, 
ondanks klachten over fraude. Volgens de nieuwsdienst ANF zette Atilla vervolgens 150 strijders van het Al 
Nusra Front – dat Ceylanpınar zou gebruiken als uitvalsbasis om in Syrië te gaan vechten – in tegen betogers van 
de Koerdische Partij voor Vrede en Democratie (BDP). In de provinciehoofdstad Agirî, waar de BDP gewonnen 
had, liet de AKP de stemmen maar liefst 15 keer hertellen. Uiteindelijk dienen de inwoners op 1 juni opnieuw naar 
de stembus te trekken. Ook in Norşin speelde zich een gelijkaardig scenario af  en wordt er opnieuw gestemd. 

Ondertussen is premier Erdoğan zich al aan het voorbereiden op de presidentsverkiezingen van augustus. 
Na elf  jaar wil hij – à la Putin – zijn premierjasje omruilen voor een presidentieel kostuum. Als hij president 
wordt, wil de AKP Turkije een presidentieel systeem geven. De partij hoopt na augustus een parlementaire 
meerderheid te verkrijgen om de grondwet in die zin te kunnen veranderen. Het Grondwettelijk Hof  is de 
premier echter minder genegen. In een poging om de vloedgolf  van corruptieschandalen rond zijn familie in 
de kiem te smoren, liet Erdoğan op 21 maart Twitter blokkeren. Niet veel later volgde een verbod op YouTube, 
omdat daarop een vermeend gesprek te horen was waarin een vals voorwendsel wordt gepland om Syrië binnen 
te vallen. Op 2 april verwierp het Grondwettelijk Hof  de ban op Twitter echter als een onacceptabele inbreuk 
op de vrije meningsuiting, waarna de premier de toegang tot de microberichtendienst moest laten heropenen. 
Erdoğan liet daarbij optekenen dat hij “geen respect” had voor het vonnis van het Grondwettelijk Hof.  Dat Hof  
verwierp op 11 april eveneens een deel van de omstreden juridische hervormingen die de AKP wou doorvoeren. 
Die zouden de minister van Justitie macht geven over de Hoge Raad van Rechters en Openbare Aanklagers, 
een onafhankelijk orgaan dat instaat voor de benoemingen binnen de rechtelijke magistratuur. Daardoor zou 
de politieke macht (lees de AKP) rechtstreeks invloed krijgen over de rechterlijke macht. Een onacceptabel 
schending van de democratische principes vond ook het Grondwettelijk Hof. De omstreden hervorming van de 
inlichtingendienst – die de bevoegdheden van de MIT gevoelig uitbreidt en de MIT-chef  quasi immuun maakt 
–  is ondertussen eveneens goedgekeurd. Afwachten of  het Grondwettelijk Hof  deze wet ook zal tegenhouden. 

De andere overwinnaar van de verkiezingen was de Koerdische BDP, die ondertussen is toegetreden tot 
de koepelorganisatie Volks Democratische Partij HDP. Kort na de verkiezingen lanceerde de BDP – naar het 
voorbeeld van Rojava – een pilootproject van ‘Democratisch Zelfbestuur’ in de provincies Colemêrg (Hakkari) 
en Şirnex (Şırnak). De laatste tijd zijn de spanningen in Colemêrg hoog opgelopen door de bouw van nieuwe 
legerposten. Dit zorgde voor gevechten in Şemzinan (Şemdinli) tussen de HPG-guerrilla en het Turkse leger 
dat haar troepenmacht in de grensstreken gevoelig aan het uitbreiden is. Van een aan flarden schieten van het 
vredesproces is echter officieel geen sprake. BDP-parlementslid Demir Çelik legde het BDP-project als volgt 
uit: “Deze regio is rijk aan olie, koper, tin en chroom en hier worden alle grote dammen gebouwd, maar desondanks is dit de meest 

achtergestelde regio van Turkije. Wij willen inspraak in hoe de economische middelen gebruikt worden. (…) We zijn voorstanders 

van een democratische en participatieve administratie, het is niet dat we regionale autonomie overwegen. (…) De staat is de bron van 

alle kwaad. Wij stellen een model voor waarbij de mensen over zichzelf  beslissen via lokale bestuursraden.”

Kristel Cuvelier, stafmedewerkster Koerdisch Instituut Brussel.

REDACTIONEEL
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maar vanaf  2011 begon de 
premier beperkingen op te 
leggen wat betreft de vrijheid 
van meningsuiting, van pers en 
van gebruik van het internet. 
De laatste slachtoffers waren de 
sociale media zoals Facebook, 
Twitter en YouTube omdat 
die werden gebruikt voor het 

verspreiden van negatief  nieuws over Erdoğan en zijn 
regering.

En aan zulk negatief  nieuws ontbrak het niet sedert 
het najaar toen gerecht en politie een grootscheeps 
onderzoek openden naar corruptie waarbij ministers 
en hun zonen en ook de zoon van Erdoğan zou 
betrokken zijn. Zo werd een telefoongesprek verspreid 
tussen Erdoğan en zijn zoon over het verbergen van 
tientallen miljoenen euro cashgeld voor eventuele 
huiszoekingen. De premier kwam ook in het gedrang 
toen gesprekken gelekt werden over het uitlokken 
van incidenten die aanleiding tot een invasie in Syrië 
zouden kunnen geven.

Erdoğan ontsloeg wel een aantal ministers, maar 
ontkende alles. Het zou om een geconcerteerde actie 
gaan van zijn oude bondgenoot, Fethullah  Gülen, een 
in de Verenigde Staten verblijvende imam die via zijn 
netwerk van scholen hoogopgeleide aanhangers zou 
hebben laten infiltreren in de politie en het gerechtelijk 
apparaat. Samen met Gülen slaagde Erdoğan er, na het 
aan de macht komen van de AKP, in de macht van de 
“diepe staat”, bestaande uit republikeinse en seculiere 
legerofficieren, rechters, hoogleraren en journalisten, 
te breken en een islamisering van de staat op gang te 
brengen. De reden van de breuk is niet heel duidelijk, 
maar men kan veronderstellen dat Erdoğan een rivaal 
wou uitschakelen en dat die toen terugsloeg. Waarop 

Paul Vanden Bavière

De BDP behield de onofficiële Koerdische hoofdstad 
Diyarbakir (Amed voor de Koerden), waar ze bijna 
60% van de stemmen behaalde. Van, Batman, Dersim, 
Siirt, Hakkari, Sirnak en Igdir bleven eveneens in 
BDP-handen en Bitlis, Mardin en Agri komen nu 
onder haar bestuur. Daarmee is de nieuwe poging van 
premier Erdoğan om een doorbraak in Koerdistan 
te realiseren mislukt. Erdoğan probeerde er al jaren 
zijn AKP de sterkste partij te maken, om zo meer 
gewicht te geven aan zijn visie op de oplossing van de 
Koerdische kwestie.

Beroerd jaar

Dat Erdoğans AKP de grootste partij bleef  was niet 
evident. De president heeft er immers een beroerd 
jaar op zitten. Eind mei begon de bezetting van het 
Gezi-park bij het centrale Taksim-plein uit protest 
tegen plannen van de regering om gebouwen op te 
trekken op de plaats van het park. Die bezetting bleef  
enkele maanden aanslepen terwijl de manifestaties 
tegen Erdoğan zich over het hele land uitbreidden. 
Vele Turken namen immers meer en meer aanstoot 
aan het toenemende autoritaire karakter van Erdoğan. 
Niet alleen waren er duizenden arbitraire arrestaties, 

Tot grote verrassing van velen werd de islamistische 

Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling 

(AKP) van premier Recep Tayyip Erdoğan op 
zondag 30 maart met 45,5% de overwinnaar van 
de gemeenteraadsverkiezingen in Turkije. Maar 
die stembusgang was ook een opsteker voor de 
pro-Koerdische Partij voor Vrede en Democratie 

(BDP), die in heel Turkije 6,36% van de stemmen 
haalde, tegenover 5,21% in 2009. Dat versterkt 
haar positie in eventuele nieuwe besprekingen 
over een oplossing van de Koerdische kwestie.

Koerden versterken 
positie in Turkije
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Erdoğan dan weer reageerde met het ontslag en de overplaatsing van duizenden politiemannen, rechters en 
andere gerechtelijke ambtenaren.

Stemmen voor de preSident

Al die problemen zouden normalerwijze tot een afstraffing van de AKP hebben moeten leidden. Niet dus. 
De AKP ging er in vergelijking met de parlementsverkiezingen van 2011 - toen ze 49,9% van de stemmen 
haalde - wel 4,4% op achteruit, maar de oppositie – vooral de Republikeinse Volkspartij (CHP) en de Partij van 
Nationalistische Beweging (MHP) – slaagde er zelfs niet in de metropool Istanbul en de hoofdstad Ankara te 
veroveren. Erdoğan lijkt dus een grote gezagsgetrouwe aanhang van vrome conservatieve moslims te hebben, die 
bereid is de premier zijn zonden te vergeven en niet veel waarde hecht aan vrijheid en democratie.

Verwacht wordt 
dat Erdoğan, na 
zijn geruststellende 
overwinning, waar-
schijnlijk kandidaat zal 
zijn bij de presidents-
verkiezingen in augus-
tus. De Koerden zien 
hierin een kans om 
een belangrijke rol 
te kunnen spelen. 
Ze gaan ervan 
uit dat Erdoğan, 
gezien de uitslag 
van de gemeente-
raadsverkiezingen, 
niet alleen in staat 
zal zijn de vereiste 
50% plus één stem te 
halen, die nodig is om 
verkozen te worden. 
De BDP zou, in ruil voor meer inschikkelijkheid inzake de oplossing van de Koerdische kwestie, haar kiezers 
kunnen vragen op Erdoğan te stemmen.

De vraag is of  dat een goede tactiek is zonder vooraf  ondertekende akkoorden, want Erdoğan doet niet onder 
voor de andere partijen wat betreft Turks nationalisme. Dat is de reden dat de onderhandelingen met Abdullah 
Öcalan, de in de gevangenis zittende leider van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), vorig najaar mislukten. 
Ook is het geen goed teken dat Erdoğan alle staatsmedia verbood aandacht te geven aan de campagne van de 
BDP voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Paul Vanden Bavière is Midden-Oostenjournalist en hoofdredacteur van Uitpers.be.

Gültan Kışanak (BDP) , de nieuw verkozen burgemeester van Amed (Diyarbakir), brengt haar stem uit.
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Toon Lambrechts

vorige keer nog kandidaat voor 
de BDP, ons over de vuile trucs 
die bij de vorige verkiezingen 
werden gebruikt. Dode mensen 
laten stemmen, op voorhand 
ingevulde stembiljetten, intimi-
datie door het leger,… erg 
netjes klinkt het niet. Op onze 
hoede zijn is de boodschap, al 
verwacht hij dat de verkiezingen 
deze keer eerlijker zullen 

verlopen. Alleen in de dorpen op het platteland rond 
Cermik verwacht hij problemen.

WapenS in het Stemlokaal

Als we de volgende ochtend richting Miyala, een van 
de dorpen, rijden is het al prijs. Een auto die ons kruist 
komt net van het dorp. Het zijn de waarnemers van 
de BDP, blijkbaar zijn ze net weggestuurd uit het 
stemlokaal. Als we in Miyala aankomen botsen we 
op een militair voertuig en een twintigtal soldaten, 
de wapens in de hand. Het lijkt eerder oorlog dan 
verkiezingen. Ze zijn niet echt opgetogen ons te zien, 
we mogen er niet door.

Na wat onvriendelijkheden lukt het toch het 
stemlokaal binnen te geraken. Daar treffen we nog 
meer militairen. Het hoofd van het stemlokaal eist 
onze papieren en een van de commissieleden maakt 
ons duidelijk de “de mensen ons hier niet willen”. We blijven 
even, maar er dagen geen kiezers meer op. Dat kan 
natuurlijk ook te maken hebben met de soldaten voor 
de deur. Opkrassen dan maar. Meer dan rapporteren 
kunnen we niet.

In de volgende dorpen is de situatie duidelijk 
beter en verloopt alles min of  meer volgens het 

De golf  van arrestaties en onthullingen in de media 
kwam niet uit de lucht vallen. Erdoğan ziet er een aanval 
in van de Hizmet, de beweging van prediker Fethullah 
Gülen, die al sinds 1999 in vrijwillige ballingschap in 
de VS woont. Het conflict tussen Gülen en Erdoğan 
heeft vele vaders, maar een ervan is de voorzichtige – 
volgens sommige eerder opportunistische – opening 
die Erdoğan naar de Koerdische vrijheidsbeweging 
heeft gemaakt.

Om toe te zien op een eerlijk verloop nodigde de 
BDP een groep internationale waarnemers uit. De 
BDP, de Partij voor Vrede en Democratie, is veruit de 
grootste Koerdische partij en wordt gezien als politiek 
verwant met de PKK. Ik word ingedeeld in de groep 
die richting Cermik vertrekt, een stad op ongeveer 
negentig kilometer van Diyarbakir. Het is een van de 
twee regio’s in de provincie die vorige verkiezingen 
voor de AKP koos, dus het belooft spannend te 
worden.

De avond voor de grote dag brieft Ahmed Karaçay, 

Vier maanden geleden had niemand kunnen 
voorspellen dat de lokale verkiezingen van 30 
maart zo spannend zouden worden. Maar op 17 
december werd er een geluidsfragment gelekt 
dat het begin zou worden van een ongezien 
corruptieschandaal. Nu is de Turkse bevolking 
wel wat gewend als het gaat om corrupte politici, 
maar dit keer waren er heel wat belangrijke figuren 
in de regering Erdoğan betrokken, onder andere 
de minister van leefmilieu en enkele zonen van 
andere ministers. Sindsdien duiken er in de Turkse 
media regelmatig nieuwe corruptieschandalen 
op. Zelfs een van de zonen van Erdoğan zou 
betrokken zijn bij allerlei onfrisse praktijken.

Tussen hoop en wantrouwen.
Wat met Koerdistan na de verkiezingen? 
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“De uitkomst van het conflict tussen Gülen en Erdoğan zal 
zeker een belangrijke invloed hebben. Maar daar spelen ook 
buitenlandse belangen. We blijven hoopvol, maar de politieke 
situatie in heel Turkije is echt onvoorspelbaar momenteel. 
Heel het Midden-Oosten is in beweging, zeker de gebeurtenissen 
in Syrië spelen sterk. De laatste tijd lijkt er maar weinig te 
bewegen als het gaat over Koerdistan. Wel leeft het gevoel dat 
de Turkse overheid haar engagement niet nakomt. Ze zijn er 
alleszins niet mee bezig.”

tijd voor duidelijkheid

Een van de redenen dat het vredesproces stil ligt zijn 
volgens Firat de verkiezingen van 30 maart. Electoraal 
gezien is het weinig interessant toegevingen te doen 
vlak voor de bevolking naar de stembus trekt. Verwacht 
Firat nieuwe stappen na 30 maart? “Misschien. Het 
zou een belangrijke stap zijn als de Turkse overheid klaar 
en duidelijk aan de publieke opinie stelt dat er onderhandeld 
wordt. Wie met wie spreekt en waarover. De publieke opinie 
in dit land volgt sterk wat de regering en de overmachtssituaties 
voorschrijven, daarom dat een helder standpunt nodig is. Niet 
iedereen is hier klaar voor, maar het is nodig de juiste atmosfeer 
te scheppen. Dat zal moeilijk zijn, maar voorbeelden zoals 
Noord-Ierland tonen dat het kan. Er is geen ander alternatief  
dan aandringen op vrede. Zelfs als dit proces faalt zullen wij 
Koerden blijven streven naar een vreedzame oplossing.”

Mocht er in de toekomst een oplossing voor de 
Koerdische kwestie in Turkije uit de bus komen, zijn 
de Koerden klaar om hun autonomie in te vullen? Niet 
de juiste vraag, zo blijkt. “Natuurlijk zijn we klaar voor 
autonomie. De instituties zijn er. Maar de aanname achter deze 
vraagt is verkeerd. Ze wordt ons al te vaak gesteld door de Turkse 
overheid en opiniemakers, met als uitgangspunt dat we dat niet 
zijn. De juiste vraag is of  de Turkse staat klaar is om haar 
macht en autoriteit te delen, of  Turkije klaar is om een meer 
democratisch land te worden. Die beslissing ligt in hun handen. 
Ik ben een beetje allergisch aan deze vraag. Het is dezelfde vraag 
die Europa stelde toen haar kolonies om onafhankelijkheid 
vroegen. Ze verraadt een koloniale mentaliteit.”

Toon Lambrechts is freelance journalist voor onder meer Mo*, 
Knack en De Koerden.

boekje. Wel is op sommige plekken de Korucular 
aanwezig, de paramilitaire dorpswachters die door  de 
Turkse overheid betaald worden om tegen de PKK 
te vechten. Ook in het centrum van Cermik gaat 
het er ordelijk aan toe. Maar de hele dag blijven er 
berichten binnen lopen van onregelmatigheden elders. 
Stroomonderbrekingen, vechtpartijen,… Als de eerste 
resultaten binnenlopen wordt het nog vreemder. 
Op de Turkse zenders wint de AKP in Koerdistan, 
op de Koerdische zenders de BDP. Pas de volgende 
dag wordt duidelijk dat de BDP het best goed gedaan 
heeft, terwijl de AKP de grote winnaar is in de rest van 
Turkije.

en nu?

Het is te vroeg om conclusies te trekken uit de 
resultaten, maar het lijkt erop dat beide partijen in het 
vredesproces, de AKP en de BDP, hun positie ver-
sterkt hebben. Dat zou goed nieuws kunnen zijn voor 
de Koerden. Want behalve dat de wapens zwijgen 
en op een paar symbolische toegevingen na blijft de 
situatie in Turks Koerdistan onzeker.

De brief  van Öcalan vorig jaar op Newroz, het 
Koerdisch nieuwjaar, markeert het begin van het 
vredesproces, hoewel er voordien ook al onderhandeld 
werd. Öcalan, die nog altijd gevangen zit op het eiland 
Imrali, riep de PKK op om hun militanten terug te 
trekken uit Turkije richting Noord-Irak. Erdoğan van 
zijn kant richtte een commissie op van ‘wijze mannen’ 
met als doel de publieke opinie te laten wennen aan 
het idee van onderhandelingen. Maar daarna werd het 
stil.

Seydi Firat is een van de leden van het Democratic 
Society Congress. De organisatie overkoepelt de 
politieke partijen en sociale organisaties en functioneert 
als een soort Koerdisch schaduwparlement. Ook hij 
vindt dat het tijd is voor duidelijkheid. “Hoe het zit met 
het vredesproces? Dat is moeilijk in te schatten. In het begin had 
de hoop de bovenhand. De Koerdische vrijheidsbeweging werd 
bevestigd in haar rol en het leek erop dat ook internationale 
organisaties zich zouden engageren in het proces. Maar nu heerst 
onduidelijkheid.”
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woonplaatsen, heilige rivieren 
en bergen waar pelgrims al sinds 
mensenheugenis vertoeven: het 
zegt de Turkse staat niets.

Cliché of  niet, het doet me 
onwillekeurig denken aan een 
citaat van Ché Guevara:
“Kop of  munt. Er zijn altijd twee 
kanten aan een zaak. Tegenover het 

prachtige landschap en de schoonheid van de natuur staat de 
armoede van hen die zich op het land te pletter werken. En 
tegenover de verhevenheid en de gulheid van de armen staat de 
smerige, bekrompen geestesgesteldheid van de landeigenaars en 
de vertegenwoordigers van de staat.”  

ekoloji Camp (amed)

Bij aankomst in Amed werden we meteen naar een 
protestkamp gevoerd: “Berkin Elvan Ekoloji Camp” 
in de tuinen van Hewsel. Studenten en activisten 
bezetten er een natuurgebied in een vallei tussen de 
universiteit en het centrum van Amed. De regering 
was er begonnen met het kappen van bomen om 
er een riante wijk neer te zetten. Bij onze aankomst 
waren er al 7000 bomen gekapt.

De activisten kampeerden hier al sinds 1 maart. 
“Voor elke gekapte boom zullen wij 10 nieuwe planten”, zei 
een activist. En ze logen niet, een paar meter buiten 
het kamp kon je al honderden kleine boompjes tellen.

We waren onder de indruk van de organisatie in 
het kamp: er was een tent waar filmvoorstellingen 
gegeven werden (ter educatie van de kampeerders), een 
bibliotheekje en toiletten. In het midden van het kamp 
werd een groot kampvuur ontstoken. Even later werd 
van iedereen een kleine bijdrage gevraagd om nieuwe 

Van dichtbij heb ik mogen zien hoe de Koerden zich 
organiseren. Ik heb er geleerd over de autonome 
democratie die de BDP probeert de verwezenlijken, 
ondanks de constante pogingen van de Turkse 
regering om dit idee te vernietigen. Ik heb er de 
Koerdische gastvrijheid mogen ervaren: onze groep 
heeft zich geen moment zorgen moeten maken 
over onderdak, voedsel of  transport. Spontaniteit 
en organisatievermogen gaan hand in hand bij de 
Koerdische jeugd.

Nu ik terug in België ben, kan ik niets anders 
dan droefheid voelen. Droefheid, niet alleen om het 
achterlaten van diegenen de me dierbaar geworden zijn, 
maar ook vanwege de tweezijdigheid van Koerdistan. 
Een prachtige natuur met een dansend en lachend volk, 
een volk dat ons ontving als bloedverwanten. Maar 
ook een volk dat huilt, sterft, opgesloten en gefolterd 
wordt in een cel honderden kilometers van vrienden 
en familie. Een natuur die bedreigd wordt door 
grootschalige bouwprojecten van de staat, waarmee 
ze de cultuur probeert te vernietigen. Eeuwenoude 

Thomas Steegen

Turks Koerdistan. Lang heb ik gewacht op de 
mogelijkheid om deze regio te bezoeken. Ik 
kreeg te horen van een vriend dat mijn wens in 
vervulling kon gaan: de Koerdische organisatie 
‘YXK’ van Duitsland plant een reis naar de regio! 
Ik zou deelnemen aan een delegatie gevormd uit 
Duitsers, Spanjaarden en zelfs een Rus. Ikzelf  
was de enige Belg. Onze delegatie ging er heen 
om Newroz te vieren, solidariteit te betuigen 
met de BDP (Partij voor Vrede en Democratie) 
en er over de Koerdische organisaties te leren. Ik 
twijfelde geen moment: ik moest er naar toe. Voor 
ik het besefte zat ik op 18 maart in het vliegtuig 
van Istanbul naar Amed (Diyarbakir).

Erkenning en democratie: 
Het gevecht van de Koerden in Turkije
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belangrijkste kopstukken van de partij aanwezig: 
Ergin Dogru, Mehmet Ali Bul (BDP-covoorzitter), 
Nurhayat Altin (BDP-covoorzitter) en Hüseyin Tunç 
(assistent covoorzitter).

“Dersim heet u welkom. Dit is een Alevitische stad. 

Cultuur wordt hier anders beleefd. Onze levensstijl is typisch 

Alevitisch. Dit werd nooit geapprecieerd, en daarom is deze stad 

altijd een plek van strijd geweest. Maar wij zijn een koppig volk, 

daarom zullen wij de verkiezingen winnen!” Zo sprak Ergin 
Dogru vol zelfvertrouwen. De mensen van Dersim 
geloven steevast in de internationale solidariteit. En 
het opdagen van onze delegatie bevestigde dat deze 
idealen nog niet uitgestorven zijn.

eCologie en vernietiging van de 

alevitiSChe Cultuur

Buiten de stad ligt de universiteit: omgeven door 
bergen, gelegen langs een groot meer. We bekeken 
een documentaire over de stuwdamprojecten van 
de staat. Er zijn al zes van deze gigantische plannen 
onder constructie. Mensen moeten gedwongen 
hun woonplaatsen verlaten, fauna en flora worden 
onherstelbaar beschadigd en gaan teloor. Er is sprake 
van kwaad opzet tegen de Alevieten. Er zijn immers 
genoeg andere mogelijkheden om aan energie te 
geraken, maar de staat kiest voor de meest vernietigende: 
de stuwdam. Door deze gigantische projecten is de 
Alevitische bevolking gedwongen zich te verspreiden. 
Ook worden verschillende heilige plaatsen onder water 
gezet. De BDP wil van deze plaatsen een natuurgebied 
maken om deze systematische ontworteling van de 
bevolking tegen te gaan.

op het Bdp-hoofdkantoor 

in Wan

Dit gebouw van vijf  verdiepingen wemelde van de 
activiteit. We werden hartelijk begroet door jongeren 
in traditionele kledij. Op elke verdieping was er wel een 
organisatie die instond voor een bepaald aspect van de 
democratische autonomie. Zo was er een bureau waar 
bemiddelaars ijveren om problemen tussen bewoners 
van Wan op te lossen. Ook voor zwaardere feiten. Het 
bureau is meer op vrouwen gericht: ze bieden hulp en 
opvang aan slachtoffers van geweld en verkrachtingen.

bekertjes te kopen voor de thee: de bijdrage noemen 
ze “kommunal”. Verder werd er gepraat, gezongen en 
gedanst. De sfeer was er ontspannen. Ik voelde een 
klein beetje jaloezie opkomen. De Koerdische jeugd 
zit vol vuur om hun idealen, geen woorden maar 
daden! Deze vechtlust op zo een grote schaal is bij de 
Europese jeugd zoek, het vuur is gedoofd. Achteraf  
kreeg ik te horen dat de bezetters gewonnen hadden 
en dat het bouwproject terug opgedoekt was!

Sümerpark

De sociale centra die hier gevestigd zijn, zijn het 
bewijs van het beleid van de BDP, het maakt deel uit 
van het programma dat de theorie van de autonome 
democratie wil omzetten naar de praktijk. Men 
begeleidt hier gehandicapten, ouderen, vrouwen en 
kinderen. Professionele hulpverleners zorgen voor de 
sociale integratie van de zwakkeren in de maatschappij.

Zo zijn er ook workshops voor gehandicapten: ze 
leren verschillende dingen maken in een atelier, juwelen 
en allerlei kleine spulletjes, waarna hun werken in een 
galerij te koop gezet worden. Ze doen aan sociale 
participatie.

De kinderafdeling kan kinderen opvangen waarvan 
beide ouders werken. Er zijn er twee in het gebouw 
zelf. Verder zijn er nog vier verspreid over de stad. 
In de opvang worden de kinderen opgevoed in het 
Koerdisch. De organisatie leert hen de taal die hun 
ouders verboden was te spreken (en die ze vaak niet 
goed machtig zijn).

Veder zijn er sociale werkers die zich in de stad 
begeven om met dakloze kinderen in contact te komen 
en hen van straat te halen.

“derSim heet u Welkom”

Bij aankomst in Dersim werden we meteen 
ondergedompeld in de politieke sfeer van Dersim. 
De bewoners van deze stad ademen politiek. We 
werden begroet door de aanwezige massa op het BDP 
hoofdkwartier, centraal in de stad. We werden begroet 
door Ergin Dogru, voorzitter van BDP Dersim, 
waarna er spontaan protestleuzen gescandeerd 
werden. Er was een lokaaltje voor onze groep voorzien 
om meteen aan de slag te gaan. Al gauw waren de 
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terug in amed

Election day. We werden in kleine groepen verdeeld 
en gingen van dichtbij observeren hoe de bevolking 
van Amed naar de stembus trekt. Over de hele stad 
kon men gaan stemmen in scholen. In de eerste school 
waar we toekwamen, stond men naar hartenlust te 
kletsen en naar het verkiezingsgebeuren te kijken. 
Zelfs een politieagent kwam spontaan een babbeltje 
slaan en vragen wie wij nu precies waren.

Bij de tweede school werden we echter al na twee 
minuten op agressieve wijze gevraagd het gebouw 
te verlaten. We waren duidelijk niet langer welkom. 
De vriendelijke agent van het eerste kiesbureau had 
duidelijk zijn collega’s gewaarschuwd. Dit liedje was 
dus van korte duur. We besloten het dan maar op te 
geven, want we werden op de koop toe ook nog eens 
gevolgd. Verslagen keerden we terug naar het cultureel 
centrum, waar we als groep terug verzamelden.

De schuldige moet zich verantwoorden tegenover 
een volksraad met een verkozen commissie. In deze 
volksraad mag iedere burger van Wan mee beslissen 
over de straf. Straffen variëren van geldboetes en 
heropvoeding tot uitsluiting uit de samenleving.

 Het secretariaat staat in voor het financiële 
aspect van dit hele gebeuren. Het hele gebouw 
wordt gefinancierd door de bevolking. De bovenste 
verdiepingen worden gebruikt ter educatie van de 
jeugd en de vrouwen. Iedereen die er werkt, krijgt 
slechts een symbolisch loon. Indien er geld over 
is, wordt dit teruggegeven in de vorm van hulp aan 
minder gegoede families.

Een heel complex dat functioneert door en voor 
de bevolking. De burger schakelt liever de hulp in 
van de parallelle organisaties, dan van de officiële 
staatsinstanties.

Het Newrozfeest in Amed (Diyarbakir). © Thomas Steegen.
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dat zoveel jaren door de maler van assimilatiepolitiek 
gehaald wordt, door een meedogenloos leger keer op 
keer op de knieën geworpen wordt, toch altijd weer 
uit de schaduw tevoorschijn komt. Met nog meer  
zelfzekerheid, meer vastberadenheid, meer vechtlust en 
nog meer trots. En dat met een altijd durende en even 
grote liefde voor vrijheid, solidariteit en democratie. 
De onderdrukte Koerd is geen bang dier dat iedereen 
bijt die in zijn buurt komt. De onderdrukte Koerd is 
een pacifist en een vriend van de mensheid en natuur.

Thomas Steegen is student journalistiek.

Zoals verwacht werd BDP de grote overwinnaar 
in Amed. Er ontketende zich een spontaan feest over 
de hele stad: mensen maakten vuren op straat, kleine 
vrachtwagens zaten volgepropt met feestvierders. 
Overal werd gedanst en vuurwerk aangestoken. 
Het BDP-kantoor werd omsingeld door zingende 
stadsbewoners. Amed stond op springen.

Slot

Er blijven dingen in mijn hoofd zweven die ik nog 
steeds een plaats moet leren geven. Eén ding blijf  
me bezighouden: hoe is het mogelijk dat een volk 

Na de Turkse verkiezingen 
bracht het Koerdisch Nationaal 
Congres (KNK) een verslag uit 
waarin het gewag maakte van 
gevallen van fraude in het nadeel 
van de Koerdische partijen. Het 
verslag is op z’n minst gezegd 
indrukwekkend.

Op verschillende plaatsen vielen 
AKP-aanhangers stemmentellers 
en BDP-sympathisanten aan, 
waarbij er verschillende gewonden 
vielen. Volgens getuigen wilden 
de aanvallers de menigte die 
voor het gebouw verzamelde 
waar de stemmen geteld werden 
uiteendrijven om de stemuitslag zo 
beter te kunnen manipuleren. Ze 
slaagden evenwel niet in hun opzet. 

Daarnaast nam in het dorp van een 
lokale AKP-kandidaat een AKP-
beambte alle stembriefjes in beslag 
om nadien zelf  in naam van de 
stemgerechtigden een stem uit te 
brengen. Toen een BDP-beambte 
dit wou beletten, werd hij afgeranseld 
door gewapende AKP-aanhangers. 
In een ander dorp eisten AKP’ers 

dat mannen de stembiljetten van 
de vrouwen konden gebruiken, 
wat de BDP-beambten weigerden 
en wat hen eveneens een pak slaag 
opleverde. Verschillende BDP-
leden werden met verwondingen 
naar het ziekenhuis gebracht. 
Elders geraakten twintig burgers 
gewond tijdens gevechten met 
politieagenten toen deze laatsten de 
stembus in beslag wilden nemen.  

Op verschillende andere plaatsen 
waren waarnemers getuige van 
duizenden valse of  reeds meermaals 
afgestempelde stembiljetten in het 
voordeel van de AKP, die zich soms 
reeds in de stembus bevonden nog 
voor het stembureau geopend 
werd. Hiervan werden er foto’s als 
bewijsmateriaal genomen. In een 
lagere school werden ook 1500 
verbrandde BDP-stembriefjes 
gevonden. 

Daarnaast werden talloze dorpen 
en steden het slachtoffer van 
strategische stroomonderbrekingen 
op cruciale momenten, zoals tijdens 
het tellen van de stemmen. In het 

dorp Serêkanî, waar de BDP op kop 
stond, heeft dit er zelfs toe geleid 
dat de AKP aan de leiding kwam 
te staan. De Koerdische partijen 
BDP/HDP en de kemalistische 
oppositiepartij CHP hebben reeds 
laten weten dat dit een poging 
van de AKP was om rechtstreeks 
de verkiezingsresultaten te 
manipuleren. 

Tot slot waren waarnemers op vele 
plaatsen van oordeel dat er morele 
en psychologische druk uitgeoefend 
werd op de kiezers, onder meer 
door gewapende militairen en 
stadswachten die in de zaal van de 
stembus stonden en de bevolking 
nauwlettend in het oog hielden. 

Deze voorvallen waren zeker geen 
uitzonderingen en werden zo goed 
als overal in Noord-Koerdistan 
vastgesteld. De BDP heeft alvast 
laten weten een dossier in te dienen 
bij het Hoog Verkiezingscomité. 

Maxime Nys

Massale fraude vastgesteld bij de Turkse verkiezingen
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Hugo Van Rompaey

BAKÛR

een interview van twee uur 
in het gevangenisverblijf  te 
Rome vernemen waarop deze 
voorstellen neerkomen. Ik 
citeer:

1.   De Koerden willen een 
oplossing binnen de grenzen 
van Turkije.

2. Het is noodzakelijk dat in Turkije meer 
democratie komt, zo nodig mits aanpassing van 
de grondwet.
3. Democratie veronderstelt pluralisme, dit 
is respect voor verscheidene talen, culturen en 
godsdiensten. 
4. Grondwettelijke erkenning van de Koerdische 
identiteit is noodzakelijk.
5. Turkije kan zich inspireren op België, 
Zwitserland en Spanje.
6. Militaire operaties moeten stopgezet worden. 
De vrijwillige wapenstilstand (1/9/1998) blijft 
gelden. Zolang er geen totale vrede is beperken 
de Koerden zich tot het in stand houden van een 
eigen defensie.
7. Er moet, zoals voor Kosovo en Bosnië, een 
internationale commissie opgericht worden die op 
het terrein het conflict onderzoekt.
8. Als dringende maatregelen gelden: 
- De mensen die verdreven zijn of  gevlucht 
zijn uit hun dorpen - duizenden dorpen werden 
platgebrand- moeten zo snel mogelijk kunnen 
terugkeren.
- Het systeem van dorpswachten moet 
opgedoekt worden.
- Er moet amnestie verleend worden voor de 
meer dan 10.000 politieke gevangenen, van wie 
sommigen al meer dan tien jaar opgesloten zijn.
9. Aan de politieke dialoog tot oplossing van het 

Voor de stigmatisering van de Koerden als terroristen 
(zie de opname op de Europese terroristenlijst) is er 
geen enkele ernstige reden. De Verenigde Staten en 
in hun serviele spoor de meeste Europese regeringen 
hebben de Koerden al die tijd in de steek gelaten, om 
militaire, strategische en economische redenen.

Van de Koerden zijn er sporen in het 
Mesopotamische gebied (Tigris en Eufraat en 
omgeving) vanaf  2.000 jaar voor onze tijdrekening, of  
van 4.000 jaar geleden. De oudste archeologische bron 
(een stuk leer met tekst) wordt gesitueerd in de achtste 
eeuw en verwijst naar de Koerdische dapperheid 
in het verzet tegen overheersing. Vooral getuigt de 
literatuur vanaf  de veertiende eeuw van de Koerdische 
strijdbaarheid en het verlangen naar zelfstandigheid. 
Het is voldoende geweten dat er in de negentiende en 
twintigste eeuw een dertigtal opstanden zijn geweest. 
Des te belangrijker zijn de vermelde voorstellen tot 
wapenstilstand. 

Uit de mond van Abdullah Öcalan zelf  mochten 
wij op 5 december 1998 (dit was een aantal weken voor 
zijn kidnapping begin 1999 in Nairobi door de Turkse, 
Israëlitische en Amerikaanse veiligheidsdiensten) in 

 De Koerden in Turkije vragen al 21 jaar vrede. 
Al zo lang zien ze af  van separatisme en richten 
ze, als grootste etnische minderheid -ze zijn in 
Turkije met 15 miljoen op een totale bevolking 
van 70 miljoen- hun inspanningen op het 
bekomen van normale politieke, economische, 
sociale en culturele rechten. Slechts negen jaar 
na het begin in 1984 van hun verzetsstrijd tegen 
de onderdrukking, hebben ze spontaan in 1993 
hun eerste wapenstilstand aangeboden. Ze deden 
dit in de loop der jaren nu al elfmaal, telkens met 
dezelfde verzuchtingen.

De Koerden vragen al 21 jaar vrede!
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Dit leidt tot de foute Conclusio: “De Koerden zijn 
terroristen”.

Het is ongelooflijk en onaanvaardbaar dat de 
Verenigde Staten en in hun spoor de West-Europese 
regeringen en diplomatie dit fascistisch sofisme 
kritiekloos aanvaarden.

Anderzijds is het ongelooflijk belangrijk dat de 
Koerden, ook bij monde van de PKK-leider, al van 
1993 afzien van separatisme. Niemand zal ontkennen 
dat de 14 punten de ingrediënten bevatten voor 
een vreedzame en democratische oplossing van het 
Koerdische vraagstuk in Turkije. Het is de hoogste tijd 
dat de internationale politiek en diplomatie de fouten 
herstelt die begaan werden bij de behandeling van de 
Koerdische kwestie.

Hugo Van Rompaey (1943) haalde aan de Katholieke 

Universiteit van Leuven diploma’s in klassieke filologie, filosofie, 
antropologie, kunst- en godsdienstwetenschappen en theologie. 

Hij was twaalf  jaar burgemeester van Geel en achttien jaar 
parlementslid. Momenteel legt hij de laatste hand aan een 

doctoraat over de Koerdische kwestie.

Koerdische probleem 
moeten alle betrokken 
partijen deelnemen.
10. Na de aanvang van 
de politieke dialoog 
moet zo snel mogelijk 
werk worden gemaakt 
van een economisch 
ontwikkelings-
programma.
11. In Zuid-Oost-
Turkije (Turks 
Koerdistan) moet 
dezelfde juridische en 
administratieve
inrichting gelden als in 
heel Turkije.
12. Europa moet 
actief  meewerken aan 
het op poten zetten 
van een vreedzame en 
politieke oplossing 
voor het Koerdisch-
Turkse probleem. 
Dit in het belang niet 
alleen van de Koerden, maar ook van Turkije en 
van geheel het Nabije Oosten.
13. Aan de PKK-leider moet, net zoals dit 
gebeurde voor duizenden andere leden, in Europa 
asiel verleend worden.
14. Niet Öcalan als persoon moet voor 
een internationaal gerechtshof  verschijnen. 
Eerst moet een internationale commissie 
het Koerdisch-Turkse conflict op het terrein 
onderzoeken. Op basis van de besluiten van deze 
commissie moeten criminele feiten internationaal 
berecht worden.

Deze 14 punten hebben we enkele keren 
gepubliceerd in onze boeken over de Koerdische 
kwestie. De kernvraag is of  Turkije bereid is uit zijn 
“fascistisch sofisme” te treden. Een sofisme is een 
redeneringsmethode waarbij vertrokken wordt van 
foute premissen, waardoor men tot een foute conclusie 
komt. Het Turkse regime formuleert als foute Major: 
“Turkije is één land en één volk en heeft één cultuur, 
één taal en één religie”. Als foute Minor: “Er zijn geen 
etnische minderheden en wie afwijkt van de Turkse 
eenheidsgedachte bezondigt zich aan terrorisme”. 

Abdullah Öcalan voor zijn gevangenschap in de jaren ‘90.
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Volgens Hersh heeft 
Obama’s bocht te maken met 
de Britse geheime dienst die 
via zijn Russische collega’s 
een staal van het saringas 
verkregen had die, volgens 
een bron binnen de Syrische 
overheid, niet overeen bleek 
te komen met de voorraad die 

het Syrische leger in zijn bezit zou hebben. Ook was 
het voor de inlichtingendiensten onduidelijk waarom 
Assad zou opteren voor een chemische aanval op 
een moment dat hij aan de winnende hand was. Een 
dergelijke aanval zou hem bijgevolg enkel maar de das 
omdoen. Inmiddels waren verschillende Amerikaanse 
topofficieren er al van overtuigd dat een Amerikaanse 
aanval een militaire blunder van formaat zou zijn en 
dat “de aanval van het Witte Huis een niet gerechtvaardigde 
daad van agressie zou zijn”. 

Vervolgens stuurden de Britten hen een bericht 
dat ze belazerd werden. “Het Britse verslag deed twijfel 
ontstaan binnen het Pentagon. (…) Bijgevolg waarschuwden 
de Amerikaanse officieren ternauwernood de president wat, 
volgens hen, leed tot het intrekken van het aanvalsbevel. (…) 
Het bombardement werd geannuleerd omdat er redenen waren 
om te geloven ‘dat het Midden-Oosten in rook zou opgaan’ 
mocht het uitgevoerd worden.” Eigenlijk bevestigde dit het 
groeiende vermoeden van de Amerikaanse en Britse 
inlichtingendiensten dat bepaalde Syrische rebellen, 
waaronder de jihadisten van Jabhat al-Nusra, over 
de mogelijkheid beschikten om chemische wapens te 
ontwikkelen. 

In de maand april van dat jaar zouden de Verenigde 
Naties hier ook al bewijzen van gevonden hebben. 
“Het werd niet publiek gemaakt omdat niemand ervan wou 
weten”, aldus Hersh. Om een verdere escalatie van 

In zijn bijdrage blikt Hersh terug op 21 augustus 
2013 toen het Syrische Ghouta, een buitenwijk van 
Damascus, het slachtoffer werd van een gifgasaanval 
met saringas waarbij honderden doden vielen. 
Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-
moon had het destijds zelfs over “de meest significante 
bevestiging van het gebruik van chemische wapens tegen burgers 
sinds Saddam Hoessein ze in 1988 heeft ingezet in Halabja”. 
Kort nadien verkondigde Amerikaans president 
Barack Obama, gesteund door de Amerikaanse media, 
dat de Syrische regering van Bashar al-Assad de dader 
was en dat deze laatste hiermee de ‘rode lijn’ heeft 
overschreden die Obama in 2012 voor het gebruik van 
chemische wapens vastgelegd had. 

Op vraag van Obama begon het Pentagon in de 
dagen die daarop volgden dan ook met het uittekenen 
van plannen met de meest strategische doelwitten van 
het Assad-regime die door luchtaanvallen uitgeschakeld 
moesten worden en het Syrische regime zo een fatale 
slag moesten toebrengen. Volledig onverwachts en 
kort voor de aanval besloot Obama uiteindelijk om 
zijn plannen uit te stellen en er eerst goedkeuring voor 
te krijgen via parlementaire weg, om ze vervolgens op 
te bergen toen Assad akkoord bleek te gaan met een 
voorstel van Russisch president Vladimir Poetin om 
zijn chemische wapenarsenaal te vernietigen. 

Begin april verscheen in het Britse tijdschrift 
London Review of  Books een artikel van 
onderzoeksjournalist Seymour Hersh waarin hij 
een opmerkelijk beeld schept van de Turkse en 
Amerikaanse rol in het Syrische conflict. Een 
bijdrage die ertoe geleid heeft dat geen enkele 
grote Amerikaanse krant nog artikels van hem wil 
publiceren.

Ensceneerde Turkije gasaanval in Syrië? 
Het artikel van Seymour Hersh

BAKÛR
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was door Turkije. 

Ondanks alles bestaat er echter weinig concreet 
bewijsmateriaal van alle beweringen van Hersh. 
Zijn bronnen houdt hij angstvallig geheim zodat 
het onmogelijk is om te weten te komen of  zij de 
waarheid vertellen of  zelfs bestaan. Het zou immers 
niet de eerste keer zijn dat Hersh zich, ondanks zijn 
journalistieke kwaliteiten, danig vergist of  dat zijn 
bronnen niet volledig geloofwaardig blijken te zijn. 
Onlangs verscheen er evenwel een videofragment op 
YouTube van een vergadering tussen verschillende 
prominenten van de AKP-regering  waarin het hoofd 
van de MIT suggereert om een aanval te ensceneren 
op de graftombe van Süleyman Şah (de grootvader 
van de oprichter van het Ottomaanse Rijk) – een stuk 
Turks grondgebied in Syrië – als voorwendsel voor 
Turkije om Syrië binnen te vallen. De Turkse staat 
ontkent niet dat deze ontmoeting plaatsvond, maar 
beweert dat er geknoeid werd met het videofragment. 

Ondanks het weinig concrete bewijsmateriaal dat 
Hersh biedt, duiken er toch alsmaar meer bewijzen op 
dat zijn verhaal niet volledig van de pot gerukt is en dat 
Turkije logistieke steun biedt aan Syrische jihadisten, 
die zelf  een bittere strijd voeren tegen de Koerden in 
Rojava. 

Maxime Nys is redactiemedewerker van De Koerden.

de problemen te vermijden en 
vooral om de VS gezichtsverlies 
te besparen, bleek plan B dan 
ook de ideale oplossing te 
zijn: de luchtaanval zonder 
meer annuleren en Rusland 
een akkoord laten sluiten met 
de Syrische regering voor een 
ontmanteling van haar chemische 
wapenarsenaal. 

Nadien gaat Hersh over tot 
zijn belangrijkste onthulling: 
dat de Amerikaanse diensten 
geloofden dat de Turkse regering 
of  de Turkse geheime dienst 
MIT aan de oorzaak liggen van 
de gasaanval op Ghouta. Zo 
zou een voormalige werknemer 
van de CIA hem verteld hebben dat zij er destijds 
van op de hoogte waren dat sommige leden van de 
Turkse regering erop aanstuurden om een chemische 
aanval in Syrië te veinzen om zo Obama te verplichten 
hiertegen acties te ondernemen. 

Hersh suggereert vervolgens dat de CIA op de 
hoogte was van het vervoer van wapens vanuit Libië 
naar Syrië. De aanval op het consulaat van de VS en een 
CIA-bureau in Libië in 2012, waarbij vier Amerikanen 
de dood vonden waaronder de ambassadeur voor 
Libië, Christopher Stevens, zou hiermee verband 
houden. “Een uiterst vertrouwelijke bijlage van dit verslag 
[van de Senaatscommissie die een onderzoek voerde naar deze 
aanval] (…) beschreef  een geheime overeenkomst die begin 2012 
gesloten werd tussen de administraties van Obama en Erdoğan. 
(…) Daarin werd bepaald dat de financiële middelen geleverd 
werden door Turkije, net als door Saoedi-Arabië en Qatar; de 
CIA, met steun van MI6, was verantwoordelijk voor het leveren 
van wapens uit de arsenalen van Khadaffi naar Syrië.” 

In de lente van 2013 kwamen de Amerikanen 
te weten dat de Turkse regering rechtstreeks 
samenwerkte met de al-Nusrabrigades om hun 
chemische oorlogscapaciteiten te ontwikkelen. Hersh 
is duidelijk: “Erdoğan hoopte om een voorval uit te lokken dat 
de VS ertoe zou verplichten om de rode lijn te overschrijden.” 
De bron van de journalist zou ook laten weten hebben 
dat er in de weken na de gifgasaanval alsmaar meer 
bewijzen opdoken dat deze wel degelijk geënsceneerd 

Martyrs (joyeux Noël), 2011, van de Syrische schilder Mohamad Omran.
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ROJAVA

Sêmalka in het noorden mogen 
gebruiken. 

SpookStad

Sêmalka is nooit bedoeld als 
officiële grensovergang, maar 
kwam er om vluchtelingen de 
mogelijkheid te geven Syrië 
buiten te geraken. Om politieke 
redenen (onenigheid tussen de 

Koerdische overheid in Irak en de PYD) wordt er maar 
een beperkt aantal mensen over gelaten. We worden 
opgepikt door iemand van de Union of  Free Media. 
Onder weg vraagt hij of  we zin hebben even in Tel 
Marouf  te stoppen. Uiteraard. Hier werd twee weken 
geleden zwaar gevochten tussen de YPG en DAESH, 
de Koerdische naam voor de radicaal-islamistische 
groepering ISIS. Nu is Tel Marouf  een spookstad. 

De paar YPG soldaten die de lege stad bewaken 
kijken verbaasd op als we aankomen. De oudste gidst 
ons rond door de verlaten straten. De stad was het 
centrum voor de naqshbandi, een soennitische soefi-
orde. Mede daardoor, en omwille van de ligging, 
wilden de islamisten Tel Marouf  zo graag in handen 
krijgen. In de paar dagen dat ze de baas waren hebben 
ze de moskee, de koranschool en de gewone school 
opgeblazen. 

De oude soldaat leidt ons naar het dak van het 
voormalig politiekantoor en wijst naar een paar 
dorpen in de verte. Daar zitten ze blijkbaar, de radicale 
islamisten van DAESH. Op nog geen kilometer 
blijkbaar, iets wat mij toch verontrust, want zo in het 
volle zicht, vanboven op een dak, zijn we een perfect 
doelwit. Maar onze YPG’er blijft er kalm onder.

Syrië binnen geraken is vooral een kwestie van geduld. 
De dag nadat we in Hewlêr aankomen krijgen we een 
telefoonnummer van iemand die ons kan helpen. Hij 
weet te vertellen dat je normaal toestemming dient te 
hebben van een zekere dokter Hamid, een hoge piet in 
de Koerdische regering van Noord-Irak. Een bezoek 
aan het kantoor van de man en wat rondbellen levert 
echter niets op. Geen punt volgens ons contact, rij 
gewoon naar Tel Koçer. Die grensovergang ligt meer 
naar het zuiden, buiten Koerdisch Irak. Dat betekent 
een rit door het Arabisch deel van Irak waar we 
eigenlijk geen visum voor hebben. 

We wagen het er toch op, maar aan het laatste 
checkpoint moeten we rechtsomkeer maken. De 
chauffeur stelt voor langs de stad Mosul te rijden, 
een gevaarlijk plan, maar de hoofdweg zou veilig zijn. 
Net voor de afslag richting Mosul komt er echter een 
telefoontje, geen idee van wie, die in perfect Engels 
uitlegt dat die route geen optie is en dat we moeten 
terugkeren. Terug naar af, richting Hewlêr.

Een paar telefoons naar Brussel leveren een 
nieuw contact op. Deze keer met meer succes. Via 
hem slagen we erin die mysterieuze dokter Hamid te 
pakken te krijgen. Vermoeid vraagt de man wat al die 
journalisten toch in Rojava (Syrisch Koerdistan) willen 
gaan zoeken, en pro forma wil hij weten voor wie we 
werken, maar ‘s avond komt er een antwoord – weinig 
officieel, gewoon via sms – dat we de grensovergang 

Toon Lambrechts trok tien dagen door Rojava, de 
Koerdische regio’s in het noorden van Syrië. Voor 
het Koerdisch Instituut Brussel schreef  hij het 
volgende verslag van een wel heel bewogen reis, 
waarin hij ternauwernood aan een bomaanslag 
ontsnapte.

Toon Lambrechts

“Een voorbeeld voor heel het Midden-Oosten”

Een verslag van tien dagen Rojava
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overheid in Damascus sterk stond echter zonder veel resultaat. 
Nu het regime van Assad verzwakt is, bloeit Rojava open.”

De burgeroorlog in Syrië is zijn vierde jaar ingegaan, 
en woedt verder met een Bijbelse wreedheid. Behalve 
Rojava zijn er weinig lichtpunten. Kan hetgeen de 
Koerden in Rojava gerealiseerd hebben iets betekenen 
voor de rest van het land? Volgens Xelil wel. “Rojava 
is niet alleen een voorbeeld voor de rest van Syrië, maar voor 
heel het Midden-Oosten. Het laat zien dat het mogelijk is om 
met verschillende gemeenschappen samen te leven en samen te 
werken.” 

“Het is onbegrijpelijk dat het Westen ons negeert. Geneve II 
is een mislukking geworden omdat de Koerden niet mee aan tafel 
mochten schuiven. Daardoor stond het regime sterk tegenover een 
zwakke oppositie zonder voet aan de grond in het land zelf. Als 
er een nieuwe vredesconferentie komt zonder de Koerden zal ook 
die mislukken. Ooit zal men moeten aanvaarden dat het model 
in Rojava de beste optie voor Syrië is.” Dat klinkt mooi, 
maar wat als Assad op een dag de Koerden opnieuw 
in het vizier neemt? Xelil antwoordt beslist. “Niet alleen 

een voorBeeld voor de hele regio

De tweede dag brengen we door in Amuda. Bashir, 
onze onvermoeibare gids, neemt ons mee langs een 
rits organisaties en overheden. Het is interessant om 
te zien hoe enthousiast de mensen zijn om iets te 
doen met hun hard bevochten vrijheid. Een van de 
eerste mensen die we spreken is Aldar Xelil, lid van 
het Executive Council of  the Western Kurdistan 
Democratic Social Movement, of  wat korter en 
handiger, TEV-DEM. “Onze ideeën over lokale autonomie 
en decentralisatie staan lijnrecht tegenover een sterk centraal 
gezag zoals dat bestond in Syrië. We willen dat alle volkeren 
die in Rojava wonen zich hier thuis voelen. Daarom geloven we 
sterk in de zelforganisatie van de verschillende gemeenschappen. 
Op die manier kunnen mensen zelf  vorm geven aan hun leven.”

“De situatie is erg moeilijk voor ons. Het embargo dat de 
buurlanden ons opleggen weegt zwaar. Ook de aanhoudende 
aanvallen door DAESH zetten ons onder druk. Maar de 
revolutie in Rojava is ouder dan de Syrische burgeroorlog. We 
strijden al drie decennia voor autonomie. Zolang de centrale 

Optocht van de YPG in Rojava. © Toon Lambrechts
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YPG. We bezoeken hen aan het front in Xerbet Benat, 
25 km buiten Serêkanîye. De plaatselijke commandant, 
een veertiger met een opvallend zachte stem, legt uit wie 
waar zit. Met een verrekijker kan je de zwarte vlag van 
Al Qaeda zien wapperen tussen de bomen verderop. 
Tussendoor merkt hij op dat hij eigenlijk geen Koerd 
is maar een Assyrisch christen. Een andere strijder 
is Yezedi, een oude religie die nog beleden wordt in 
Koerdistan. Nog een ander is Arabier. Allemaal zijn 
ze van Xerbet Benat zelf, wat volgens hen een enorm 
tactisch voordeel is in hun strijd met de buitenlandse 
islamisten van ISIS.  Ze hebben hier duidelijk nog al 
journalisten gezien, met veel plezier nemen ze positie 
in en tonen hun wapens.

Eens terug in Serêkaniye spreken we met Hesen 
Koçer, een van de verantwoordelijken van de YPG. 
Ook hij is niet mals voor de houding van het Westen 
tegenover Rojava. “Van overal komen er radicale moslims 
naar hier om tegen ons te vechten. Europa sluit de ogen, want het 
komt hen goed uit dat die mensen vertrekken. En er is niemand 
die ons steunt.”

Het conflict is Syrië is bijzonder complex, allianties 
wisselen bijna van dag tot dag. Ik vraag Hesen Koçer 
of  het voor hem duidelijk is tegen wie hij vecht. “Het 
maakt niet uit. Al die radicale groepen bevechten elkaar in 
Aleppo, maar hier spannen ze samen tegen ons. Rojava is 
een rijke regio. Er is olie, vruchtbare landbouwgrond, ... En 
strategisch is de regio erg belangrijk. Iedereen wil dit gebied 
in handen hebben. (...) De YPG komt uit de bevolking zelf. 
Daarom staan we sterker dan de rest. Iedereen vecht voor zijn 
eigen familie, voor zijn eigen land. Elke dag sluiten er zich 
nieuwe mensen aan. De YPG is er niet alleen voor de Koerden. 
Ook andere volkeren die hier leven vechten met ons mee.” 

prille inStitutieS

Ondanks de oorlog, de constante dreiging van 
aanvallen door radicale islamisten en ondanks het 
embargo bestaat er in Rojava, of  toch alleszins in het 
kanton Cizîr, iets wat op een normaal dagelijks leven 
lijkt. De centrale overheid in Damascus heeft vroeger 
nooit veel omgekeken naar de Koerdische regio’s, 
dus de overheidsinstellingen stelden toen al niet veel 
voor. Sinds het begin van het conflict zijn ze volledig 
verdampt. De Koerdische organisaties die al die 
jaren ondergronds actief  waren hebben het vacuüm 
verrassend snel ingevuld.

Assad, ook de oppositie zou  ons aanvallen als ze de macht in 
handen zouden krijgen. Maar we doen er alles aan om ons land 
te verdedigen.”

Bomaanslag in Qamişlo

Dag drie leek dezelfde richting uit te gaan als dag 
twee, met een stapel bezoeken en interviews op het 
programma. In de voormiddag waren we te gast bij 
mensen van de lokale overheid van Qamişlo. Erg 
vriendelijke mensen vol plannen wat te doen met 
hun pas verworven vrijheid. Een van hen, Helebje, 
vertelt over haar werk bij de vrouwenbeweging en 
over hun project om een park voor vrouwen alleen 
aan te leggen. Na het interview nodigen ze ons uit om 
te blijven eten, maar de gids sleurt ons mee naar het 
volgende interview twee straten verder. 

Nog geen half  uur later horen we twee luide 
knallen. Iedereen stormt naar buiten om te zien wat 
er gebeurd is. Op de straat heerst chaos, niemand 
heeft een idee wat er aan de hand is. Dan zie ik hoe 
een van de vrouwen die ik net geïnterviewd heb door 
twee mannen wordt weggedragen. Het gebouw waar 
we net zaten is blijkbaar aangevallen. Later horen we 
dat zes zelfmoordterroristen zijn binnengestormd, 
drie zijn erin geslaagd zich tot ontploffing te brengen. 
Van de vier mensen van daarnet liggen er twee in het 
ziekenhuis. Het meisje dat net taart en thee bracht en 
zo vol vuur over haar plannen vertelde is dood.

De volgende dag maakt heel Qamişlo zich op voor 
de begrafenis van de tien slachtoffers. Voor ons in 
het Westen is dat een intieme gebeurtenis. Maar de 
begrafenis van iemand die sterft als ‘şahid’ (martelaar) 
is hier een publiek gebeuren bij uitstek. De gids duwt 
ons de moskee in, we worden bijna gedwongen om 
foto’s te nemen. Een paar dagen later krijg ik via via 
een usb-stick met foto’s van een of  andere Al Qaeda-
website. Twee kerels, pubers nog, poseren met een 
bomgordel om hun midden. Het waren zij die zich 
opbliezen in Qamişlo. Onmogelijk om in te beelden 
wat er door hun hoofd ging op dat moment. Het lijkt 
volmaakt zinloos. De mensen in Rojava zitten gekneld 
tussen religieus nihilisme en brute machtswellust. 

iSiS tuSSen de Bomen

De verdediging van Rojava is de zware taak van de 
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Gabe Daved laat ons binnen in het hoofdkwartier 
van de Sutoro in Qamişlo. Op de hand waarmee hij 
zijn kalasjnikov draagt, staat een kruis getatoeëerd. 
Binnen zit nog een vijftal strijders, aan de muur een 
Christusbeeld. Gabe vertelt dat hij al anderhalf  jaar 
onder de wapens is bij de Sutoro. “Ik vond dat het mijn 

plicht was. Ons volk wordt in zijn voortbestaan bedreigd, dus 

moeten we zelf  instaan voor onze veiligheid. We concentreren 

ons vooral op het beschermen van de christelijke wijk en op 

politietaken binnen de Assyrische gemeenschap. Maar als het 

nodig is kunnen we meevechten aan het front.”

Hoe sterk de Sutoro staat wil Rabo Gelke, de 
bevelhebber van de afdeling in Qamişlo, niet lossen. 
Geheime informatie, zegt hij. “Anderhalf  jaar geleden 

hebben we de wapens opgenomen. In het begin gaf  dat problemen 

met de Koerdische milities, maar nu coördineren we onze acties. 

De Sutoro is eerder een politiemacht, maar het MSF (Mawtbo 

Fulhoyo Suryoyo, Assyrische Militaire Raad) vecht mee aan 

de zijde van de YPG. Het past ook binnen de ideologie van 
de PYD dat iedere gemeenschap zichzelf  organiseert.” Dan 
vertelt Rabo dat er nog een tweede Sutoro actief  is in 
Qamişlo. “Zij zijn gelinkt aan Assad. Op die manier houdt 

het regime hier een voet aan de grond.” Het toont aan hoe 
verdeeld de christelijke gemeenschap wel is, en hoe 
hun onzeker lot een speelbal is van machten die hen 
als minderheid te boven gaan.

Na tien dagen Rojava nemen we opnieuw de 
boot richting Noord-Irak. Het is haast symbolisch. 
Rojava lijkt wel een eiland in de zee van waanzin die 
Syrië geworden is. Ondanks de moeilijkheden, en 
ondanks de politieke tegenstellingen leeft er een groot 
enthousiasme om iets te doen met de pas verworven 
vrijheid. Het lijkt fragiel. De Koerden staan er alleen 
voor in Syrië zelf, de internationale gemeenschap 
negeert hen, en buurland Turkije doet er alles aan 
om het Koerdisch experiment in Rojava ten gronde 
te richten. Maar de vastberadenheid die we in die tien 
dagen tegengekomen zijn, maakt alles mogelijk. Tot 
gauw, Rojava! 

Toon Lambrechts is freelancejournalist voor o.a. Mo* , Knack 

en De Koerden.

Een belangrijke pijler in de opbouw van een eigen 
bestuur is het systeem van de Mala Gel, letterlijk 
vertaald als ‘huis van het volk’. De leden van de 
Mala Gel worden verkozen door buurtcomités. De 
volkshuizen functioneren als een  lokaal bestuur, maar 
bemiddelen even goed in geschillen tussen mensen 
onderling. In theorie werken de Mala Gel los van 
de politieke partijen, in praktijk zijn de volkshuizen 
doordrongen van de ideologie van zelfbestuur die ook 
TEV-DEM en de PYD voorstaan.

Een levensgroot portret van Öcalan begroet ons 
in het Mala Gel van Hilaliya, een wijk van Qamishlo. 
Hamed Brahim en Shernia Brahim leggen uit wat het 
werk van de Mala Gel precies inhoudt. “We proberen 

om een oplossing te bieden voor de dagelijkse problemen van 

de bevolking. Vorige winter bijvoorbeeld heerste er een groot te 

kort aan brandstof. Mensen stookten zelfs hun kleding op om 

toch maar warm te hebben. Dit jaar hebben we in de wijk een 

brandstofdistributie georganiseerd.” 

“Maar mensen komen even goed naar de Mala Gel voor 
sociale of  juridische problemen. Geldzaken, juridische kwesties, 
familiaal geweld, ... Via overleg proberen we deze conflicten zelf  
op te lossen.” Dat lijkt haast utopisch. Aanvaardt iedereen 
dan de autoriteit van dit nieuwe systeem? “De leden van 

de Mala Gel zijn verkozen door de mensen zelf. Iedereen hier 
werkt vrijwillig. Daarom dat mensen ons werk aanvaarden. We 

doen het niet uit eigenbelang, maar vanuit het hart.”

verdeeldheid onder de 

ChriStenen

Na een paar dagen Rojava kijk je niet meer op van 
een checkpoint meer of  minder. De YPG, of  hun 
vrouwelijke tegenhangers de YPJ, doet er alles aan 
om infiltratie door islamisten te vermijden, en dus 
worden wegen en wijken stevig gecontroleerd. Maar 
de drie gewapende mannen hier die zich warmen aan 
een vuurtje in de wijk Xrebi van Qamişlo zijn van 
een andere snit. Hun uniformen dragen het  logo 
van de Sutoro, Assyrisch voor ‘politie’. Want ook de 
Assyriërs, de grootste christelijke minderheid, hebben 
hun milities, alsof  de wirwar van gewapende groepen 
in Syrië nog niet complex genoeg was.
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ROJAVA

Fehim Taştekin

Aangezien de Islamitische Staat van Irak en 
al-Sham (ISIS) een offensief  zijn begonnen 
tegen Kobanî (Ayn al-Arab) en er steeds heviger 
gevochten wordt met de Koerdische YPG-milities, 
stuurden de YPG een noodoproep de wereld in 
om de Koerdische regio in het noorden van Syrië 
te helpen verdedigen.

heeft er iemand 

gemoBiliSeerd?

Om te voorkomen dat 
Kobanî zou vallen, 
riepen de YPG iedereen 
in Koerdistan op om te 

mobiliseren voor de verdediging. Ik vroeg Zuhad 
Kobanî, een vertegenwoordiger van de Democratische 
Eenheidspartij (PYD), de meest prominente politieke 
speler in Rojava, of  er iemand gehoor had gegeven 
aan hun oproep. Hij zei dat enkel de Koerdische 
Arbeiderspartij (PKK) daadwerkelijk steun verleent. 
In Sulaimaniyah, in de Koerdische Autonome Regio 
in Noord-Irak, werd een steuncomité opgericht voor 
Rojava, maar de Koerdische Regionale Regering 
(Kurdistan Regional Gouvernement, KRG) ging niet 
verder dan een clichématige solidariteitsbetuiging. 

Abdul Hakim Bashar, de leider van de Syrische 
Koerdistan Democratische Partij (KDP-S), die 
gesteund wordt door KRG-president Massoud 
Barzanî, zei dat ze niet zouden vechten onder de vlag 
van de YPG. Massoud Barzanî, die goede relaties wil 
onderhouden met Turkije en die zelfs weigert om de 
grensovergang met Sêmalka te openen, vindt het niet 
gemakkelijk om de YPG te steunen. 

Waarom koBanî?

De Koerden, die vastberaden zijn hun eigen plaats te 
veroveren in de geschiedenis, vormen een obstakel 
voor ISIS die de ambitie hebben om hun emiraat in 
Raqqah uit te breiden tot aan de grens met Turkije. 
ISIS heeft de Koerdische regio’s al verschillende 
malen aangevallen maar werd steeds teruggeslagen. 

De oproep kreeg – te midden van de verkiezingen in 
Turkije – weinig publiciteit. In Syrië – een huzarenstukje 
op het vlak van verwikkelingen, met fronten binnen 
fronten, allianties met de vijand en botsingen met 
bondgenoten – wordt het bovendien quasi onmogelijk 
om te ontcijferen wat er aan de hand is als de Koerden 
er eveneens bij betrokken zijn. 

Rondom Kobanî (Ayn al-Arab), dat recht tegenover 
het Turkse stadje Suruç ligt, vlakbij de grensovergang 
van Mursitpinar, zijn de ontwikkelingen sinds 17 
maart bepaald onheilspellend te noemen. Aan de 
ene kant heb je de Volksverdedigingseenheden van 
Rojava (West-Koerdistan), de YPG, en aan de andere 
kant de Islamitische Staat van Irak en al-Sham (ISIS), 
dat Al Qaeda-leider Ayman al-Zawahri uitdaagt, 
aangezien deze Jabhat al-Nusra prefereert  als de 
vertegenwoordigers van Al Qaeda in Syrië.  

ISIS lanceert aanval na aanval in een poging 
Kobanî te veroveren, een cruciaal onderdeel van 
de Koerdische autonome regio die uit drie kantons 
bestaat (Afrin, Kobanî en Cizîr, nvdr.). ISIS begon 
haar offensief  tegen Kobanî, dat het wil omdopen 
tot “Ayn al-Islam”, met de executie van 24 mensen, 
waaronder twee kinderen, in Sheyoh.

Syrische Koerden roepen op om 
Kobanî te verdedigen
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nvdr.) noemt, liep over van ISIS naar de YPG en vecht 
nu samen met de Koerden tegen Al Qaeda. Vorig jaar 
vochten er nog FSA-eenheden tegen de YPG in de 
strijd om Serêkaniye (Ras al-Ayn) en in aanvallen op 
Kobanî en Afrin. Maar al die banden vertroebelden 
tijdens de gevechten tegen ISIS eind 2013. De Koerden 
boden medische hulp aan gewonde strijders van FSA-
milities die in Afrin in gevecht verwikkeld waren met 
ISIS. Jabhat al-Akrad (het Koerdisch Front), dat onder 
de paraplu van het FSA strijdt, werkt samen met de 
YPG als het over Koerdische zaken gaat. En ook in 
de gevechten van vandaag staan ze aan de zijde van 
de YPG.

een onmogelijke opgave 

voor afrin

YPG-woordvoerder Redur Xelil zei toen hij de 
mobilisering aankondigde: “Als ze ons steunen dan 

kunnen we de hele weg tussen Kobanî en Cizîr (Jazeera) vrij 

maken.” Een YPG-strijder zei tegen Al-Monitor dat 
ze alle wegen naar Afrin konden bevrijden van de 
aanwezigheid van ISIS, wat zou betekenen dat er 
een einde komt aan de geografische scheiding tussen 
Kobanî en Afrin. Maar als de YPG de strijd aangaat 
op Arabisch en Turkmeens terrein dan kan dat lokale 
weerstand opwekken. Het zal onmogelijk zijn om 
een verbinding tussen de twee Koerdische regio’s te 
behouden. 

Ruhad Kobanî gaat daarmee akkoord. “Er ligt een 

grote afstand tussen Kobanî en Afrin. Hoewel er wel een paar 

Koerdische dorpjes tussen liggen, zal het lang niet eenvoudig zijn 

om de twee kantons met elkaar te verbinden.”

In december, toen de YPG de strijd aangingen 
met ISIS in Tel Hamis en Tel Brak, in de buurt van 
Qamişlo, ondervonden ze weerstand van de Tay, 
Cabur en Shamma-stammen. Ondanks de bedreiging 
die ISIS vormt voor de regio, kan het tij zich heel 
gemakkelijk tegen de YPG keren. Een dergelijk plan 
zou gelijkstaan aan een ‘zelfmoordmissie’, zeker in 
Turkmeens gebied.

Verschenen op Al-Monitor op 4 April 2014. Vertaling Kristel 

Cuvelier, Koerdisch Instituut Brussel.

Op 1 april startte ISIS echter een offensief  waarbij 
Kobanî langs drie kanten tegelijk aangevallen wordt. 
Een artillerieaanval van ISIS vanuit Zor Mughar, 
niet ver van de graftombe van Süleyman Şah, werd 
afgeslagen, waarbij aan de zijde van ISIS verschillende 
gewonden vielen. De YPG doodde ook 12 Azeri’s die 
in de rangen van ISIS vochten tijdens een hinderlaag 
in Kendal, ten oosten van Kobanî. Hun commandant, 
Abu Muhammed, die van Koerdische origine was, 
werd toen eveneens gedood. De YPG, die de door 
Arabische stammen bewoonde heuvels rond Sirrin 
controleren, konden echter niet verhinderen dat 
ISIS, die tanks gebruikten, twee graansilo’s wisten te 
veroveren. 

Wie de controle heeft over Kobanî controleert één 
van de grensposten met Turkije, net als de weg van 
Raqqah naar Manbij (Membic), al-Bab en Aleppo. ISIS 
wil Jarabulus (Carablus) en Manbij kunnen bereiken 
vanuit hun uitvalsbasis in Raqqah, maar ze kunnen 
de weg niet gebruiken omdat deze door de YPG 
gecontroleerd wordt. ISIS haalt daarom versterking 
uit Raqqah en probeert Kobanî in de tang te nemen 
door een aanval vanuit Tel Abyad, dat ze door middel 
van bedrog hebben weten over te nemen van het Vrije 
Syrische Leger (FSA). Dorpelingen zeggen dat ISIS 
hen gedwongen heeft om hun huizen te verlaten of  
dat ze anders geplunderd zouden worden. 

deze keer veCht het fSa Samen 

met de koerden

De val van Kobanî zou een groot strategisch voordeel 
opleveren voor ISIS en Rojava kwetsbaar maken. 
Zuhad Kobanî legt uit: “Aangezien Kobanî de eerste stad 

was die de Koerden op 19 juli 2012 overnamen, is ze van 

groot psychologisch belang. Als ISIS erin slaagt Kobanî in te 

nemen, dan zullen de kantons van Cizîr (Jazeera) en Afrîn zeer 

kwetsbaar worden. De moraal zou meteen zinken.”

Ondertussen is een interessante alliantie aan het 
ontstaan. Delen van het Vrije Syrische Leger die de 
YPG vroeger beschouwden als een verlengstuk van 
het regime van Assad, vechten in Kobanî nu zij aan zij 
met de Koerden.  Een Arabische militie, die zichzelf  
“Ahrar Raqqah” (“Vrijheidslievenden van Raqqah”, 
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ROJAVA

Kristel Cuvelier

Red Kobanî van jihadistische milities!

we enkel voor vrezen. Maar 
de gruwelijke verhalen over 
folteringen en publiekelijke 
executies die ons bereiken uit 
de gebieden die reeds in hun 
handen zijn (zoals Raqqah), 
voorspellen weinig goeds!

Daarom roepen 
verschillende Koerdische organisaties de VN, de EU 
en de regeringen van de Europese staten DRINGEND 
op om de bevolking van Kobanî niet in de steek te 
laten en de aanvallen van ISIS te veroordelen en te 
helpen deze te stoppen! Wat Europese politici kunnen 
doen is diplomatieke druk uitoefenen op die staten die 
de jihadistische milities (zoals ISIS en het Al-Nusra 
Front) financieel, logistiek en/of  militair blijven 
steunen – zoals Turkije en Saudi Arabië – omdat hen 
dat strategisch goed uitkomt.

De Turkse regering blijft weliswaar ontkennen dat 
ze de extremisten van ISIS en het Al Nusra Front 
steunen, maar uiteenlopende getuigenissen vanop 
het front vertellen heel andere zaken. Zo zijn er 
aanwijzingen dat jihadisten vanuit verschillende landen 
via Turkije naar Syrië trekken en dat ze zich met Turkse 
identiteitspapieren vrijelijk kunnen bewegen in Syrië 
en in Turkije. Dergelijke Turkse identiteitskaarten 
en gezondheidsdocumenten – die gebruikt kunnen 
worden voor verzorging in Turkse ziekenhuizen – 
werden aangetroffen op ISIS-militanten die tijdens 
gevechten in de Koerdische regio neergeschoten 
werden. Turkije dient dus als uitvalsbasis voor de 
jihadisten, waarbij gewonde strijders in Turkije 
verzorgd kunnen worden.

Het is geen geheim dat Turkije komaf  wil maken 
met het Koerdische project van democratisch 

In januari riepen de Koerden een autonoom, 
basis democratisch bestuur uit in de voornamelijk 
Koerdische regio’s van Kobanî, Afrin en Cizîr 
(Jazeera). Het zelfbestuurproject houdt waarden 
zoals gelijkheid van man en vrouw hoog in het 
vaandel (een unicum in de regio!) en ook de ander 
etnische bevolkingsgroepen worden bij het bestuur 
betrokken. De jihadistische milities van ISIS hebben 
echter andere plannen met de regio: zij willen de 
bevolking onderwerpen aan hun strenge religieuze 
wetten en inlijven in een groot Islamitische Kalifaat. 
Daarbij kwam het al regelmatig tot gevechten tussen 
de Koerdische verdedigingseenheden YPG en de 
jihadistische milities.

Nu wordt de hele regio van Kobanî belegerd. ISIS 
zou voor het beleg van Kobanî al haar manschappen 
uit onder meer Raqqah en Aleppo gemobiliseerd 
hebben. Sinds de start van de belegeringen worden 
burgers systematische aangevallen. De bevolking van 
Kobanî zou al verdriedubbeld zijn door de talloze 
burgers die erheen vluchtten. Momenteel zouden er 
zich naar schatting 700 000 mensen in de omsingelde 
regio bevinden. Wat er met hen zal gebeuren als ISIS 
erin zou slagen de macht over te nemen, daar kunnen 

Sinds 1 april wordt de hoofdzakelijk Koerdische 
regio van Kobanî (Ayn al-Arab) in het noorden 
van Syrië belegerd door milities van de aan Al 
Qaeda gelieerde Islamitische Staat van Irak en 
as-Sham (ISIS of  DAESH). ISIS probeert Kobanî 
langs drie kanten aan te vallen: vanuit Jarablus in 
het westen, Sarrin in het zuiden en Tal Abyad in 
het oosten. Honderden Koerdische en Arabische 
burgers werden reeds gedwongen hun huizen en 
dorpen in Raqqah - waar ISIS de plak zwaait - 
en Tal Abyad te ontvluchten. De bevolking van 
Kobanî heeft dringend steun nodig!
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Davutoğlu op aan dat de rebellen voldoende wapens en 
munitie moeten krijgen - “vooral munitie” - om minstens 
zes maanden verder te kunnen, omdat ze anders meteen 
terug zullen komen aankloppen. Waarop een stem die 
toegeschreven wordt aan Davutoğlu antwoordt dat ze 
al terug gekomen zijn “van wat was het ... van Kobanî”.

Generaal Güler stelt Davutoğlu elders in het 
gesprek ook voor om munitie te verkopen aan Qatar, 
dat “meteen beschikbare cash” in de aanbieding zou 
hebben. 

Als de geluidsfragmenten authentiek zijn, dan 
vormen ze een bewijs dat Turkije jihadistische milities 
in Syrië van wapens voorziet, iets wat de regering 
formeel ontkent. De Turkse regering zegt weliswaar 
dat er met het geluidsfragment geknoeid is, maar de 
premier, noch de minister van Buitenlandse Zaken, 
ontkenden de authenticiteit van de opnames, wat toch 
op z’n minst vragen oproept. Premier Erdoğan liet 
daags na de publicatie op YouTube vanuit Diyarbakir 
zijn verontwaardiging verstaan met de woorden: “Ze 
hebben zelfs een nationale veiligheidsbijeenkomst laten uitlekken. 
Dit is misdadig, dit is oneerlijk …” Een vreemde reactie 
als het geluidsfragment gefabriceerd zou zijn.

Ondertussen rukken de milities van ISIS op naar 
Kobanî en dreigen meer dan een half  miljoen mensen 
in hun handen terecht te komen. Met de grens met 
Turkije in de rug zit de bevolking van Kobanî in het 
nauw. De enigste grensovergang die af  en toe geopend 
wordt is deze van Kobanî naar Suruç (Urfa) in Turkije. 
Ook daarom is het cruciaal dat er politieke druk gezet 
wordt op de Turkse regering opdat deze de grens open 
houdt voor humanitaire hulp!

De VN, De eU eN De eUropese politici 
moeteN DrUk UitoefeNeN op tUrkije om De 

greNsoVergaNg VaN kobaNî opeN te hoUDeN 
Voor hUmaNitaire hUlp. eN ze moeteN er 
bij De tUrkse regeriNg op aaNDriNgeN Dat 

Deze oNmiDDellijk stopt met alle hUlp aaN 
jihaDistische milities zoals isis, het al NUsra 

froNt eN het islamitisch froNt. 

Kristel Cuvelier is stafmedewerkster van het Koerdisch 
Insttiuut Brussel.

zelfbestuur. De AKP-regering vreest immers dat een 
autonome Koerdische regio in Syrië (Rojava), naast 
de reeds bestaande Koerdische Autonome Regio in 
Irak, de eigen Koerdische populatie zal sterken in 
hun streven naar meer autonomie binnen de Turkse 
staatsgrenzen.   

gelekte geheime geSprekken ...

Ook tijdens het geheime, militaire topoverleg dat 
eind maart uitlekte – en dat ervoor zorgde dat de 
Turkse premier Erdoğan het videokanaal YouTube 
liet blokkeren – wordt er gesproken over het inzetten 
(en vervolgens “aanvallen”) van ISIS in Syrië. Het 
gaat over een afgeluisterd gesprek tussen het hoofd 
van de Turkse inlichtingendienst MIT Hakan Fidan, 
minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoğlu, 
zijn ondersecretaris Feridun Sinirlioglu en de adjunct-
stafchef  van het leger, generaal Yasar Güler.

Het gesprek gaat over een mogelijke Turkse militaire 
interventie in Syrië met als excuus het beschermen van 
de graftombe van Süleyman Şah, de grootvader van de 
oprichter van het Ottomaanse Rijk. De tombe bevindt 
zich aan de oevers van het Assadmeer en wordt door 
Turkije gezien als Turks grondgebied, een exclave in 
Syrië die permanent bewaakt wordt door twee dozijn 
Turkse soldaten. Erdoğan verklaarde vorig jaar dat 
een aanval op de graftombe gelijk zou staan aan een 
oorlogsverklaring. Het gebied is momenteel in handen 
van ISIS dat eerder al dreigde met een aanval op de 
tombe.

In het gelekte gesprek is te horen hoe Feridun 
Sinirlioğlu, de rechterhand van Davutoğlu, uitlegt dat 
een operatie tegen ISIS - dat tenslotte gelieerd is aan 
Al Qaeda - in het kader van het verdedigen van Turks 
grondgebied “internationale legitimiteit” zou genieten. 
Waarop een stem die toegeschreven wordt aan MIT-
chef  Fidan zegt dat er wel een casus belli gecreëerd 
kan worden: “Als dat nodig is, stuur ik vier man uit Syrië. 
Als justificatie om een oorlog te beginnen, laat ik hen raketten 
afvuren in de richting van Turkije. We kunnen ook het 
mausoleum van Süleyman Şah aanvallen.” 

Adjunct-stafchef  Yasar Güler heeft het - volgens 
een Engelstalige transcriptie  van het YouTube-filmpje 
- ook over het bewapenen van 1000 rebellen voor een 
operatie in Syrië. Hij dringt er bij buitenlandminister 
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De gracht die Koerdistan verscheurt

Kristel Cuvelier

De KDP van Massoud Barzanî, president van de 
Koerdische Regionale Regering in Başur, heeft 
een drie meter diepe en twee meter brede gracht 
gegraven op haar grens met Syrië. Officieel 
heet het dat de verdedigingsgeul bedoeld is om 
smokkelaars en ‘terroristen’ tegen te houden. De 
Koerdische bevolking van Rojava is echter niet te 
spreken over de gracht die Koerdistan in stukken 
scheurt.

Koerdistan. De gracht wordt tussen de twee dorpen 
gegraven en zal de bewoners voortaan van elkaar 
scheiden. 

De Iraakse nieuwssite Niqash interviewde een 
aantal dorpelingen aan de Iraakse kant. “De mensen 
hier hebben een hechte sociale relatie met de dorpelingen aan 
de Syrische kant van de grens”, vertelde een bewoner van 
Sihêla. “Vroeger gingen we zonder problemen heen en weer 
en nu worden we in onze bewegingsvrijheid beperkt. Dat zal 
ook zijn invloed hebben op de veehandel die we al jaren over de 
grens heen voeren.” Salman, een vrouw die eveneens in 
Sihêla woont, klaagt dat haar schoondochter uit Girê 
Sor komt en dat ze nu haar familie niet zo gemakkelijk 
meer zal kunnen bezoeken. En een boer uit Qahira 
vertelt  dat de grens over zijn land loopt en dat hij nu 
een deel van zijn opbrengst kwijt zal zijn. De gracht 
scheurt niet enkel het land in twee, maar ook de 
sociale relaties. Voorheen kenden de dorpelingen geen 
grenzen en geen papieren. Of  zoals de dichter Ahmet 
Arif  het ooit verwoorde: “Wij weten niet wat paspoorten 
zijn / daarvoor zullen we vermoord worden / vanaf  nu zal 
men ons bandieten, struikrovers, smokkelaars en overvallers 
noemen.”

Ook het toenemende geweld tegen mensen die 
de grens clandestien proberen over te steken, kwetst 
de bevolking. Op 15 april werd een Syrische Koerd 
doodgeschoten door de Peshmerga van president 
Barzanî toen hij de grens probeerde over te steken, 
wat voor veel ophef  zorgde onder de Koerden. Een 
week eerder werd ook al een 18-jarige betoger in 
zijn voet geschoten door de Peshmerga tijdens een 
woelige demonstratie tegen de graafwerken. Aan de 
grens met Turkije – waar de Turkse regering sinds 
vorig jaar ook een Koerdische ‘Berlijnse muur’ aan het 
bouwen is – werden eveneens op 15 april tien Syrische 
Koerden mishandeld en van hun geld beroofd door 

Ze namen opzettelijk geen partijvlaggen mee op hun 
betoging. Omdat ze wouden aantonen dat het de hele 
Koerdische bevolking is die tegen de gracht is. En dat 
het dispuut tussen de Democratische Eenheidspartij 
(PYD) uit Rojava en de Koerdistan Democratische 
Partij (KDP) van Massoud Barzanî uit Başur daar niets 
mee te maken heeft. 

Na een oproep van het Rojava People’s Initiative 
zakten duizenden betogers vanuit alle uithoeken van 
het kanton Cizîr (Jazeera) op 16 april af  naar de grens 
met Başur om er te protesteren tegen de graafwerken. 
Ze namen geen vlaggen mee, enkel een spade, 
waarmee ze - al was het maar symbolisch - de aarde 
terug in de gigantische greppel schepten. Aan de grens 
werden tien blauwe tenten opgeslagen, die gedurende 
een week, tot aan het einde van de graafwerken op 22 
april, het kampement vormden voor een protestwake. 

verdeelde grenSdorpen

De 17 kilometer lange grens loopt door zes dorpen – 
Chelky,  Sihêla, Shibani, Moska, Kalky en Qahira – en 
de gracht zal een grote impact hebben op het leven 
van de bewoners. De meeste betogers verzamelden in 
het grensdorpje Girê Sor in Rojava, recht tegenover 
het dorp Sihêla (Suhaila) aan de andere kant, in Iraaks 
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regering die tot aan Qahira heeft gegraven, vanaf  daar begint de 
Koerdische Autonome Regio en graven wij verder”. 

De PYD ziet de gracht echter als een boycot door 
de KDP van haar project van democratisch zelfbestuur 
in Rojava. De KDP zei aanvankelijk dat het een 
beslissing is van de Koerdische Regionale Regering, 
maar dat bleek niet zo te zijn. De Patriottische Unie van 
Koerdistan (PUK) van Jalal Talabanî, de grote rivaal 
van de KDP, haastte zich alleszins om de graafwerken 
te veroordelen. Op de KDP na steunen alle Iraaks-
Koerdische partijen (PUK, Gorran en de kleinere 
Islamitische partijtjes) immers het democratische 
autonomieproject van de PYD in Rojava. Het is geen 
geheim dat Barzanî echter liever zijn eigen politieke 
poulain, de KDP-S (de Syrische tak van de KDP), aan 
de macht ziet in Rojava, dan de PYD. 

Waar iS de Solidariteit geBleven?

Men kan zich afvragen waar nu de onderlinge 
Koerdische solidariteit gebleven is? Allemaal goed en 
wel dat de KRG de Koerden in Başur wil beschermen 
tegen ISIS, maar waarom laat Barzanî de Koerden 
in Rojava aan hun lot over? De Koerden van Rojava 
kunnen geen kant op, ze zijn omsingeld  en vormen 
sinds vorige zomer het doelwit van zware aanvallen 
door ISIS. Het zijn juist de Koerden in Rojava 
die het meeste te lijden hebben van aanvallen en 
bomaanslagen, uitgevoerd door de jihadisten. Zo 
vielen bij een dubbele bomaanslag in Serêkanîye op 
24 april jongstleden nog minsten 11 doden, waaronder 
verschillende kinderen. De vraag is eveneens in welke 
richting ISIS-milities de grens oversteken en of  ze niet 
evenzeer vanuit Irak aanvallen uitvoeren in Rojava?

Even leek een ‘Koerdische lente’ in de aantocht, 
met het uitroepen van een autonoom bestuur in Rojava 
en de pogingen van alle Koerdische partijen uit de vier 
delen van Koerdistan - waaronder de KDP en de PYD 
- om tot meer eenheid te komen. De langverwachte 
Koerdische eenheidsconferentie in Erbil is er echter 
(nog steeds) niet gekomen. De pogingen om samen 
te werken lijken nu ten grave gedragen door een drie 
meter diepe gracht, die – letterlijk en figuurlijk – een 
breuklijn vormt tussen Rojava en Başur. 

Kristel Cuvelier is stafmedewerkster van het Koerdisch Insttiuut 
Brussel.

Turkse militairen. Dat gebeurde toen ze nabij Cizîr de 
grens probeerden over te steken. Die gewelddadige 
behandeling van vluchtelingen en demonstranten 
brachten veel mensen op de been voor de betoging 
van 16 april.

eén Bloed, één ziel

In het centrum van Derik droegen verontwaardigde 
Koerden plakkaten mee met de tekst “Xwîn yek e, can 
yek xiyanet neke” (één bloed, één ziel, verraad dat niet) en 
“Kurdistan yek e, perçe neke” (Kurdistan is één, verdeel het 
niet).

De betogers in Girê Sor kregen de steun van journalist 
Hasan Cemalen en van de bekende Koerdische zanger 
Ferhat Tunç, die de actie opluisterde met zijn liederen.  
Beiden bezochten ook de voormalige grensovergang 
van Sêmalka. Deze werd in mei vorig jaar door de 
KDP buiten dienst gesteld, hoewel er nog sporadisch 
mensen de grens over mogen. Begin deze maand 
werd ook het ponton over de Tigris verwijderd. Een 
opmerkelijk incident was dat de vlag van de Koerdische 
Regionale Regering (KRG) daarbij vervangen werd 
door de vlag van de KDP. 

Ook in Başur werd betoogd tegen de gracht. 
Tientallen Syrische Koerden, die naar Iraaks 
-Koerdistan gevlucht waren, organiseerden een sit-
in voor een regeringsgebouw in de hoofdstad Erbil. 
Ze eisten dat de graafwerken gestopt werden en ze 
riepen slogans zoals “West-Koerdistan heeft hulp nodig, geen 
grachten!”.

een graCht tegen iSiS?

Officieel heet het dat de gracht de “terroristen” van 
de Islamitische Staat van Irak en al-Sham (ISIS) tegen 
moet houden, die zowel in Syrië als in het westen van 
Irak hele gebieden in handen hebben. Onlangs zette 
ISIS nog een deel van Irak ten zuiden van Faluja 
zonder water door een dam te sluiten in de Eufraat. 
Om te vermijden dat ISIS-militanten vanuit Syrië in 
Irak kunnen opereren is de centrale Iraakse regering 
aan haar grens met Syrië aan het graven geslagen en de 
Peşmerga van Barzanî zeggen enkel hun deel van het 
gezamenlijke graafwerk uit te voeren. “Elke dag zal er 
500 meter gegraven worden,” zei brigadier-generaal Hasim 
Sitay van de Peşmerga. “We werken samen met de Iraakse 
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ROJHILAT

Iraanse dodenlijst

De Iraanse president Hassan Rouhani kondigde bij zijn aantreden afgelopen zomer een verzachting 
aan van het binnenlands beleid. Onder zijn leiding executeerde de Islamitische republiek in 2013 echter 
458 personen, wat het totaal voor dat jaar op 687 brengt. Dit maakt Iran wereldleider in het aantal 
executies per capita. In de eerste maanden van 2014 was er een verdere stijging van het aantal executies 
vast te stellen.

In november vorig jaar stelde Rouhani het zogenaamde “Burgerechtencharter” voor wat zijn verkiezingsbeloftes 
zou moeten bevestiggen. Het document is echter zeer tegenstrijdig, zelf  met de eigen grondwet, en geniet geen 
enkele juridische waarde. Voor internationale waarnemers en Iraanse mensrechtenactivisten betekende dit amper 
een doekje voor het bloeden.

De meeste Koerdische politieke gevangenen staan terecht voor Moharebeh, letterlijk ‘vijandschap aan God’. 
Deze van oorsprong religieuze term heeft haar roots in de Koran en refereert aan elke aanslag op de Islam of  
de Islamitische staat. Het is het ideale instrument voor de Islamitische republiek om politieke dissidentie te 
bestraffen als een moreel-religieuze zonde. 

Op Moharebeh staat bijna altijd de doodstraf  en is daarmee één van de zwaarste overtreding in het Iraanse 
strafwetboek. De term wordt vaak aangehaald als bezwarend materiaal in voor allerlei overtredingen. Op die 
manier is aan een hele resem aan overtredingen de doodstraf  verbonden als er sprake zou kunnen zijn van 
politieke motieven.

Zowel PJAK als Komala worden door Iran als een terroristische groepering gezien, terwijl de PDKI verboden 
is. Alle drie opereren ze vanuit de Koerdische bergen in Irak. Louter lidmaatschap van één van de Koerdische 
partij is vaak op zich al voldoende om als Moharebeh te worden beschouwd.

Hieronder vindt u de lijst van de 28 Koerdische politieke gevangen in Iran die de doodstraf  hebben gekregen 
en wachten op hun executie. Deze lijst is niet exhaustief. 

We DoeN eeN oproep om De iraaNse ambassaDe iN brUssel eN De miNister VaN bUiteNlaNDse zakeN

 hieroVer aaN te schrijVeN!
habibollah latifi, loghmaN eN zaNiar moraDi eN mostafa salimi zijN iN Direct leVeNsgeVaar!

ambassaDe VaN De islamtische repUbkiek iraN, fraNkliN rooseVeltlaaN 15, 1050 brUssel

feDerale oVerheiDsDieNst bUiteNlaNDse zakeN rUe Des petits carmes 15,1000 brUxelles

Mauro Desira
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Samengesteld door Mauro Desira, stafmedewerker Koerdisch Instituut Brussel op 09/05/2014

 

NAAM VEROORDELING DATUM LEEFTIJD GEVANGENIS
Hebibulla Letifi /Habibollah Latifi Lid PJAK/Moharebeh 2008 27-33 Sine

Seyed Sami Hoseyni Lid PJAK/Moharebeh 2008 Orumiyeh/Urmia
Sayed Jamal Mohammadi Lid PJAK/Moharebeh 2008 Evin

Arman Perwizi/Parvizi
Bedreiging territoriale integriteit en lid van een 

Koerdische partij
2013 Zabol

Eli Efshari/Ali Afshari Lid Koerdische partij/Moharebeh 2012 Orumiyeh/Urmia
Razgar (Hebib/Habib) 

Efshari/Afshari
Lid Koerdische partij/Moharebeh 2012 Orumiyeh/Urmia

Loqman/Loghman Moradi Moord Iman/Mobarebeh 2009 30 Rajaei-Shahr 
Zaniar Moradi Moord Iman/Mobarebeh 2009 21 Rajaei-Shahr 

Mohammad Abdullahi Lid Komala/Mobarebeh 2013 29 Orumiyeh/Urmia
Mohammad Amin Abdullahi Lid Komala/Mobarebeh 2010 Tabas

Mostafa Salimi Lid PDKI/Mobarebeh
Ghader Mohammadzadeh Lid Komala/Mobarebeh 2010 36 Orumiyeh/Urmia
Mohammadamin Agoshi Spion KRG/Moharebeh 2007 54 Orumiyeh/Urmia

Behrouz Alakhani Lid PJAK/Moharebeh 2011 28 Orumiyeh/Urmia
Morteza Rahmani Lid PJAK/Moharebeh 2012

Saman Nasim Lid PJAK/Moharebeh 2012 20 Orumiyeh/Urmia
Latif Mohammadi 2010 Orumiyeh/Urmia

  Hasan Talei Maku
Houshang Rezaei Lid Koerdische partij/Moharebeh 2012 Rajaei-Shahr 

Saber Mokhled Mavaneh 2012 Orumiyeh/Urmia
Aziz Mohammadzadeh Moharebeh 2009 30 Saqez

Sirvan Nezhavi Lid Koerdische partij/Moharebeh 2012 Orumiyeh/Urmia
Ebrahim/Ibrahim Isapour Lid PJAK/Moharebeh Orumiyeh/Urmia

Mansour Arvand Lid PDKI/Mobarebeh 2012 Orumiyeh/Urmia
  Jafar Gooshvareh Lid PDKI/Mobarebeh 2008 Orumiyeh/Urmia

Bakhtiar Memari/Mimari Lid Koerdische partij/Moharebeh 2010   Sanandaj 
Anwar Rostami Moharebeh 2009 Kerman

Reza Mollazadeh Lid PJAK/Moharebeh 2013 26   Kermanshah 
Rashid Akhkandi/Agkendi Lid Koerdische partij/Moharebeh 2009 57 Saqez

 Ali Ahmad Soleiman Lid PJAK/Moharebeh 2013 Orumiyeh/Urmia

Ontbrekende info
Rostem Arkiya

Iradj Mohammadi
Ahmad Poladkhan

Sirwan Nijwari
Sirwan Najad

Abdoullah Sarvarian
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Toon Lambrechts

Qandilgebergte als uitvalsbasis 
voor hun guerrillaoorlog.

 De aanwezigheid van de PKK 
in de bergen van Noord-Irak ligt 
politiek gevoelig voor de overheid 
van de Koerdische Autonome 
Regio. Het is normaal gezien 
niet zo eenvoudig om de regio te 
bezoeken. Maar het is Newroz, 

het begin van de lente en het Koerdisch nieuwjaar, dus 
vandaag kan blijkbaar wat meer dan normaal. Het busje 
wordt volgehangen met PKK-vlaggen en een grote 
afbeelding van Öcalan. Voorbijgangers begroeten ons 
met “Biji Öcalan” (lang leve Öcalan), auto’s toeteren. Er 
hangt feest in de lucht vandaag.

 Ondanks een slapeloze nacht kan ik mijn ogen 
niet van het landschap afhouden. Het zuiden van de 
KRG is vlak en aan de stoffige kant, maar in de bergen 
wordt het landschap dramatisch. De vijf  uur durende 
tocht brengt ons PKK-busje steeds hoger de bergen 
in. Op een paar dorpjes en wat checkpoints van de 
KRG na is er geen mens te zien. Als ik de chauffeur 
ervan begin te verdenken dat hij de weg niet weet 
en maar wat doet, duikt er weer een checkpoint op, 
ditmaal onder de rode ster van de PKK. Vanaf  de berg 
kijkt een groot portret van Öcalan goedkeurend toe. 
We zijn er.

 Het feest heeft iets weg van een hippiefestival, 
Koerdische stijl. Overal langs de weg staan busjes 
en auto’s geparkeerd, mensen zijn massaal aan het 
picknicken geslagen. Iedereen is op zijn paasbest: 
de vrouwen zo kleurrijk en blinkend mogelijk, de 
mannen in de tirgal, het traditionele Koerdische pak 
met pofbroek en gordel. De standjes met vlaggen en 
prullaria in de Koerdische kleuren doen gouden zaken.

Het is op z’n Koerdisch geregeld. Op een onnoemelijk 
vroeg uur zit ik met zo’n honderd Koerden te wachten 
om vanuit Erbil te vertrekken naar de Qandil. Eerst 
komt de bus zeker, dan misschien, dan niet, dan weer 
misschien en uiteindelijk toch. Dan begint de lange rit 
van Erbil naar de Qandil – het gebergte in Noord-Irak 
aan de grens met Turkije.

 Erbil, of  Hewlêr in het Koerdisch, is de hoofdstad 
van de Koerdische Autonome Regio (KRG) in Noord-
Irak. Sinds 1992 hebben de Koerden het voor het 
zeggen hier, al blijft hun relatie met de rest van Irak op 
zijn zachts gezegd gespannen. Gelukkig zit er olie in 
de grond, en dat is aan de stad te zien. In Erbil wordt 
gebouwd in een Chinees tempo. De ene na de andere 
shopping mall schiet er uit de grond.

 Maar het noorden van de KRG is een andere 
wereld. Hier is de PKK de baas, de Koerdische 
Arbeiderspartij die al dertig jaar vecht voor Koerdische 
autonomie en tegen de Turkse staat. Samen met de 
PJAK, hun zusterbeweging die in Iraans Koerdistan 
opereert, controleren ze een groot deel van het 

Freelancejournalist Toon Lambrechts trok na zijn 
verblijf  in Rojava verder naar het Qandilgebergte, 
op de grens tussen Turkije en Iraaks-Koerdistan. 
Het gebergte vormt de uitvalsbasis van de 
gurillero’s van de Koerdische Arbeiderspartij 
(PKK). Tot bij hen geraken kostte tijd – veel 
tijd. Maar in maart wordt Newroz (Koerdisch 
nieuwjaar) gevierd en dan kan er al wat meer. Toen 
hij uiteindelijk de kans kreeg om in de bergen 
mee te feesten met de PKK, werden de vele lange 
uren van in spanning afwachten, thee drinken en 
sigaretten roken,  ruimschoots beloond ...

Newroz in Qandil 
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niet? Als we onze vrijheid hebben, heeft het geen zin hier te 

blijven. Maar daar zijn we nog lang niet. We zijn hier niet voor 

ons plezier. Veel mensen denken dat we de wapens opnemen en 

de bergen in trekken omdat Koerden nu eenmaal van wapens 

houden. Maar we zitten hier uit zelfverdediging.”

 De plek waar vandaag Newroz gevierd wordt is 
prachtig: een frisgroen plateau tussen besneeuwde 
bergtoppen. Als ik Harun vraag of  hij dit niet zou 
missen moet hij lachen. “De Koerden hebben een gezegde: 

“no friends but the mountains”. Deze bergen zijn altijd een 

toevluchtsoord geweest, niet alleen voor de PKK, maar voor ons 

als volk. Hier ben je tenminste echt vrij. Ik verkies dit leven hier 

boven alles in de wereld.”

 Als het donker wordt begint de uittocht. De 
guerrilla’s proberen het verkeer min of  meer in goede 
banen te leiden, wat moeilijker lijkt dan het Turkse 
leger bevechten. De rest blijft nog na, en overal op de 
flanken van de bergen lichten kleine vuurtjes op, om 
geen afval achter te laten. De mensen dansen verder 
op muziek van de autoradio.

 Niet iedereen heeft een goede dag gehad. Op de 
terugweg haalt een oudere man een foto van zijn zoon 
boven. “Ik heb de hele dag gezocht, maar hij was er niet. Het 

is al zo lang geleden dat ik iets van hem gehoord heb”, zegt hij 
zuchtend. Hij zal moeten wachten tot volgend jaar de 
lente weer begint.

Toon Lambrechts is freelancejournalist voor o.a. Mo* en Knack

 Newroz vieren in de bergen van 
de Qandil staat hoog op het lijstje van 
veel Koerden. Niet alleen omdat het 
zo’n prachtige plek is, of  vanwege 
de symbolische waarde, maar ook 
omdat het voor veel mensen het 
enige moment is dat ze hun zonen 
en dochters die in de bergen vechten 
nog eens kunnen terug zien. Een 
jongen vertelt me hoe hij speciaal van 
Turkije naar hier is afgereisd om te 
horen hoe het met zijn neven gaat. 
Twee jaar geleden hebben ze zich 
bij de PKK aangesloten, sindsdien 
heeft de familie niets meer van hen 
vernomen. Hij hoopt vandaag meer 
te weten te komen.

 Newroz in de Qandil blijft een politiek gebeuren. 
Dat betekent een hele reeks toespraken waar ik vooral 
“Azadî Kurdistanî” (vrijheid voor Koerdistan) van begrijp. 
Er loopt heel wat belangrijk volk van de PKK rond, en 
ik probeer er niet aan te denken wat een mooi doelwit 
dit zou zijn voor de Turkse luchtmacht. Maar er is ook 
muziek, en dus wordt er gedanst. Hand in hand op 
een rij, zoals de regel van de ‘govend’, de traditionele 
Koerdische dans, het voorschrijft. Willen of  niet, ik 
moet meedoen. Volgens mijn mededansers breng ik 
het er goed vanaf, maar dat klinkt eerder troostend 
dan gemeend.

 Het feest is voor mij een mooie gelegenheid om 
eens te spreken met militanten van de PKK. Met Harun 
bijvoorbeeld, afkomstig uit Diyarbakir en al zestien 
jaar onder de wapens bij de PKK. In een vorig leven 
was hij theatermaker. “Anders dan muziek of  schilderkunst 

is theater een gemeenschappelijk project. Dat samenleven vond 

ik hier in de bergen terug. Maar ik heb deze keuze uiteraard 

gemaakt uit woede over de repressie van Turkije. Wat zou je 

zelf  doen als je je dierbaren gedood hebt zien worden?”

 “Er heerst hier geen strikte discipline zoals in een regulier 

leger. Alles gebeurt gemeenschappelijk, alles wordt gedeeld, uit 

het hart. Dat is socialisme voor ons. Veel mensen kunnen dat 

niet begrijpen. Maar wij zijn revolutionairen, we doen alles 

samen. Als je dat niet ziet zitten kan je hier niet overleven.”

 Zestien jaar in de PKK is lang. Ziet Harun zichzelf  
nog ooit terugkeren naar een gewoon leven? “Waarom 

Newrozfeest in Qandil  © Toon Lambrechts           
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 johan verStreken, Senator 

en vlaamS parlementSlid, Cd&v

Vanwaar komt uw sympathie met de Koerden?

Als parlementslid heb ik het steeds opgenomen voor de underdog, m.a.w. mensen in 
de samenleving van wie de stem niet voldoende erkend wordt. Vanuit mijn fractie heb 
ik meerdere werkbezoeken aan Turkije (Istanbul en Ankara) én aan het Koerdische 
landsgedeelte zowel in Turkije als in Irak gebracht, waar ik getroffen werd door 
de gastvrijheid van de Koerden én hun nood aan erkenning van hun cultuur en 
hun rechten.  In het bijzonder werd ik met name in Irak getroffen door de wijze 
waarop met geweld mensen en hun identiteit en hun ideeën onderdrukt werden.  De bezoeken aan Halabja waar 
onschuldige mensen met de door de Conventie van Genève verboden gaswapens vermoord werden, en aan de 
folterkampen van voormalig dictator Saddam Hoessein, zijn getuigenissen die je gewoonweg niet onberoerd 
kunnen laten.  Elk volk heeft recht op zijn eigen cultuur en identiteit.  Als politicus moet je dit steunen.

Wat kunnen Belgische politici doen voor de Koerden?

Politici hebben enkel het vreedzame wapen van het woord.  Daarom moeten zij elk onrecht ten aanzien van 
mensen en dus ook van de Koerden blijven aankaarten via parlementaire vragen en initiatieven.

Hoe krijgt u de Koerdische problematiek uitgelegd aan de bevolking?

Als politicus heb je uiteraard beperkt zicht op de gebeurtenissen in het gebied.  Daarom is het belangrijk dat hij op een 
correcte wijze geïnformeerd wordt via hoorzittingen in het parlement, via NGO’s en mensenrechtenorganisaties, 
via getuigenissen …  Pas dan kan je op een geloofwaardige wijze de bevolking informeren. Als politicus houd ik 
ook regelmatig spreekbeurten over minderheden in de wereld.

Welke toekomst ziet u voor de Koerdische regio’s?

Een duurzame oplossing is slechts mogelijk via dialoog, overleg en wederzijdse erkenning van waarden en 
identiteit.

Met de “moeder aller verkiezingen” in het vooruitzicht peilen we bij enkele Belgische politici naar het 
hoe en het waarom van hun engagement voor de Koerdische kwestie. Het eerste deel verscheen reeds 
in vorig nummer, hieronder leest u het vervolg.

BELGIË

Belgische politici in de bres
voor de Koerden, deel II
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paul de ridder, BruSSelS parlementSlid, n-va

Vanwaar komt uw sympathie met de Koerden?

Mijn sympathie met de Koerden heeft uiteraard 
te maken met het feit dat zij een gelijkaardige 
(politieke) strijd voeren als de Vlamingen gevoerd 
hebben en soms nog moeten voeren. Dat gaat 
over een strijd voor gelijkberechtiging, erkenning 
van taal en cultuur (onder meer in het onderwijs), 
tegen discriminatie, enzovoort. In Vlaanderen is 
de strijd voor gelijke rechten wel al gestreden en 
betreft het nu een strijd voor meer democratie en 
beter bestuur, voor zelfbestuur dus.  

Wat kunnen Belgische politici doen voor de 
Koerden?

Belgische politici kunnen om te beginnen hun eigen bevolking sensibiliseren. Ook kunnen zij op het internationale 
politieke toneel, bijvoorbeeld in de Europese en andere internationale Instellingen, de problematiek inzake 
mensenrechten beklemtonen. Samenwerking met Turkije, bijvoorbeeld op internationaal vlak tegen terreur, is 
absoluut noodzakelijk, maar in het verleden hebben Europese lidstaten, waaronder ook ons land, zich al te 
gemakkelijk voor de Turkse kar laten spannen onder het mom van de bestrijding van terreur. Daarbij hebben 
ze niet steeds meegeholpen aan een oplossing voor het Koerdische conflict. We dringen er daarom op aan dat 
de EU en haar lidstaten allereerst bij Ankara krachtig aansturen op een duurzame politieke dialoog met alle 
Koerdische politieke krachten in het land. 

Hoe krijgt u de Koerdische problematiek uitgelegd aan de bevolking?

Ik leg uit dat zij duidelijk één volk zijn, één gemeenschap. Weliswaar verspreid over verschillende landen en met 
een andere politieke geschiedenis gedurende de laatste decennia. Koerdistan kent geen duidelijk afgebakende 
landsgrenzen. In Irak hebben de Koerden – sinds kort - een zekere mate van zelfbeschikking, maar in de andere 
landen is dat niet zo of  slechts heel beperkt. Vooral in Iran, Syrië en Turkije kregen de Koerden al flink wat te 
verduren. Dat is fundamenteel onrechtvaardig.

Welke toekomst ziet u voor de Koerdische regio’s?

De toekomst valt moeilijk te voorspellen. In Irak is er sprake van een grote mate van autonomie. In de andere 
landen is de situatie globaal heel slecht, zoals Syrië, of  zit de situatie rotsvast zoals in Iran. In Turkije valt er van de 
huidige regering, die in het verleden enkele openingen heeft gelaten, niet veel meer te verwachten. Alleszins heeft 
Ankara de oplossing voor de Koerdische kwestie in eigen handen. Daarvoor zijn wel grondige inspanningen 
vereist: erkenning van Koerdische taalrechten in het publieke leven (onderwijs, politiek, media, gerecht), vrijheid 
van meningsuiting, gelijke behandeling van Koerden voor de wet. Maar telkens als Turkije in het verleden een 
deur opende naar democratisering, smeet het een andere deur weer dicht, dus enige behoedzaamheid is op zijn 
plaats. Ook in het kader van de normalisering van de betrekkingen tussen Iran en Syrië en het Westen eisen we 
dat de rechten van de Koerden er gerespecteerd worden.
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de pvda en de koerden

Vanwaar komt uw sympathie met de Koerden?

De Partij van de Arbeid van België (PVDA) is altijd sterk begaan geweest met het lot en de strijd van de onderdrukte 
volkeren. Doorheen de geschiedenis en in de verschillende staten waar zij leven, hebben de Koerden veel te lijden 
gehad onder de schending van hun mensen- en volkerenrechten, zoals ze zijn vastgelegd in het internationaal 
recht. Tegelijk geeft het Koerdische volk blijk van een grote weerbaarheid en 
strijdbaarheid om voor zijn rechten op te komen. 

Wat kunnen Belgische politici doen voor de Koerden?

De PVDA is erom bekommerd dat de democratische en culturele rechten 
van het Koerdische volk overal worden erkend, gerealiseerd en beschermd. 
Dit houdt ook het recht in om de eigen taal te kunnen gebruiken in het 
onderwijs en de overheidsdiensten. Belgische politici kunnen hiervoor ijveren 
in parlementaire debatten of  hoorzittingen, met resoluties, via missies ter 
plaatse, enz.

De PVDA ijvert ook voor de rechten van de Koerden die in België leven, als migrant, vluchteling, student of  
asielzoeker. Dit kadert in de bredere strijd tegen discriminatie en voor de gelijkheid, de eenheid en de sociale 
rechten van de werkende mensen. Dat is tegelijk een strijd tegen de concurrentielogica en de sociale afbraak die 
de Belgische en Europese machthebbers opleggen, ten dienste van multinationals, bankiers en miljonairs.

Hoe krijgt u de Koerdische problematiek uitgelegd aan de bevolking?

Voor ons is het belangrijk om te vertrekken van een rechtendiscours, waar de bevolking zich mee kan identificeren. 
We willen de onderdrukking van het Koerdische volk ook expliciet in het breder kader van de internationale 
machtsverhoudingen plaatsen. Het is tenslotte belangrijk om uit te leggen dat de Koerden zich verbinden met 
de strijd van het geheel van de volksklassen in de landen waar ze leven, en zich inschrijven in de internationale 
beweging voor vrede en solidariteit.

Welke toekomst ziet u voor de Koerdische regio’s?

Om aan de democratische en culturele rechten van het Koerdische volk tegemoet te komen, kan een vorm van 
regionale autonomie in de verschillende staten waar zij leven een goede optie zijn, met daarbinnen uiteraard het 
volledig respect voor de rechten van alle minderheden. Bestaande conflicten moeten langs vreedzame weg en via 
dialoog kunnen worden opgelost. 

Bert De Belder, Internationaal Departement PVDA
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Verkiezingsmemorandum 2014
Koerdisch Instituut Brussel

BELGIË

De werking van het Koerdisch Instituut bevindt zich op het kruispunt van binnenlandse integratiepolitiek 
en buitenlandse geopolitiek. De Koerdische gemeenschap is bij uitstek een transnationale gemeenschap. 
Onderstaande beleidsaanbevelingen voor de komende regeerperiode beslaan dan ook verschillende 
beleidsdomeinen. Het lot en welzijn van de Koerdische gemeenschap in België is immers nauw 
verbonden met internationale politieke ontwikkelingen.

de Burgeroorlog in Syrië

a. Diplomatieke erkenning van het Koerdische Hoogste Comité (Kurdish Supreme Committee) als 
vertegenwoordigers van de Koerdische regio’s in Syrië.

b. Een effectieve en integrale aanpak van Belgische Syriëstrijders, gericht op zowel het netwerk van ronselaars in 
België als het aanpakken van de structurele oorzaken voor de beslissing om naar Syrië te trekken. Een groot deel 
van de West-Europese Syriëstrijders is afkomstig uit België en is gestationeerd in ISIS (Islamitische Staat van Irak 
en as-Sham)-bataljons in het noorden van Syrië. De lokale Koerdische bevolking vecht er voor de erkenning van 
haar basisrechten en wordt bijna dagelijks geconfronteerd met de brutaliteit, de terreur en het radicalisme van 
groepen als ISIS. 

c. Het op de Vlaamse ‘on-hold-lijst’ zetten van Saoedi-Arabië voor wapenleveringen. Saoedi-Arabië is één van 
de voornaamste mecenassen van het Islamitische Front, een coalitie van gewapende islamitische groeperingen 
in Syrië.

d. Het Syrië-beleid van Turkije, waarbij jihadistische milities zoals het Al-Nusra Front en ISIS gesteund worden, 
verdient minimaal een kritische houding van de Belgische politici.

e. We vragen de Belgische politici en regeringsleden er verder bij Turkije op aan te dringen haar grenzen niet 
langer te sluiten voor humanitaire noodhulp aan de Koerdische regio’s in het noorden van Syrië.

f. Ook de Koerdische Regionale Regering in Noord-Irak dient erop attent gemaakt te worden dat het afsluiten 
van haar grenzen voor humanitaire hulp voor de noodlijdende bevolking in Syrië mensonwaardig is. 

de Bilaterale relatieS tuSSen België en turkije

a. Gezien het toenemende autoritaire karakter van het beleid van de AKP-regering van premier Recep 
Tayyip Erdoğan is de Turkse staat geen valabele en betrouwbare partner meer voor de Belgische staat. De 
samenwerkingsverbanden dienen dan ook opnieuw geëvalueerd te worden. Specifiek dringen we erop aan dat 
de minister van Binnenlandse Zaken het ‘Memorandum of  Understanding’ inzake politionele samenwerking 
verwerpt.
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b. Stop aan de inmenging van de Turkse staat in de Belgische politiek. De afgelopen beleidsperiode is meer dan 
eens gebleken dat de Turkse staat druk zet op de Belgische overheid om op te treden tegen Koerdische activisten 
in België. We vragen dat de Belgische staat zich expliciet verzet tegen deze praktijk en haar soevereiniteit bewaart. 
De Belgische staat moet kunnen waarborgen dat Koerdische diplomaten en organisaties hun werk in Brussel 
binnen de grenzen van de rechtsstaat kunnen uitvoeren.

c. We eisen een grondig en vrij onderzoek in de zaak van de moord op drie Koerdische activisten in Parijs in 
januari 2013. Er zijn immers aanwijzingen dat de vermoedelijke moordenaar misschien van plan was om zijn 
wapen in Brussel te kopen, met hulp vanuit de Turkse inlichtingendiensten.

d. We vragen de Belgische politici en regeringsleden ook in de komende regeerperiode blijvende diplomatieke druk 
te zetten op de Turkse staat – via de ambassade of  de EU-vertegenwoordiging – inzake de vredesonderhandelingen 
met de Koerdische beweging en het monddood maken van de civiele samenleving in Turkije.

de koerdiSChe gemeenSChap in België

a. We dringen erop aan dat de integratie- en inburgeringssector afstapt van de natiestaatlogica en vertrekt vanuit 
de context van superdiversiteit. Dit houdt een paradigmashift in die meer gedetailleerd wordt beschreven 
door organisaties als Kif  Kif. Wij willen hier benadrukken dat het overheidsdiscours moet afstappen van het 
identificeren van allochtonen volgens een Islamitische en nationale (Turkse, Marokkaanse, …) norm. 

b. Superdiversiteit betekent een beleid dat vertrekt vanuit een aanvaarding van de diversiteit en de diversiteit 
binnen de diversiteit. De Koerdische gemeenschap in België is een realiteit en geen probleem dat dient opgelost 
te worden. Problemen binnen of  met de Koerdische gemeenschap zijn problemen van de Belgische samenleving 
en kunnen niet worden “weggeculturaliseerd”.

Concreet wijzen we op de rellen in 2011 in Antwerpen en in 2013 in Genk tussen groepen uit de Koerdische en 
Turkse gemeenschap. Dit waren geen “geïmporteerde conflicten” maar conflicten eigen aan een superdiverse 
samenleving waar diezelfde samenleving antwoorden op moet formuleren.

c. We stellen een niet aflatende criminalisering vast van de Koerdisch identiteit. We eisen dat overheidsinstanties 
zich distantiëren van het ‘etnic profiling’ van Koerden (d.w.z. iemand bepaalde karakteristieken toeschrijven 
op basis van zijn of  haar  etniciteit), specifiek in verband met terrorismezaken. We pleiten voor een gedegen 
en objectieve vorming van lokale besturen en politiediensten in gemeentes met een aanzienlijke Koerdische 
gemeenschap.

d. Een eerste concrete stap in het vormgeven van een nieuwe, en noodzakelijke, relatie tussen overheidsdiensten 
en de vertegenwoordigers van verschillende culturele, sociale en religieuze groepen is overleg. Het Koerdisch 
Instituut beschikt in de vorm van de Interparlementaire Werkgroep De Koerden alvast over een uitstekend 
instrument om de Koerdische gemeenschap en de Belgische politiek samen rond te tafel te brengen. We roepen 
alle politieke vertegenwoordigers op deze kans te grijpen.

e. We merken een zeer sterke nadruk op kennis van het Nederlands in het inburgeringsbeleid, zelfs als voorwaarde 
voor bepaalde rechten. We pleiten voor een realistische, empirische en praktische benadering van de kennis van 
het Nederlands. We dienen de positie van het Nederlands in het inburgerings- en integratiedebat te herformuleren 
opdat het een instrument wordt van insluiting en niet van uitsluiting.
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Extra noot bEtrEffEndE dE hErdEnking van dE gEnocidE op armEEnsE, 

assyrischE En andErE mindErhEdEn in turkijE in 1915

In 2015 zal het 100 jaar geleden zijn dat het Ottomaanse Rijk de eerste moderne genocide pleegde. Hierbij 
verloren twee miljoen Armeniërs, Assyriërs en mensen uit andere bevolkingsgroepen het leven. Tot vandaag 
weigert de Turkse overheid en een groot deel van de Turkse publieke opinie de feiten als genocide te omschrijven 
of  minimaliseert ze de aantallen en bagatelliseert ze de feiten.

2015 moet een waardig herdenkingsjaar worden. Niet enkel voor de Armeense en Assyrische gemeenschap 
in België. De gebeurtenissen zijn immers van dien aard dat ze de gehele mensheid aanbelangen. Het valt 
echter te verwachten dat de Turkse overheidslobby, alsook Turks-nationalistische netwerken in België, van dit 
herdenkingsmoment misbruik zullen maken om deze genocide te minimaliseren.

We betreuren ten stelligste dat de federale overheid Turkije als gastland voor Europalia 2015 heeft aangeduid. 
We dringen er echter op aan dat de overheid zal toezien op eventuele pogingen om de genocide te ontkennen, 
zeker op een deels met publieke fondsen gesteund event als Europalia. Daarnaast vragen we aan de federale en 
regionale regeringen om tijdens dit herdenkingsjaar hun medeleven te uiten met de getroffen gemeenschappen.

**********

Fototentoonstelling BANG

De hele maand mei kan u in het Koerdisch Instituut terecht om de fototentoonstelling BANG 
te bezichtigen. De collectie is een initiatief van vzw Zijn – beweging tegen geweld en tracht op 

laagdrempelige wijze het thema van familiaal geweld aan te kaarten.

De foto’s zijn de sterkste inzendingen uit een fotowedstrijd die vzw Zijn eerder organiseerde rond het 
thema intrafamiliaal geweld. Ze werden gekozen door een jury 

onder het voorzitterschap van Lieve Blancquaert.

De foto’s zijn gratis te bezichtigen gedurende de maand mei op maandag de hele dag, woensdagnamiddag, 
donderdagvoormiddag en vrijdagnamiddag op het 

Koerdisch Instituut, Bonneelsstraat 16, 1210 Sint-Joost-ten-Node.


