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Halen de Koerden de vlag van Irak neer?

Presidentsverkiezingen Turkije naderen 
onder dreiging van crisis in Irak

Interview met Saleh Muslim,  
covoorzitter van de PYD
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Dringende oproep van 
Amnesty International

Koerdische vrouw verliest gezichtsvermogen 
in Iraanse gevangenis

Zeynab Jalalian zit een levenslange gevangenisstraf uit in de 
Kermanshah-gevangenis en loopt het risico haar zicht te verliezen. 

Zij heeft dringend medische hulp nodig.

Zeynab Jalalian heeft al enkele jaren oogproblemen, als mogelijk 
gevolg van slagen gedurende haar ondervraging door de Iraanse 

autoriteiten. De gevangenisautoriteiten hebben meermaals geweigerd 
haar naar een oogspecialist over te brengen buiten de gevangenis.

Zeynab Jalalian werd veroordeeld wegens vijandschap aan God 
(‘moharebeh’) in januari 2009 wegens vermeend lidmaatschap van de 
Koerdische PJAK-oppositiegroep.  Daarvoor zat ze acht maanden in 

voorhechtenis waar ze gemarteld werd.
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BAŞÛR

welig, de staatsinstellingen zijn 

brokkelig en met het parlement 

houdt de regering nauwelijks 

rekening. Maliki probeert 

alle posten te bemannen met 

sjiitische geloofsgenoten en 

heeft geen oor naar de klachten 

van de soennieten. Die voelen 

zich gediscrimineerd, zo zeer 

zelfs dat ook gematigde soennitische stamhoofden in 

het noordwesten van het land zich tot steun aan ISIS 

lieten verleiden. Niet omdat ze er fundamentalistische 

opvattingen op zouden nahouden, maar wel omdat 

ze met ISIS de haat tegenover het sjiitische bewind in 

Bagdad delen.

Maliki bakkeleit ook met de Koerden die in het 

noordoosten een autonome regio besturen onder de 

naam ‘Kurdish Regional Government’ (KRG). De 

Koerden dromen van nog meer autonomie, maar dat 

kan alleen als ze een groter aandeel in de olie-export 

en meer inkomsten uit de olierijkdom in de wacht 

slepen. Concreet: ze willen ook de soevereiniteit over 

de voorraden aardolie en aardgas die zich in eigen 

bodem bevinden en ze willen de aanhechting van 

Kerkûk (Kirkoek) en andere omstreden gebieden in 

de provincies Nineveh, Salah al-Din en Diyala. Daar 

wil Maliki vanuit zijn centralistisch denken uiteraard 

een stokje voor steken. 

Dat bleek weer eens tijdens de constituerende 

zitting van het Iraakse parlement op 1 juli 2014. De 

voorzitter van het parlement ontzegde een Koerdisch 

parlementslid het recht om de problemen tussen de 

KRG en de centrale regering in Bagdad aan te kaarten. 

Een lid van het sjiitische blok van Maliki blafte: “Wie 

de vlag van Irak neerhaalt, die zullen we met onze 

schoenen vertrappelen.” Dat deze parlementariër in 

In Irak komen verschillende breuklijnen van religieuze, 

etnische en geopolitieke aard samen. Religieus: 

de sjiitische meerderheid heeft na decennialange 

knechting door Saddam Hoessein weer de hefbomen 

van de macht in handen, maar behandelt nu onder 

leiding van Nouri al-Maliki op haar beurt de soennieten 

als tweederangsburgers. Etnisch: Het centrale gezag 

van het overwegend Arabische Irak probeert de 

autonomieverzuchtingen van de Koerden in het 

noordoosten van het land af  te remmen. Geopolitiek: 

Turkije vraagt zich ook af  hoe ver de Iraakse Koerden 

willen en kunnen gaan met hun streven naar autonomie 

en welke uitwerkingen dit zou kunnen hebben op de 

eigen Koerdische bevolking. De regionale macht Iran 

sympathiseert met de geloofsbroeders in Bagdad, 

terwijl het soennitische Saoedi-Arabië zich zorgen 

maakt over de sjiitische as die Irak en Iran na de val 

van Saddam hebben gesmeed.

Haat

Waarnemers hadden het vlak voor de 

parlementsverkiezingen van 30 april 2014 al voorspeld: 

als Maliki een derde ambtstermijn nastreeft, breekt 

er rond al die breuklijnen een burgeroorlog uit in 

Irak. De sjiitische premier heeft het verkorven bij de 

religieuze en etnische minderheden. Corruptie tiert 

De Iraakse premier Nouri al-Maliki oogst wat hij 

heeft gezaaid. De jihadisten van de ‘Islamitische 

Staat van Irak en de Levant’ (ISIS) – of  vanaf  

29 juni 2014 kortweg de ‘Islamitische Staat’ – 

teren op het ongenoegen van de soennitische 

minderheid over de discriminatie door Bagdad. 

Ook de Koerden willen een oplossing voor de 

spanningen tussen hun deelstaat en het centrale 

gezag in Bagdad.

Dirk Rochtus

Halen de Koerden de vlag van Irak neer?

Het Tweestromenland aan de rand van de afgrond
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ISIS er zijn gezag heeft gevestigd en dat laatste heeft 
geformaliseerd met de uitroeping van de ‘Islamitische 
Staat’. De Koerden hebben van de bedreiging door 
ISIS gebruik gemaakt om de stad Kerkûk in te nemen. 
Die stad beschouwen ze zowat als hun ‘Jeruzalem’, 
ook al lag ze net buiten de grenzen van de KRG, de 
autonome Koerdische regio. 

Met de oliebronnen rond Kerkûk kunnen de 
Koerden nu hun droom van volledige onafhankelijkheid 
misschien wel waar maken. Als Maliki zijn greep op 
de gebeurtenissen verliest, zou Irak wel eens kunnen 
uiteenvallen in drie staten, een sjiitische in het zuiden, 
een Koerdische in het noordoosten (KRG) en een 
orthodox soennitische in het westen en noordwesten, 
onder het gezag van respectievelijk Bagdad, de KRG 
en ISIS. Maar alles hangt ook af  van hoe de buurstaten 
Turkije en Iran reageren.

Orde

Turkije stond aanvankelijk sceptisch en zelfs vijandig 
tegenover het ontstaan van een Koerdische deelstaat 
in Irak, maar had er zich uiteindelijk bij neergelegd. 
Beter goede economische en politieke betrekkingen 
met de KRG, dachten de bewindvoerders in Ankara, 
dan zich ergeren over een Koerdische autonomie die 
toch niet meer kon worden teruggeschroefd. Turkije 
had zich verzoend met het bestaan van een Koerdische 

legeruniform was opgedaagd in 
het halfrond, voorspelt niet veel 
goeds voor de manier waarop 
de sjiitische machthebbers de 
problemen menen te moeten 
aanpakken. 

terreur

Toen ISIS begin juni in een 
handomdraai de stad Mosoel 
veroverde, ging er niet alleen 
door Irak, maar door de hele 
wereld een schok. Plotseling 
werden de huiveringwekkende 
terreurdaden van ISIS 
wereldkundig gemaakt. ISIS 
bleek een meedogenloze 
bende van ‘keelsnijders’ te zijn. 
Tienduizenden mensen sloegen 
op de vlucht, het Iraakse leger 
was geen partij voor de nietsontziende ‘strijders’ van 
ISIS. Op 29 juni riep de leider van de jihadisten Abu 
Bakr al-Baghdadi de ‘Islamitische Staat’ uit die zijn 
gezag uitstrekt over grote delen in het oosten van Syrië 
en het westen en noorden van Irak. 

Het kalifaat overstijgt zo de historische grenzen 
zoals die in 1916 in het Sykes-Picotverdrag door de 
Britten en de Fransen waren getrokken. Het hoeft dan 
ook niet te verwonderen dat de jihadisten van ISIS de 
begrippen Irak en Syrië uit de naamgeving van hun 
‘staat’ hebben verwijderd. Voor hen zijn de bestaande 
staten van nul en generlei waarde. De dramatische 
gebeurtenissen in Irak overstijgen ook het regionale 
niveau. Het Westen kijkt bezorgd toe, want in ISIS 
zitten ook heel wat zogenaamde Syriëstrijders die op 
een dag misschien wel eens zouden kunnen terugkeren, 
maar dan als ‘levende bommen’. 

drOOm

De ‘blitzkrieg’ die de soennitische jihadisten van de 
‘Islamitische Staat van Irak en de Levant’ voeren tegen 
de sjiitische regering van premier Nouri al-Maliki, 
toont aan hoe fragiel Irak als staat is. Met Mosoel 
heeft ISIS een strategisch belangrijke stad veroverd 
en zelfs als Bagdad de aanval kan afweren, lijken de 
provincies Anbar en Nineveh verloren te zijn sinds 

De bevolking van Mosoel zag in de komst van ISIS een bevrijding van Maliki.
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te bestempelen. ISIS heeft wraak genomen door een 
week later het personeel van het Turkse consulaat in 
Mosoel te gijzelen. 

Een in terreur gedrenkte ‘Islamitische Staat’ 
zoals Abu Bakr al-Baghdadi die heeft uitgeroepen, 
vormt een veel grotere bedreiging voor Turkije dan 
een onafhankelijk Zuid-Koerdistan (de KRG in 
het noorden van Irak). Turkije zit dus opgescheept 
met een dubbele dreiging van enerzijds etnische en 
anderzijds terroristische aard. De vraag is nu wat 
Ankara gaat doen. Het Turkse parlement heeft sinds 
2007 jaarlijks een mandaat verleend aan de regering 
om militaire operaties uit te voeren in het noorden van 
Irak tegen de Koerdische separatistenbeweging PKK 
die zich vlak over de grens in de bergen schuilhoudt. 
De Turkse regering vraagt zich af  of  dit mandaat 
volstaat om met verdergaande doelstellingen voor 
ogen militair in te grijpen in Irak, bijvoorbeeld om de 
Turkse gijzelaars uit de klauwen van ISIS te bevrijden. 
Maar welke consequenties zou zo’n actie tegelijkertijd 
hebben voor de relatie tussen Ankara en de KRG? 
Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de Iraakse Koerden 
de aanwezigheid van Turkse troepen zo diep op het 
grondgebied van het huidige Irak zouden toejuichen.

KracHtmeting

Ook het sjiitische Iran is bezorgd. Fundamentalistische 
soennieten zoals die van ISIS beschouwen sjiieten als 
ketters en dus als ‘ongelovigen’ die mogen worden 
afgeslacht. Op haar mars naar Bagdad bedreigde ISIS 
ook heel wat steden die heilig zijn voor de sjiieten zoals 
Kerbela. Dat kan Iran niet laten gebeuren. Teheran 
heeft nu Maliki zijn – ook militaire – solidariteit 
uitgesproken in de strijd tegen de ‘barbaren’ en 
‘terroristen’ van ISIS. Ook Iraakse ayatollahs roepen 
de sjiitische gelovigen op om naar de wapens te grijpen 
om hun heiligdommen te beschermen. Dankzij de 
val van de soenniet Saddam in 2003 heeft Iran zijn 
positie als regionale macht versterkt. Sindsdien is de 
sjiitische as Iran-Irak de soennitische buren een doorn 
in het oog. Het ogenblik van de krachtmeting tussen 
soennieten en sjiieten lijkt aangebroken met Irak als 
slagveld. Het Tweestromenland vecht om te overleven.

Dirk Rochtus, docent internationale politiek aan KU Leuven/
Campus Antwerpen.

deelstaat, wel wetende dat de Koerdische politici 
met hun verlangen naar autonomie niet ver kunnen 
springen zolang ze overhoop liggen met Bagdad. Maar 
als de Iraakse Koerden inderdaad het olierijke Kerkûk 
kunnen integreren in de KRG, komen ze nog een stap 
dichter bij hun droom van een onafhankelijk ‘Zuid-
Koerdistan’. Indien de KRG de onafhankelijkheid zou 
uitroepen, krijgt Turkije er aan zijn zuidgrens een staat 
bij die de Koerden in Turkije wel eens op gelijkaardige 
gedachten zou kunnen brengen. Om nog maar te 
zwijgen over de relatieve autonomie die de Syrische 
Koerden met hun zichzelf  besturende administratie 
onder de naam Rojava genieten binnen het Syrische 
staatsverband. 

Het is echter niet uitgesloten dat Turkije met de 
erkenning van een Koerdische staat in het noorden van 
Irak de rol van de Koerden als ‘scheppers van orde’ 
zou aanvaarden – een ‘Ordnungsrolle der Kurden’ 
zoals de politicologe Gülistan Gürbey van de Freie 
Universität Berlin dat in een interview noemt (Basler 
Zeitung, 17 juni 2014). In dat geval zou Turkije zelf  
zich ook als een ‘Schutzmacht’ (beschermheer) met de 
Koerden kunnen verbinden. De belangen van Turkije 
en de KRG sporen sowieso al heel goed op het vlak 
van handel en energie en meer en meer ook op dat van 
veiligheid in de strategische betekenis van het woord.  

gevaarlijKe zuiderburen

Een eventuele samenwerking tussen Bagdad en de 
KRG om de terreurdreiging van ISIS af  te wentelen 
ontgaat Ankara natuurlijk ook niet. Als de sjiieten en 
de Koerden van Irak echter ISIS niet kunnen verslaan, 
scheuren de provincies Anbar en Nineveh zich defini-
tief  af  en is de ‘Islamitische Staat’ meer dan zomaar 
een naam. Dan krijgt Turkije er met die ‘godsstaat’ 
een gevaarlijke zuiderbuur bij. Ahmet Davutoğlu, de 
Turkse minister van Buitenlandse Zaken, heeft ooit 
gezegd dat de grenzen tussen Turkije, Syrië en Irak 
zoals die na de Eerste Wereldoorlog werden getrokken 
als een korset zijn dat ooit zou scheuren. Zijn uitspraak 
zou wel eens vlugger bewaarheid kunnen worden dan 
vermoed. De schuld ligt bij Maliki die het nationale 
belang omwille van het sektarische verkwanselde. 
Maar ook bij de Turkse bewindvoerders die de jihadis 
te lang hebben laten betijen in de hoop zo het Assad-
regime in Syrië te kunnen dwarsbomen om dan pas 
eind mei tot inzicht te komen en ISIS als terreurgroep 
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was verwijderd dan de reële 
luttele 90 kilometer of  anderhalf  
uur rijden. “Koerdistan is niet 
Irak en Irak is niet Koerdistan”, 
kreeg je steevast te horen in 
gesprekken met Koerden over 
de mogelijke dreiging vanuit 
Centraal-Irak. De doorsnee 
Koerd lijkt er gerust in te zijn: 

de grenzen zijn veilig en worden betondicht bewaakt 
door de Koerdische Pêşmerge-troepen.

Het nieuws uit Irak is niet weg te branden van 
de vele Koerdische televisieschermen in winkels, 
theehuizen en hotels. Tegelijk: vraag 100 Koerden of  
ze Iraaks zijn, en 99 procent zegt “nee”. Dit is een 
weerkerende uitspraak hier in de Koerdische Regio. 
“We zijn uiteraard begaan met wat er gebeurt in 
Irak, maar in de eerste plaats zijn we bezorgd om de 
onschuldige burgers”, legt een Koerdische filosoof  
en politiek columnist uit. “We voelen ons echter 
niet verwant met de Irakezen. Veel Koerden zien ‘de 
Arabieren’ aan de andere kant van de regionale grens 
ook snel als religieuze fanatiekelingen. Een vertekend 
beeld natuurlijk. Maar laat ons zeggen dat we niet 
meer affiniteit met de Irakezen hebben dan met 
andere nationaliteiten. Neem ons dat niet kwalijk, het 
heeft te maken met een intussen natuurlijke reflex tot 
zelfbescherming, na de vele keren dat we in de steek 
werden gelaten door Bagdad, door de Amerikanen en 
anderen.”

veilige grenzen

Sinds 1991-1992 is de Koerdisch-Iraakse Regio een 
de facto autonome regio, die volgens de Iraakse 
grondwet het recht heeft op een eigen leger. De 
Koerdische regionale regering investeerde de laatste 

De wereldwijde aandacht van de camera’s leek 
alweer te verslappen voor brandhaard Irak, ondanks 
de Blitzverovering van ISIS op Mosoel, de herovering 
door het Iraakse leger van Tikrit en de aangekondigde 
slag om de Iraakse hoofdstad Bagdad. Maar de 
soennitische jihadisten van de Islamitische Staat van 
Irak en al-Sham of  ISIS kennen de spelregels volgens 
een strak plan en bespelen de media meesterlijk, met 
de nodige exposure als uitkomst. 

De leider van ISIS,  Abu Bakr al-Bagdadi, riep aan het 
begin van de Ramadan alle moslims wereldwijd op om 
de wapens op te nemen. Al-Bagdadi verwacht hierbij 
wereldwijde islamitische steun voor zijn zelfverklaarde 
kalifaat op Iraakse en Syrische bodem. Het begin 
van een nieuw tijdperk, zo zei hij nog. Of  zoals de 
Britse correspondent Robert Fisk meteen stelde: 
“Het belangrijkste is dat het de wereld nu duidelijk 
is geworden dat de grens tussen Syrië en Irak al is 
uitgegomd.” Wat betekent die realiteit voor de Iraakse 
Koerden die nu openlijk over onafhankelijkheid en 
territoriale uitbreiding praten?

Het leven zOals Het is

Een doordeweekse vrijdag in de noordelijk gelegen 
Koerdisch Autonome Regio (Kurdish Regional 
Government, KRG) in Irak. Terwijl de brandhaard in 
Irak het wereldnieuws beheerste sinds ISIS op dinsdag 
10 juni Mosoel veroverde, viel Erbil tevreden terug op 
zijn wekelijkse rust. Alsof  Mosoel zeven zeeën verder 

Terwijl ISIS moslims wereldwijd blijft porren 
en het Iraakse leger opnieuw terrein wint, zien 
de Koerden kansen voor meer autonomie. De 
kaarten lijken gunstig te liggen maar het blijft 
zaak om strategisch en zeer waakzaam te spelen.

Tine Danckaers

Iraakse Koerden tussen hart en geest



De Koerden, 78
5 

de Koerdische burgers nu de opportuniteit moeten 
grijpen naar onafhankelijkheid.”

En nog wat later, op 30 juni, vroeg Barzanî bij de 
VN-missie in Irak om een referendum te organiseren 
voor de inwoners van de provincie Kerkûk, nu al 
bestuurd door de PUK of  Patriottische Unie van 
Koerdistan. Op de referendumtafel: de vraag om al 
dan niet deel uit te maken van de Koerdische Regio. 
Blufpoker zeggen waarnemers: de Koerden weten 
immers dat ze,  buiten Israël, op weinig steun voor 
onafhankelijkheid moeten rekenen. De VS hebben 
meer baat bij de stabiele Koerdische Regio dan bij 
een nieuwe conflicthaard die ook de oliebevoorrading 
in gevaar zou brengen. Saoedi-Arabië is evenmin 
vragende partij. 

Als de Koerden de onafhankelijkheid verklaren is 
de kans groot dat Irak wordt verdeeld in drie delen – 
Koerdisch, sjiitisch, soennitisch. Dat zou betekenen dat 
Iran een directe landbuur zou worden met de Saoedi’s, 
een mogelijke invloedsuitbreiding dus naar de toch al 
opstandige sjiitische delen van Saoedi-Arabië. Dan is 
er nog Turkije dat nauwe olie- en gasbanden en een 
uitgebreide exportlijn naar de KRG onderhoudt maar 
in eigen land nog in conflict ligt met de Koerdische 
minderheid.  De speculaties dat Turkije, geen goede 
vriend van de sjiitische centrale regering in Bagdad, de 
Koerdische onafhankelijkheid zou steunen, werden 
alvast officieel weerlegd. De afgevaardigde premier 
Bülent Arinç liet officieel weten dat Turkije geen 
Iraaks uiteenvallen wil. 

ratiOnele twijfels

Terwijl de meeste Iraakse Koerden zweren bij het idee 
van een onafhankelijk Koerdistan, leeft ook de twijfel. 
De uit België teruggekeerde Kamal maakt zich zorgen. 
De exporthandel van elektrogoederen naar Irak van 
zijn broer draait al maanden stiller. En zal nu helemaal 
stilvallen. En de Indiase Jilal Joseph, vice-manager 
van het filiaal van Cihan Motors in Hewlêr, rekent dat 
de Iraakse gebeurtenissen een sterke weerslag zullen 
hebben op de succesverkoop van hun Toyota’s in 
Erbil. “Telkens het slecht gaat in Irak, stellen potentiële 
kopers de aankoop van een krasloze nieuwe auto uit.” 
Wat dus als de Koerden voor onafhankelijkheid gaan 
of  Kerkûk willen claimen? 

decennia dan ook stevig in de uitbouw van zijn 
leger en de beveiliging van het eigen grondgebied. 
En dat merk je ook als je het land binnenkomt of  
buitengaat. Wie de Koerdische regio binnen wil, 
wordt streng gecontroleerd. “Arabieren die de regio 
willen betreden, dus ook de Irakezen, hebben steevast 
een aanbevelingsbriefje nodig van een Koerd”, klinkt 
het. Wie door het binnenland reist, passeert geregeld 
checkpoints, grote en kleine. “Veiligheid is topprioriteit 
hier, er komt niemand door. Desnoods sluiten ze de 
grenzen”, aldus chauffeur Bapir die me naar Silêmanî 
(Sulaymaniyah) rijdt. Een paar dagen later, terug in 
Hewlêr (Erbil), wijst hij naar de lange rij wachtenden 
buiten aan een kantoor van Middle East Airlines. “Zie 
je, de Irakezen die hier het weekend doorbrachten, 
geraken enkel nog langs de lucht terug naar Bagdad. 
De grens tussen Koerdistan en Irak is afgesloten.”

gunstige Kaarten Of niet?

Terwijl het Iraakse leger zowel Mosoel als Kerkûk 
(Kirkoek) verliet, al jaar en dag twistpunten tussen 
Bagdad en Hewlêr, verstevigden de Koerdische 
Pêşmerge er hun posities. Het olierijke Kerkûk, door de 
Koerden lang geclaimd als de hoofdstad van hun vierde 
provincie, is nu in militaire handen van de Koerden. 
“Pure militaire strategie om de ganse bevolking, dus 
niet alleen Koerden maar ook Turkmenen, Arabieren 
en christenen te beschermen”, klonk het bij aanvang 
vanuit de Koerdische regering. En ook in andere 
niet-Koerdische provincies, zoals Nineve, Diyala en 
Salahaddin, hebben de Koerden, na de nederlaag van 
het Iraakse leger tegen ISIS, hun invloed uitgebreid.

De kaarten zijn gunstig geschud voor de Koerden, 
zei de Turks-Koerdische zanger Şivan Perwer toen 
ik hem ontmoette in zijn huis in Hewlêr. “Het is 
nu kwestie om strategisch te zijn en geopolitiek de 
ogen goed open te houden. Dit is een kans op meer 
autonomie.”

Een kans die zijn goede vriend en president van de 
Koerdische Regio Mesûd Barzanî een paar weken later 
met beide handen greep. In een interview met CNN 
sprak Barzanî openlijk over het momentum voor 
Koerdische onafhankelijkheid. Barzanî wees erop dat 
de voorbije tien jaar niet hadden geleid tot politieke 
stabiliteit in Irak, anders dan in de Koerdische Regio. 
“De recente gebeurtenissen in Irak bewijzen dat 
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Iedereen beseft de zware economische gevolgen voor de KRG en zijn burgers bij een onafhankelijkheidsproces. 

Of  hoe Muhedin, een jonge dertiger, het zegt: “Emotioneel wil ik in een autonoom Koerdistan wonen. Pragmatisch 

zeg ik echter nee: het zou de verdere economische ontwikkeling van onze regio dwarsbomen. Bovendien hebben 

we geen bevriende buren die we kunnen vertrouwen, als klein staatje tussen al die groten word je zo platgedrukt.”

Tine Danckaers is journaliste voor MO*. Haar specialisaties zijn het Midden-Oosten (Israël /Palestijnse Gebieden; Turkije; 
Maghreb), integratie & diversiteit, ontwikkelingsngo’s, bewust consumeren, ...
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BAŞÛR

Paul Vanden Bavière

van sOmalië tOt 

syrië

Begin 1993 liet president George 
Bush sr. Amerikaanse soldaten 
landen in Somalië om tussen te 
komen in een burgeroorlog. Al 

in oktober van datzelfde jaar haalde zijn opvolger Bill 
Clinton ze overhaast terug omdat de Somaliërs al te 
fel weerstand boden tegen de interventie. De poging 
om het trauma van de Vietnamese oorlog (vanaf  1954, 
maar massaal vanaf  1964, tot 1974) te overwinnen 
mislukte jammerlijk. Inmiddels hebben twee regio’s, 
Somaliland en Puntland, zich afgescheiden van Somalië 
en vecht de regering in Mogadishu nu al jaren tegen de 
islamistische beweging Al-Shabab (De Jeugd).

Afghanistan werd binnengevallen na de aanslagen 
door Al Qaeda (De Basis) op de Twin Ttowers in New 
York op 11 september 2001 omdat het regime van de 
islamistische Taliban, eerder gesteund en bewapend 
door de VS, weigerde de beweging Al Qaeda van 
Osama bin Laden het land uit te zetten. Het regime 
uitschakelen gebeurde vrij vlot, maar het land is nog 
altijd niet gepacificeerd. Tegen eind dit jaar zouden de 
laatste Amerikanen het land hebben moeten verlaten, 
maar de toekomst ziet er zo somber uit dat Washington 
overweegt er toch nog 10.000 soldaten te houden.

In 2002 besloot de Amerikaanse president 
George Bush jr., met steun van de Britse premier 
Tony ‘poedel’ Blair – poedel omdat hij steeds 
handelde als de schoothond van Bush  – Irak binnen 
te vallen onder voorwendsel de – niet-bestaande – 
‘massavernietigingswapens’ van president Saddam 
Hoessein uit te schakelen. In feite had de invasie plaats 

Dat die opdeling nog altijd een optie van het Westen is 
blijkt uit het feit dat de NAVO, die niet aarzelde om ver 
weg in Afghanistan te gaan vechten tegen Al Qaeda en 
de Taliban, bij monde van de nochtans oorlogszuchtige 
secretaris-generaal Fogh Rasmussen liet weten geen 
“rol voor de NAVO te zien in Irak”. Zonder fiat van 
Washington zou hij dat niet gedaan hebben, ook al 
verklaarde president Barack Obama “alle opties” 
open te houden. Het ziet er niet naar uit dat hij die 
“opties” snel zal lichten – tenzij om de desintegratie 
op het terrein te verzekeren. Ook Londen en Parijs, 
die in Libië en Syrië tot de voornaamste voorstanders 
van interventie, ook met de wapens, behoorden, 
verklaarden dat ze niet militair willen optreden.

Het ziet er naar uit dat chaos en desintegratie, 
ingeval een land niet onder controle van het Westen 
kan worden gebracht (zie bv. wat er met Joegoslavië 
is gebeurd), nog altijd als een valabel alternatief  wordt 
gezien. Ook kunnen de Verenigde Staten zich geen 
nieuwe oorlog meer veroorloven in een islamitisch 
land na een reeks kostbare fiasco’s, zoals in Somalië, 
Afghanistan, Irak, Libië en Syrië.

De opmars van de Islamitische staat in Irak en 

Al Sham (ISIS), een extreem fundamentalistische 

soennitische groep, in Irak en de kans die de 

Koerden daarin zagen om zich meester te maken 

van de betwiste oliestad Kirkoek, brengen Irak 

een stap dichter bij de desintegratie. Het lijkt 

dat die er zal komen door een op zijn minst 

feitelijke opdeling van het land in drie delen, een 

opdeling die al vanaf  1991, na de eerste westerse 

oorlog tegen Irak, werd gepropageerd om Irak als 

regionale macht te liquideren.

Irak stap dichter bij desintegratie
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vroeger gevoerd. De basis ervoor was al aanwezig 
van bij de vorming van de staat door de Britten. Die 
maakten in 1919 de door hen in 1916-1917, tijdens 
de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) veroverde 
Ottomaanse provincies Mosoel, Bagdad en Basra 
formeel los van het Ottomaanse Rijk. Voordien was 
het land, sedert 1534, een deel van het Ottomaanse 
Rijk, met Bagdad als bestuurszetel. Van 1704 tot 
1831 regeerden er mamlukken, Ottomaanse soldaten 
gerekruteerd uit tot de islam bekeerde christenen, in dit 
geval Georgische christenen. Vanaf  1831, ten gevolge 
van hervormingen in het Ottomaanse rijk, was het 
ingedeeld in drie provincies: Mosoel, Bagdad en Basra. 
Eeuwenlang was het Ottomaanse bestuur vrij los. 

De Koerden werden ingeschakeld in de 
verdediging van het Ottomaanse tegen het Perzische 
Rijk, waarmee talrijke oorlogen werden gevoerd, en 
genoten daarom een grote autonomie. Ze vormden 
een aantal bijna onafhankelijke staatjes, die in de 19de 
eeuw een voor een werden opgedoekt toen de regering 
in Istanboel, in een poging tot herstel van de macht 
van het Ottomaanse Rijk, besloot zelf  de macht uit 
te oefenen. Dat leidde tot enkele opstanden van de 
Koerden. Op religieus vlak was er geen probleem 
tussen Koerden en Ottomanen. Beiden waren en zijn 
in grote mate soennitische moslims. De Ottomaanse 
sultan was tevens ook kalief, opvolger van de profeet 
Mohammed, en dus leider en verdediger van de 
soennieten. Vele Koerden respecteerden dan ook de 
sultan als hun geestelijke leider. In 1924 schafte de 
stichter van de staat Turkije, generaal Mustafa Kemal 
Ataturk, formeel het kalifaat af  na eerder, in 1922, 
een einde te hebben gemaakt aan het sultanaat. Maar 
vandaag kijken vele religieuze Koerden in Irak nog 
altijd op naar Turkije als verdediger van de soennieten. 
Dit is gevoel nog sterker geworden sedert de islamist 
Recep Tayyip Erdoğan, die uitgesproken Ottomaanse 
ambities heeft, in Turkije aan de macht is.

Als beschermer van de soennieten zorgden de 
sultans ervoor dat het bestuur van hun provincies die nu 
Irak vormen, in handen bleef  van soennieten. Vooral 
van soennitische Arabieren, die ook, in tegenstelling 
tot de soennitische Koerden, meer open stonden 
voor cultuur en wetenschappen. De soennieten, die 
de meeste administratieve en ook militaire functies in 
handen hadden, waren over het algemeen dan ook best 
tevreden met het Ottomaanse bewind. De sjiieten, de 

in het kader van Bush’ plan voor een ‘Groot Midden-
Oosten’, waaronder het Midden-Oosten opnieuw 
onder westerse controle moest worden gebracht, o.a. 
omwille van de olie. In 2003 werd het plan uitgevoerd, 
maar zoals in Somalië en Afghanistan lokte de invasie 
fel verzet uit, zo fel dat Barack Obama het in 2011 
beter oordeelde om al zijn soldaten weg te halen uit 
het land.

Na die derde mislukte directe interventie hadden 
de VS er genoeg van. Toen het Westen, in 2011, 
oordeelde dat de Libische leider Muammar Kadhafi, 
die werd verzwakt door de inmiddels uitgebroken 
‘Arabische lente’, moest worden geliquideerd, hielden 
ze zich zoveel mogelijk op de achtergrond. Ze lieten 
het initiatief  over aan de Europese bondgenoten, die 
al snel hun aanvallen onder paraplu van de NAVO 
coördineerden. Het resultaat: het land is een grote 
chaos geworden en het islamisme is er sterk in opmars.

In Syrië, waar vreedzaam protest tegen het regime 
van president Bachar al-Assad, in het kader van de 
Arabische lente, in 2011 al snel tot een gewapend 
conflict escaleerde, is geen enkel westers land openlijk 
en formeel militair tussenbeide gekomen. Maar het 
is geen geheim dat er vooral via Turkije en Jordanië 
westerse wapens, ook Israëlische, worden geleverd aan 
de opstandelingen. Daarnaast zijn er door het Westen 
gecontroleerde opleidingskampen in Turkije en 
Jordanië. Maar de westerse aanmoediging van moslims 
in de hele wereld om in Syrië te gaan vechten tegen 
het regime, heeft zo zijn ongewenste neveneffecten. In 
Brussel hebben ze het ondervonden door een aanslag 
op het Joods Museum, waarbij vier doden vielen, door 
(zeer vermoedelijk) een Frans-Algerijnse oud-strijder 
uit Syrië. Niettemin mogen islamisten er nog altijd gaan 
vechten: noch Turkije noch Jordanië, twee westerse 
bondgenoten, werden gesommeerd hun grenzen 
te sluiten voor jihadisten en voor wapenleveringen. 
Kwestie van ervoor te zorgen dat de oorlog in Syrië 
kan doorgaan. Een mooi voorbeeld van het scheppen 
van chaos als alternatief  voor de mislukking van de 
poging Damascus in het westerse kamp te krijgen via 
een regimewissel.

van OttOmaans bestuur tOt iraK

In Syrië is het scheppen van chaos het gevolg van 
een mislukking, maar in Irak werd die politiek al veel 
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beloofd in ruil voor 
een opstand tegen de 
sultan in Istanboel. 
Een troostprijs ook 
voor prins Feisal, 
die samen met de 
Britten (denk aan 
Lawrence of  Arabia), 
de opstand militair 
leidde. (Een tweede 
zoon, Abdallah, werd 
met de titel emir naar 
Transjordanië gestuurd 
om daar de roerige 
bedoeïenenstammen 
te pacificeren voor de 
Britten. In 1946 werd 
hij koning en later werd 
de naam van het land 
veranderd in Jordanië 
toen Abdallah de 
Palestijnse Westelijke 

Jordaanoever had geannexeerd).

De Britten namen ook de Arabisch-soennitische 
ambtenaren, overigens bijna de enige die er waren, van 
het Ottomaanse bestuur over. En aangezien koning 
Feisal ook een soenniet was, kwam Irak onder controle 
van de soennieten, die geleidelijk aan een minderheid 
gingen vormen in Irak – nu wordt het aantal sjiieten 
op zeker 55% geschat. Die toestand bleef  bestaan 
tot de val van Saddam Hoessein ten gevolge van de 
Amerikaanse invasie in 2003. Soennitisch-Arabische 
militairen maakten in 1958 in een bloedige staatsgreep 
een einde aan de monarchie. Omdat die militairen 
sterk nationalistisch geïnspireerd waren, werden ze 
door het Westen als communisten beschouwd die het 
leven lastig moest worden gemaakt.

van KOerden tOt sjiieten

Daarvoor werden de andere groepen ingeschakeld. De 
Koerden werden vanaf  1958 systematisch aangespoord 
in opstand te komen, wat ze mits royale financiële 
steun voor hun leiders, ook deden. De legendarische 
leider Moestafa Barzani mocht na de revolutie uit 
ballingschap in de Sovjet-Unie terugkeren, maar 
dat was een zware vergissing van de nationalistische 
militairen. Hij ontketende de ene opstand na de 

derde component van Irak, hielden zich als dikwijls 
vervolgde en misprezen groep eeuwen lang ver af  van 
samenwerking met een soennitisch bestuur, waardoor 
ze overigens verwaarloosd werden.

De hele situatie veranderde met de Britse bezetting. 
De sjiieten zagen een kans het soennitische juk af  te 
schudden en wilden in hun gebied een sjiitische staat 
oprichten. Ook de Koerden wilden een eigen staat. 
Ze kwamen dus in opstand tegen de Britten, toen 
die niet ingingen op die eisen. De opstanden werden, 
ook met gebruik van gifgas en bombardementen op 
burgerdoelen, door de Britten neergeslagen.

van mOnarcHie tOt revOlutie

Er werd dus een sterk verdeeld unitair land gevormd. 
De Britten besloten er, onder hun controle, een 
monarchie van te maken. Omdat geen enkele van de 
drie bevolkingsgroepen het zou nemen dat iemand 
uit een andere groep koning zou worden, zetten de 
Britten een buitenlander op de troon: Feisal, de zoon 
van sharif  Hoessein van Mekka, in de Hedjaz (nu 
een deel van Saudi-Arabië), op de troon. Het was een 
troostprijs voor het Britse verraad aan de sharif, aan 
wie een Arabische eenheidsstaat, bestaande uit de 
Arabische gebieden onder Ottomaanse controle, was 

Koning Feisal, samen met T.E. Lawrence (tweede van rechts) in Parijs.
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terug naar de moskeeën bracht. 

Ook de Iraakse sjiieten deelden in de klappen toen 
ze in 1991, zoals de Koerden, in opstand kwamen. 
Als meerderheid van de bevolking was het logisch 
dat ze na de Amerikaanse invasie van 2003, na een 
overgangsperiode, aan de macht zouden komen. En 
dat is ook zo gebeurd.

van strijd met KOerden 

en sOennieten

De problemen zijn echter gebleven. In de grondwet was 
overeengekomen dat er een referendum zou worden 
georganiseerd om de grenzen van de Koerdische 
autonome regio af  te bakenen. Met name de stad en 
provincie Kirkoek is één van de betwiste gebieden, 
belangrijk vooral omwille van zijn oliebronnen. Het 
referendum heeft daarom nog altijd niet plaats gehad. 
De huidige premier Nuri al-Maliki ligt dan ook al jaar 
en dag in ruzie met de Koerden. Begin dit jaar was er 
een belangrijk escalatie toen Iraaks Koerdistan, zonder 
voorafgaand akkoord met de regering in Bagdad, 
begon met de export van olie voor eigen rekening.

Met de soennitisch-Arabische minderheid, zowat 
25% van de bevolking, heeft hij al jaren grote pro-
blemen. Vooral de voorbije twee jaar is de toestand 
geëscaleerd. De soennieten hadden, nog voor ISIS zijn 
opmars begon, al stukken van het oosten van het land 
in handen. Onder meer de stad Fallujah. Begin dit jaar 
probeerde Maliki die te veroveren, maar dat liep slecht 
af.

Dat de verhoudingen met de soennieten echt 
belabberd zijn, heeft Maliki voor een groot deel aan 
zichzelf  te wijten. De Amerikaanse proconsul Paul 
Bremen heeft tijdens zijn bestuursperiode beslissingen 
met zware gevolgen getroffen: de ontbinding van het 
Iraakse leger en de uitsluiting van ex-Baathleden uit 
de meeste overheidsfuncties. Het waren maatregelen 
die tot ontwrichting van de Iraakse staat hebben 
geleid. Vooral de soennitische Arabieren werden er 
door getroffen. Die gingen dan ook massaal in het 
verzet tegen de Amerikaanse bezetters, een verzet dat 
pas afnam toen de Amerikanen hen in dienst namen 
om Al Qaeda te bestrijden. Bovendien kregen ze de 
belofte dat ze terug in het Iraakse leger zouden worden 

andere. Op aandringen van de Amerikanen verwierp 
hij uiteindelijk in 1971 zelfs een plan, aangeboden 
door Saddam Hoessein, toen nog vice-president, voor 
Koerdische autonomie omdat dat “te weinig” was. In 
1975 werden de Koerden verslagen toen Iran zijn steun 
aan hen stopzette in ruil voor concessies in de Sjatt-al-
Arab, de grensrivier tussen de twee landen gevormd 
door de samenvloeiing van Eufraat en Tigris. Barzani 
ging in ballingschap bij zijn vrienden in de Verenigde 
Staten.

Maar daarmee was de kous niet af. Toen Saddam 
Hoessein in 1980 een oorlog begon tegen het kersverse 
islamitische bewind van ayatollah Khomeini in Iran, 
die tot 1988 zou duren, werden de Koerden weer 
ingeschakeld, ditmaal door de Iraniërs. Ze kregen er 
echter nogmaals het deksel voor op de neus toen de 
oorlog eindigde in 1988. Maar veel hadden ze niet uit 
het verhaal geleerd, want ze gingen begin 1991 in op 
de oproep van de Amerikaanse president Bush om in 
opstand te komen tegen Saddam Hoessein toen die 
verslagen was in de oorlog van westerse geallieerden 
voor de bevrijding van het in de zomer van 1990 door 
Irak bezette emiraat Koeweit. Bagdad wist al snel de 
opstand neer te slaan, wat leidde tot de vlucht van 
honderdduizenden richting Turkije en Iran. In Turkije 
mochten de Koerden niet binnen en, vermoedelijk uit 
eerlijke schaamte, zorgden de geallieerden dat er een 
veilige zone voor hen in Noord-Irak werd uitgeroepen. 
Meteen was de basis gelegd voor een autonoom Iraaks 
Koerdistan, dat er formeel kwam na de Amerikaanse 
invasie van 2003.

Na de revolutie van 1958 spraken Amerikanen en 
Britten ook de Iraakse sjiieten aan om weerwerk te 
bieden tegen de soennitische militairen. De Iraakse 
sjiieten zaten toen in een diep dal, organisatorisch, 
moreel en politiek. Vele sjiieten hadden zich van hun 
weinig bekwame leiders afgekeerd en zochten hun 
heil bij seculiere en niet-sektarische partijen, zoals de 
communistische partij en de Baathpartij. Moeizaam 
werden nieuwe structuren opgebouwd om de sjiieten 
een betere omkadering door bekwamere geestelijke 
leiders te geven. Dit streven werd sterk bevorderd door 
de Arabische nederlaag in de zesdaagse oorlog van 
1967, die Israël tegen zijn buren ontketende om heel 
Palestina in handen te krijgen. Een nederlaag die de 
onmacht van het Arabische socialistische nationalisme 
aantoonde en in de hele Arabische wereld de mensen 
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schat. Niet genoeg om Bagdad met een paar miljoen 

sjiitische inwoners en milities zoals het Leger van de 

Mahdi van Moqtada al-Sadr en de Badrbrigades van 

de Hoge Raad voor de Islamitische Revolutie in Irak 

klein te krijgen. De kans dat Maliki de Koerden en 

de andere sjiitische fracties achter zich kan krijgen is 

vrijwel onbestaande. Bij de recente parlementsverkie-

zingen van eind april won hij er wel enkele zetels bij, 

maar veel te weinig om alleen een regering te kunnen 

vormen. Zowel de Koerden als andere sjiitische lei-

ders hebben al gezegd dat hij geen derde ambtstermijn 

mag krijgen, een standpunt waar, naar verluidt, ook de 

hoogste sjitische leider, Ali al-Sistani zich zou hebben 

bij aangesloten. Tot nog toe hielden de Amerikanen 

Maliki de hand boven het hoofd. De vraag is of  zij dat 

zullen blijven doen en hem zullen helpen het soenniti-

sche landsdeel te heroveren, wat ze (voorlopig?) afwij-

zen. Een driedeling van het land ziet er te aanlokkelijk 

uit, gezien de problemen die één Irak meebrengt.

Paul Vanden Bavière is Midden-Oostenjournalist en 

hoofdredacteur van Uitpers.be.

ingelijfd. Daarvan is weinig of  niets in huis genomen. 

Maliki is integendeel op een uiterst sektarische 

manier tewerk gegaan en doet dat nog steeds. De 

weinige hogere soennitische officieren in het leger 
werden uitgerangeerd en vervangen door onbekwame 

sjiieten. Idem dito in de administratie. Bovendien werd 

er een harde repressie gevoerd tegen alle soennieten 

door de geheime diensten en het leger van Maliki. De 

kloof  is zo groot geworden dat ISIS de samenwerking 

van vele soennieten kreeg voor een offensief. Daarom 

ziet het er naar uit dat Irak dan uiteindelijk toch in drie 

stukken zal worden verdeeld: een Koerdische staat, 

die er de facto al is, een sjiitische en een soennitische 

staat. De kans dat ISIS verder kan doorstoten naar 

Koerdistan en naar Bagdad is vrij klein. De door de 

groep buitgemaakte Iraakse wapens worden volgens 

waarnemers naar Syrië overgebracht. 

Teheran kan niet aanvaarden dat de soennitische 

omsingeling van Iran verder gaat en heeft al hulp aan-

geboden om de ISIS-opmars te helpen stuiten. Een 

opmars waarvoor ISIS veel te weinig manschappen 

heeft – hun aantal wordt maar op 8.000 tot 9.000 ge-

 De Iraq Petroleum Company, business as usual.
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BAKÛR

Peter Edel

consulaatpersoneel in Mosoel.

Columnisten van de AKP-
gezinde krant Yeni Akit 
geven er hun eigen draai aan. 
Voor hen gaan achter ISIS 
de VS schuil, wat past binnen 
hun theorie over de grote 
wereldsamenzwering tegen 

Turkije die op gang kwam sinds het daar zo enorm 
goed gaat.

Buitenlandminister Davutoglu houdt het op een 
(stille) alliantie tussen ISIS en al-Assad. Daar valt, 
hoe bizar het ook klinkt, nog iets voor te zeggen ook 
gezien de gemeenschappelijke vijand al-Nusra. Erg 
overzichtelijk wordt het zo in ieder geval niet. Sterker, 
de tegenstrijdigheden vliegen je om de oren. Zeker als 
blijkt dat de Syrische Koerden de AKP er begin deze 
maand nog van beschuldigden ISIS te steunen.

Ankara ontkent steun aan wat voor jihadistische 
beweging dan ook, dus ook aan ISIS. Mijn interesse 
werd gewekt door een onderminister van Buitenlandse 
Zaken. Die zei dat de ongelukkige Turken in Mosoel niet 
worden gegijzeld, maar slechts worden ‘vastgehouden’. 
Het ontbrak er nog aan dat ze volgens hem te gast zijn 
bij ISIS. Zo wordt ISIS alsnog min of  meer de hand 
boven het hoofd gehouden. Godvruchtige soennieten 
onder elkaar?

Je zou kunnen zeggen dat ISIS daar iets anders 
over denkt. Dat de AKP daar als een stel westerse 
ongelovigen wordt beschouwd. Al is het maar omdat 
Erdoğan vrouwen een hand geeft, een stropdas draagt 
en geen baard heeft. Staat tegenover dat de baardmansen 
van ISIS nogal praktisch zijn ingesteld. Als ze willen 
voetballen en ze hebben geen bal, dan nemen ze 

censuur

Ondertussen zijn we weer enkele weken verder en 
worden de gijzelaars nog altijd vastgehouden. ISIS 
wist zelfs nog vijftien andere Turken in gijzeling 
te nemen. Wat de AKP-regering onderneemt om 
hen vrij te krijgen is onduidelijk, wat niet in de 
laatste plaats komt omdat de media een verbod 
opgelegd kregen tot berichtgeving. De internationale 
journalistenorganisatie Reporters without borders noemde 
dat censuur.

Dat mediaverbod kwam er officieel om de 
gijzelaars te beschermen, maar en passant blijft het 
falende buitenlandbeleid van de AKP zo geriefelijk 
buiten beschouwing. Laat er echter geen twijfel over 
bestaan dat de ontstane situatie een direct gevolg is 
van de Turkse bemoeienissen in Syrië. Daar steunde 
de AKP immers tegen al-Assad strijdende jihadisten, 
die zich uiteindelijk tegen Turkije keerden toen een 
open oorlog tegen de regering in Damascus uitbleef.

Een van de eerste gevolgen was de desastreuze 
aanslag vorig jaar in de aan de Syrische grens gelegen 
stad Reyhanli. Daarna volgden meer aanslagen op 
Turkse doelen en uiteindelijk dan de gijzeling van 

De in Turkije regerende Partij voor Gerechtigheid 
en Democratie (AKP)  ging voorbij  aan 
waarschuwingen over de inval bij het Turkse 
consulaat in de Noord-Iraakse stad Mosoel door 
de Islamitische Staat voor Irak en al-Sham (ISIS). 
De volgende dag namen deze terroristen de in het 
consulaat werkzame diplomaten en militairen in 
gijzeling. Precaire omstandigheden voorafgaand 
aan de eerste ronde van de presidentsverkiezingen 
in Turkije op 10 augustus.

Presidentsverkiezingen Turkije naderen 
onder dreiging van crisis in Irak
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tweede verkiezingsronde is belangrijk voor hem, 
omdat zo de basis gelegd kan worden voor een sterk 
presidentschap waarbij hij alle middelen kan inzetten 
die de grondwet hem toestaan.

İhsanoğlu

Om een tweede ronde te vermijden heeft Erdoğan 
steun nodig van een van de oppositiepartijen. Van 
de fel tegen hem gekante Republikeinse Volkspartij 
(CHP) en de Partij van de Nationale Beweging 
(MHP) hoeft hij die uiteraard niet te verwachten. Die 
partijen besloten onlangs tot een gemeenschappelijke 
kandidaat.

De keuze van de CHP en de MHP viel op de niet-
partijgebonden Ekmeleddin İhsanoğlu, de voormalige 
secretaris-generaal van de Organisatie voor 
Islamitische Samenwerking (OIC). Bij zijn benoeming 
tot die positie in 2004 werd İhsanoğlu gesteund door 
de AKP. Vorig jaar keerde de AKP zich tegen hem 
toen de OIC niet overging tot een veroordeling van de 
machtsovername in Egypte, waarmee een einde kwam 
aan de regering van Mohamed Morsi, die evenals 
Erdoğan aan de Moslimbroederschap is verbonden.

Het vertrek van Morsi maakte een einde 
aan Erdoğans droom over een Syrië onder de 
Moslimbroederschap. AKP-gezinde journalisten 
benadrukken dat het hoofdkwartier van de OIC is 
gevestigd in Saoedi Arabië, dat de machtsovername 

gewoon een afgehakt hoofd. Dus wie weet komen 
de gijzelaars wel kort voor de presidentsverkiezingen 
in Turkije vrij, zodat Erdoğan alle eer naar zich toe 
kan trekken. Zou hem goed uitkomen. Als we de 
geruchtenmolen mogen geloven kan hij namelijk wel 
een opsteker gebruiken.

stemmenverlies

Een tijdje geleden kwam uit opiniepeilingen al naar 
voren dat onder AKP-stemmers twijfels bestaan over 
het Syrië-beleid van de regering. Dat had vooralsnog 
geen consequenties, maar boze tongen beweren dat 
Erdoğan recentelijk peilingen uit liet voeren waaruit 
bleek dat de AKP naar 33 procent van de stemmen is 
gedaald. Dat wil zeggen, tien procent minder dan bij 
de laatste gemeenteraadsverkiezingen op 30 maart.

Met dat vermeende stemmenverlies werd een 
poging gedaan om te verklaren waarom Erdoğan zich 
nog altijd niet officieel kandidaat heeft gesteld voor de 
presidentsverkiezingen. Of  dat de werkelijke reden is 
staat niet vast. Het is ook mogelijk dat hij wacht omdat 
binnen zijn AKP een machtsstrijd gaande is over zijn 
opvolging als premier.

Laten we er voor het gemak van uitgaan dat de AKP 
nog altijd op 43 procent staat. Dat is dan sowieso niet 
genoeg voor Erdoğan om in de eerste verkiezingsronde 
het presidentschap naar zich toe te slepen. Daarvoor 
heeft hij 51 procent nodig. Het voorkomen van een 

Kılıçdaroğlu (CHP) en Bahçeli (MHP) zij aan zij.
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spreken tegen de tijd van de verkiezingen…

bdP/HdP

Toen bekend werd dat de CHP en de MHP de krachten 
zullen bundelen bij de presidentsverkiezingen, 
zei Selahattin Demirtaş namens de Koerdisch 
georiënteerde Partij voor Vrede en Democratie (BDP), 
en de daaraan verbonden Democratische Volkspartij 
(HDP), dat hij overwoog zich daarbij aan te sluiten. 
Als hij tenminste kon leven met de opvattingen van de 
gezamenlijke kandidaat.

Voordat de naam van İhsanoğlu viel keerde 
Demirtaş al op zijn schreden terug. Hij kon niet 
akkoord gaan met een kandidaat die door de zeer 
anti-Koerdische MHP wordt goedgekeurd. Niet 
zo vreemd, gezien de uitspraak van MHP-leider 
Bahceli dat de Koerdische jongeling die onlangs een 
Turkse vlag naar beneden haalde een ‘kogel door het 
voorhoofd’ verdiende. Tja, reken dan nog maar eens 
op Koerdische instemming. Zonder steun van de BDP 
lijken de kansen van İhsanoğlu niet al te groot, al zou 
hij voor conservatieve Koerden niet eens zo’n gekke 
keuze zijn.

Zo lag de weg weer open voor steun van de BDP 
aan Erdoğan, waar sinds het begin van het door de 
AKP geïnitieerde vredesproces met de Koerden druk 
over gespeculeerd wordt. Daarom kwam het als een 
verrassing dat BDP en HDP vervolgens zelf  iemand 
als potentiële kandidaat noemden: Riza Türmen, 
een voormalige rechter van het Europees Hof  voor 
de Mensenrechten. Een verrassende manoeuvre, 
aangezien Türmen parlementslid is van de CHP, een 
partij die op z’n zachtst gezegd weinig enthousiast is 
over Koerdische wensen als autonomie. Türmen zei 
vereerd te zijn door het voorstel, maar wees het van 
de hand. Daarmee ontstond opnieuw de vraag wat de 
Koerdische politici zullen doen. Dat zij de sleutel van 
de presidentsverkiezingen in handen hebben is echter 
nu al duidelijk.

Van de redactie: op 30 juni stelde zowel Erdoğan als Demirtaş 
zich officieel kandidaat voor de presidentsverkiezingen.

Peter Edel woont in Istanbul en is journalist en beeldend 

kunstenaar. Oorspronkelijk verschenen op De Wereld Morgen.

in Egypte evenmin veroordeelde. Dan handelt die 
Ihsanoglu natuurlijk al snel in opdracht van de Saoedi’s 
voor hen.

Kemalisme

Binnen de CHP werd menigeen onaangenaam verrast 
door de keuze voor İhsanoğlu. De linkervleugel van 
de partij had liever een socialistisch georiënteerde 
kandidaat gezien, want dat is de conservatieve  
İhsanoğlu zeker niet. De hardcore kemalisten binnen 
de CHP betwijfelen daarnaast of  hij de opvattingen 
van Mustafa Kemal Atatürk - de oprichter van de 
Turkse Republiek - wel deelt.

Een saillant detail bij dat laatste is dat İhsanoğlu’s 
vader - een sheik naar verluidt- door Atatürk werd 
verbannen en daardoor in Caïro terechtkwam.  
İhsanoğlu groeide daar op. Dergelijke aspecten plaatsen 
hem voor fanatieke kemalisten te dicht in de buurt 
van het islamisme. Alleen draagt zijn echtgenote geen 
hoofddoek, wat weinig typerend is voor een islamist. 
Verder zei İhsanoğlu dat hij Atatürk zeker respecteert. 
Maar een link met de Islam is er via de OIC natuurlijk 
hoe dan ook bij  İhsanoğlu. Daar bevindt zich ook de 
reden waarom CHP-leider Kılıçdaroğlu en MHP-leider 
Bahçeli voor hem gaan. Het spreekt voor zich dat zij 
via zijn religieuze trekjes conservatieve stemmen aan 
de AKP willen ontfutselen.

Kılıçdaroğlu en Bahçeli vinden overduidelijk dat 
iedereen beter is als president dan Erdoğan. Kritiek 
vanuit de linkse en kemalistische fracties van de partij 
neemt Kılıçdaroğlu daarbij voor lief. Ook als die 
komt van voormalig partijleider Deniz Baykal. Die 
wilde als tweede kandidaat namens de CHP aan de 
verkiezingen deelnemen, maar daar stak Kilicdaroglu 
een stokje voor. Binnen de MHP is overigens geen 
kritiek hoorbaar op de keuze voor İhsanoğlu, maar in 
die partij is het woord van de leider traditiegetrouw 
wet.

De grote vraag is natuurlijk of  İhsanoğlu kans 
maakt tegenover Erdoğan. Een nadeel is zijn relatieve 
onbekendheid in Turkije en dat hij maar weinig tijd 
heeft om daar verandering in te brengen. De laatste 
week werden veel grapjes gemaakt over zijn in Turkije 
ongebruikelijke voornaam. Het valt voor İhsanoğlu 
te hopen dat zijn potentiële stemmers die uit kunnen 
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toestemming van de 
premier, waardoor de 
staat zichzelf  juridisch 
indekte voor haar 
deelname aan de onder-
handelingen. Öcalan en 
de BDP-HDP-delegatie 
vroegen op hun beurt al 

heel lang om een juridisch kader om het vredesproces 
levend te houden.     

Hier volgen de belangrijkste punten uit het 
wetsvoorstel:

• De regering zal geautoriseerd worden om 
stappen te overwegen in verband met de politieke, 
wettelijke, socio-economische, psychologische en 
culturele aspecten van het Koerdische vredesproces, 
alsook stappen op het vlak van mensenrechten, 
veiligheid en ontwapening. 

• De regering zal geautoriseerd worden om 
beslissingen te nemen over haar contacten en 
ontmoetingen met individuen, entiteiten en 
instituties thuis en in het buitenland.

• Maatregelen zullen uitgewerkt worden om 
PKK-militanten die hun wapens neerleggen aan te 
moedigen om terug te keren naar Turkije en zich te 
re-integreren in het sociale leven.

• Het publiek zal op de hoogte worden gehouden 
over de vredesonderhandelingen.

• Het Ondersecretariaat voor Openbare Orde 
en Veiligheid zal het vredesproces coördineren.

• Individuen die taken toebedeeld krijgen in 

Het wetsvoorstel getiteld “Wet om een einde te 
maken aan het Terrorisme en de Nationale Eenheid te 
versterken” heeft de bedoeling een juridisch schild te 
vormen voor de directe en indirecte onderhandelingen 
die de staat al geruime tijd aan het voeren is met 
PKK-leider Abdullah Öcalan, die gevangen wordt 
gehouden op het eiland Imralı, en met hooggeplaatste 
leden van de PKK en de aan de PKK gelieerde 
Unie van Gemeenschappen van Koerdistan (KCK), 
die gebaseerd zijn in het Qandil-gebergte en in 
Europa. Omdat de PKK op de lijst van terroristische 
organisaties staat, kunnen de onderhandelingen onder 
de huidige Turkse wetgeving namelijk gemakkelijk 
geclassificeerd worden als criminele activiteiten. In 
naam van de Turkse staat worden de gesprekken 
geleid door de Nationale Inlichtingendienst MIT, 
terwijl eminente personen van de Partij voor Vrede en 
Democratie (BDP) en de Democratische Volkspartij 
(HDP) optreden als vertegenwoordigers voor de 
Koerdische zijde.  

Een paar jaar geleden lanceerden openbare 
aanklagers nog een onderzoek naar MIT-officieren in 
verband met verschillende onderhandelingsrondes die 
ze hadden gehouden met de PKK in Oslo in 2009. Dat 
zette de regering er toen prompt toe aan om wetgeving 
door te voeren die een onderzoek naar het hoofd van 
de inlichtingendienst enkel nog mogelijk maakte mits 

In een belangrijke poging om het klimaat 

van wantrouwen weg te nemen rond het 

Koerdische vredesproces heeft Turkije’s Partij 

voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) 

een wetsvoorstel ingediend waardoor de 

vredesonderhandelingen met de Arbeiderspartij 

van Koerdistan (PKK) een wettelijk kader kunnen 

krijgen.

AKP probeert vredesonderhandelingen met 
PKK te ‘legaliseren’



De Koerden, 78
16 

verband met het vredesproces zullen immuniteit 
krijgen voor juridische, administratieve of  criminele 
vervolging.

stille revOlutie

De timing van het wetsvoorstel  in de aanloop naar 
de presidentsverkiezingen in augustus wordt gezien als 
een verkiezingsmanoeuvre van premier Recep Tayyip 
Erdoğan, die de Koerdische stemmen nodig heeft. In 
de preambule benadrukt de regering dat er sinds 2002 
verstrekkende stappen zijn gezet - die neerkomen op 
een ‘stille revolutie’ - om het vertrouwen van de burgers 
in de staat te vergroten en dat het bloedvergieten 
de laatste 19 maanden beëindigd is dankzij de 
vredesonderhandelingen. 

Als het wetsvoorstel goedgekeurd wordt, zal 
de verwijzing naar “contacten met individuen, 
entiteiten en instituties thuis en in het buitenland” 
de onderhandelingen met PKK-KCK-leiders in 
Imralı, Qandil en Europa legaliseren, terwijl de 
verwijzing naar “individuen die taken toebedeeld 
krijgen” openbare ambtenaren die betrokken zijn 
in het vredesproces juridisch zal beschermen tegen 
vervolging. Het wetsontwerp voorziet geen expliciete 
bescherming voor de Koerdische burgers die aan de 
onderhandelingstafel gaan zitten, de zogenaamde 
‘Imralı-delegatie’.

De verwijzing naar het “beëindigen van terrorisme” 
wordt gezien als een aanfluiting van de geest van 
het vredesproces, maar de Koerdische zijde zal hier 
waarschijnlijk geen al te groot probleem van maken.

Öcalan Prijst “HistOriscHe 

OntwiKKeling”

Onmiddellijk nadat het wetsvoorstel ingediend was 
in het parlement, bezocht de HDP-delegatie Öcalan 
op het Imralı-eiland en ze verklaarde achteraf  dat 
de PKK-leider het wetsvoorstel had verwelkomd als 
een “historische ontwikkeling”. HDP-covoorzitter 
Selahattin Demirtaş zei: “Er zijn wat problemen in 
de titel van het wetsontwerp en in de preambule die 
we ter discussie zullen stellen. Maar ondanks deze 
tekortkomingen, beschouwen we de wet als een 
belangrijke stap. De goedkeuring ervan noopt de 

regering tot het doorvoeren van nieuwe wetten over 
acht onderwerpen. De wettelijke  regelingen zullen de 
vooruitgang op het terrein vereenvoudigen. We kunnen 
stellen dat met deze wet de vredesonderhandelingen 
voor het eerst (ernstig) van start zullen gaan.”  

grOen licHt van de 

belangrijKste OPPOsitie

Vicepremier Besir Atalay verdedigde het 
wetsvoorstel met de woorden dat het “de weg bereidt 
voor alle staatsinstellingen om bij te dragen tot het 
vredesproces”. De oppositie reageerde verdeeld.

Engin Altay, de vicefractievoorzitter van de 
Republikeinse Volkspartij (CHP), omschreef  
het wetsvoorstel als “een manoeuvre om de 
Koerdische stem te pakken te krijgen voor de 
presidentsverkiezingen”, maar voegde eraan toe dat de 
CHP “geen negatieve houding zou hebben tegenover 
het wetsontwerp”.  

Geheel in hun eigen stijl reageerde Oktay Vural 
in harde bewoordingen namens de Partij voor 
een Nationalistische Beweging (MHP), dat de 
vredesonderhandelingen als verraad beschouwt. 
“Erdoğans handtekening prijkt (op het wetsontwerp) 
naast de handtekening van een terroristenleider. De 
AKP en de PKK stellen samen wetten op die het land 
in stukken zullen scheuren,” aldus de extreemrechtse 
‘Grijze Wolven’-partij.

Het wetsontwerp werd ook uitgebreid 
becommentarieerd in de media, waarbij de door de 
wol geverfde columnist van de krant Radikal, Tarhan 
Erdem, de benaming ervan aan de kaak stelde: “Het 
wetsontwerp had ‘Wet tot het versterken van de 
Democratie en de Eenheid’ moeten heten, want 
terrorisme is geen oorzaak maar een resultaat.”    

wat zOu er gebeuren zOnder 

juridiscHe bescHerming?

Op 8 februari 2012 riepen openbare aanklagers MIT-
officieren op voor verhoor als onderdeel van een 
onderzoek naar de KCK, nadat een audio-opname 
van de ontmoetingen tussen MIT-officieren en PKK-
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vertegenwoordigers in Oslo in 2009 naar de pers 
gelekt was. Aan de onderhandelingstafel zaten toen 
Hakan Fidan (de huidige MIT-chef  die toen Erdoğans 
vice-ondersecretaris was) en toenmalig vicevoorzitter 
van de MIT Afet Gunes, belangrijk KCK-lid Mustafa 
Karasu en de prominente PKK-leden Sabri Ok en 
Zübeyir Aydar.

De regering reageerde onmiddellijk met een 
aanpassing van de MIT-wet. Het amendement, dat op 
15 februari 2012 werd goedgekeurd, stelde dat MIT-
officieren niet zonder de toestemming van de premier 
ondervraagd mochten worden, waardoor MIT-leden 
buiten schot bleven tijdens het onderzoek. Toen een 
tweede onderzoek in 2013 gericht werd tegen Fidan, 
weigerde Erdoğan zijn ondervraging toe te staan. 

Los daarvan berichtten de Turkse media in mei 2013 
dat een openbare aanklager in Ankara nog een ander 
onderzoek had ingesteld naar de onderhandelingen 
in Oslo, dat gericht was tegen 40 mensen, waaronder 
Erdoğan, Fidan en de toenmalige minister van 
Binnenlandse Zaken Besir Atalay op beschuldiging van 
“het oprichten en runnen van de KCK”. De regering 
verplaatste de aanklager daarop naar een andere post 
om het onderzoek te dwarsbomen.

Juridische onderzoeken werden ook ingesteld naar 
aanleiding van de verwelkoming in 2009 van 34 PKK-
leden en sympathisanten aan de Habur-grensovergang, 
die vanuit PKK-kampen in Makmour en Qandil in 
Irak naar Turkije wouden terugkeren in het kader 

van een campagne die 
PKK-militanten opriep 
om hun wapens neer 
te leggen. De openbare 
aanklagers vervolgden 
daarop 17 mensen 
uit deze groep op 
basis van de aanklacht 
dat ze propaganda 
hadden verspreid 
voor een terroristische 
organisatie tijdens de 
persconferentie na hun 
aankomst, een aanklacht 
waarop tot vijf  jaar 
gevangenisstraf  staat.

Voormalig Koerdisch 
parlementslid Hatip Dicle belandde eveneens voor de 
rechtbank nadat hij verklaarde dat de minister van 
Binnenlandse Zaken de verzekering had gegeven dat 
“aanklagers en rechters gearrangeerd waren” om een 
probleemloze aankomst te verzekeren voor de PKK-
groep die uit Irak kwam. Dicle maakte de opmerking 
toen openbare aanklagers per helikopter naar de 
grensovergang in Habur werden gevlogen voor een 
procedurele ondervraging van de groepsleden en 
er vervolgens een rechter werd overgebracht in een 
gepantserd voertuig om de vijf  die voor de rechtbank 
dienden te verschijnen te ondervragen. 

In een gelijkaardig geval, toen PKK-militanten 
zich vorig jaar uit Turkije begonnen terug te trekken, 
werden lokale autoriteiten geadviseerd om “de andere 
kant op te kijken” in afwezigheid van een juridische 
basis om de terugtrekking te garanderen.  

Het wetsvoorstel werd dus een noodzakelijkheid 
om een juridisch bloedbad te voorkomen en 
het vredesproces te vrijwaren. Maar dankzij de 
timing, die samenvalt met de aanloop naar de 
presidentsverkiezingen, wordt het wetsvoorstel gezien 
als een poging van Erdoğan om voor hem cruciale 
Koerdische stemmen te ronselen, een punt dat ook 
door de oppositie benadrukt werd.  

Verschenen op Al Monitor op 27 juni 2014, vertaling door 
Kristel Cuvelier, Koerdisch Instituut Brussel.

Abdullah Öcalan, samen met BDP-afgevaardigden Selahattin Demirtaş en Pervin Buldan.
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vluchtelingen in het buitenland. Hun dorpen werden 
leeggemaakt, huizen in brand gestoken en onteigend. 
Vanuit het buitenland en in hun situatie hebben ze niet 
de mogelijkheid om op tijd en efficiënt te reageren. 

Sinds 1915 zijn deze praktijken bezig. De eigendommen 
van de Armeniërs, Êzîdî’s, Süryani’s, enz… werden op 
een of  andere manier afgepakt. Nu nog steeds worden 
sommige niet-Turkse burgers in dit land onteigend.

Wat kan men doen als alternatief ?

Een moeilijke situatie. Maar we mogen niet opgeven 
en onze moed niet verliezen. Enkele weken geleden 
was ik in Batman. De eigendommen van de Êzîdî’s 
waren afgenomen door bepaalde stamleden. Ze zijn 
naar de rechtbank gestapt. De rechtbank gaf  de Êzîdî’s 
gelijk. Toch kregen ze hun eigendommen niet terug 
van de ‘nieuwe eigenaars’. Spijtig genoeg krijg je je 
rechten niet automatisch omdat je gelijk krijgt. Het 
gaat hier om een willekeurige juridische realiteit. De 
plaatselijke machthebbers zijn hier de staat. Zij hebben 
het voor het zeggen. De slachtoffers worden ook heel 
regelmatig bedreigd.

PKK-leider Öcalan heeft vanuit de gevangenis in 
İmralı aandacht gevraagd voor deze onrechtvaardigheid. 
Daarom zie ik opnieuw een golf  van reacties om het 
probleem aan te pakken. Dat Öcalan dit aangekaart 
heeft is bij velen van de Êzîdî’s en Süryani’s in goede 
aarde gevallen. Opnieuw kregen ze hoop en moed. Hun 
verloren vertrouwen begon terug aan te wakkeren. Ze 
hebben van zijn boodschap begrepen dat niet altijd 
en overal gerechtigheid aanwezig is. Daarom vroeg hij 
de slachtoffers beroep te doen op politici. Ze moeten 
brede initiatieven nemen.

De Assyriërs/Süryani’s hebben genocides gekend. 
In hun regio’s werden ze op verschillende manier 
onderdrukt. Ze zijn eruit verdreven. Vooral na de jaren 
’80 zien we massale vluchten. Hun dorpen zijn nu 
leeg. De overgrote meerderheid werd verdreven door 
de Turkse overheid zelf. Begin jaren ‘90 heeft de staat 
een nieuwe regel ingevoerd rond de eigendomsaktes. 
Op een moment waaarop de meeste Êzîdî’s en 
Süryani’s in het buitenland leefden als vluchteling. De 
eigendommen werden op naam van de inwoners van 
de buurdorpen geregistreerd. Omdat de Êzîdî’s en 
de Suryani’s niet konden reageren zijn sommige van 
hun eigendommen in handen gevallen van anderen en 
werd de rest geregistreerd als staatseigendom.

Hebben de slachtoffers geen recht om in beroep 

te gaan?

Niet als het verbeurd is. Binnen de tien jaar moeten 
ze kunnen reageren. Nadien kan dat niet meer. Het 
probleem is dat de meeste Êzîdî’s en Süryani’s het 
land hebben moeten ontvluchten. Ze leven als 

Volksvertegenwoordiger Erol Dora van HDP 

(Democratische Volkspartij), stelt voor om een 

onderzoekscommissie op te richten die zich 

bezighoudt met de problemen van de Süryani’s 

en de Êzidî’s in Turkije. Ze hebben heel wat 

eigendommen die in beslag genomen zijn door de 

islamitische buren of  door de staatsautoriteiten. 

Volgens hem moeten de democratische krachten 

werken aan een onderzoekscommissie om dit 

probleem op te lossen. “De onderzoekscommissie 

kan bestaan uit de juristen, parlementsleden, 

wijzen, … In Zweden bestaat zo’n initiatief. 

Voor de zaak naar de rechtbank verwezen wordt 

probeert men een deftig, geloofwaardig en 

gedetailleerd dossier op te stellen.” 

Interview Erol Dora
Het enige christelijke parlementslid in Turkije.
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Denken jullie aan een sensibilisatiecampagne rond de terugkeer van de bevolkingsgroepen in kwestie?

De oproep van PKK-leider Öcalan voor de oplossing van de Koerdische kwestie, namelijk democratisch 

zelfbestuur, heeft de meeste van onze mensen nieuwe hoop gegeven. Om de terugkeer te vragen en te 

verwezenlijken, moeten we eerst een paar concrete stappen zetten. De onteigeningsproblematiek aanpakken 

en de eigendommen terug aan hun eigenaars geven. We moeten zij aan zij met de slachtoffers staan zodat ze 

zich niet alleen voelen en durven hun eigendommen terug te vragen. Als partij eisen we immers democratisch 

zelfbestuur waarin iedere burger, ongeacht etnische afkomst of  religie zich veilig voelt. Om die samenleving uit 

te bouwen moeten we beginnen concrete stappen te zetten.

Ali Bariş Kurt is journalist voor Firat en Özgür Gûndem.

Verlaten Assyrische huizen. © Geert Segers
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Wereldoorlog. In realiteit ging de verklaring meer over 
Erdoğans machtshonger dan over rechtvaardigheid en 
verzoening met de Armeniërs (in Turkije, de diaspora 
of  de Armeense Republiek).

Turkije kreeg heel even de rol toebedeeld van 
model voor de landen van de Arabische Lente, wat 
haar pogingen tot regionaal leiderschap onderbouwde. 
Na deze korte tussenpose verloor Turkije veel van 
haar internationale geloofwaardigheid vanwege zowel 
het zware politiegeweld dat in 2013 de Geziprotesten 
uitroeide, als een serie van blunders in haar buitenlands 
beleid in Syrië, Egypte en Irak. Erdoğans AKP-regering 
is geïsoleerd geraakt, in eigen land en het buitenland, 
en probeert nu wanhopig haar internationale 
uitstraling te herstellen. Voor Erdoğans adviseurs en 
buitenlandstrategen was om het even welk gebaar 
van goodwill een aanvaardbare beleidsoptie. Met 
het oog op 2015 leek een symbolische ommezwaai 
in de retoriek over de Armeense kwestie uiteindelijk 
aantrekkelijk. Turkije ’s breuk met Israël, wiens lobby in 
de Verenigde Staten voorheen het vuile werk opknapte 
tegen de erkenning van de genocide, betekende dat 
deze route niet langer een optie was voor Ankara.

Vandaar de brief  van Erdoğan. Het is een 
meesterlijk werkstuk dat erin slaagt over de Armeense 
genocide te praten zonder deze te erkennen. Het 
insinueert verzoening zonder onrechtvaardigheid toe 
te geven en gebruikt woorden van berouw terwijl ze 
de geadresseerden waarschuwt tegen “een pikorde van 
lijden”(i.e. aan te dringen op erkenning).

de rOl van Het middenveld

1915 betekent veel zaken voor verschillende mensen. 
Voor Armeniërs gaat het hoofdzakelijk over een gevoel 
van rechtvaardigheid; voor veel liberalen in Turkije 

In de afgelopen jaren, en zeker sinds de moord op 
de Turks-Armeense journalist Hrant Dink in januari 
2007, toont een toenemend aantal individuen en 
middenveldorganisaties interesse voor de erfenis en 
geschiedenis van ’s lands eens omvangrijke Armeense 
gemeenschappen en hun gewelddadige einde. Deze 
interesse had amper impact op het regeringsbeleid 
tot op 23 april 2014, de dag voor de traditionele 
herdenking van de genocide. Toen stuurde het kabinet 
van de Turkse premier een brief  rond die medeleven 
betuigde met de kleinkinderen van zij die omgekomen 
zijn.

Dit was een betekenisvol statement, het was voor 
het eerst dat een Turkse eerste minister de kwestie van 
het Armeens lijden en verlies aankaartte. Sommigen 
zagen de brief  als een menselijke uiting van verdriet 
en een afscheid van de koude retoriek van de Turkse 
negationisten die aantallen en documenten fetisjeren 
op een manier die hun racistische reflex nauwelijks 
verbergt. Van naderbij bekeken lijken Recep Tayyip 
Erdoğans woorden echter minder te breken met de 
negationistische mentaliteit maar eerder de huidige 
overheidspositie te herkadreren. Dat doen ze door de 
aandacht af  te leiden van de genocide en de vernietiging 
van Ottomaanse Armeniërs te relativiseren door 
de nadruk te leggen op ontworteling en het leed 
van Turken tijdens de Balkanoorlog en de eerste 

De honderdste verjaardag van de Armeense 

genocide in 2015 komt ons snel tegemoet. 

Veel aandacht zal uitgaan naar Turkije, de 

opvolger van het Ottomaanse Rijk. De Turkse 

Republiek verwerpt sinds haar oprichting 

verantwoordelijkheid voor de genocide en 

mobiliseerde haar cultuur- en onderwijs-

infrastructuur om Armeniërs uit de Turkse 

geschiedschrijving te wissen.

Kerem Öktem & Christopher Sisserian

Turkije’s Armeense opening
Op naar 2015
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herdenkingsmonument onthuld dat alle dodelijke 
slachtoffers van onrechtvaardigheid betreurt. In de 
voetstappen van Hasan Cemal, een gerespecteerde 
journalist en kleinzoon van één van de voornaamste 
uitvoerders van de genocide, hebben honderden 
Turken Tsitsernakaberd, het genocidemonument in 
Yerevan, bezocht. Velen hebben er bloemen gelegd ter 
nagedachtenis van de talrijke doden.

Er is hoop, niet in de strategisch geformuleerde en 
ongemeende verschuivingen in de retoriek, maar in het 
dappere werk van zij die de geschiedenis onder ogen 
zien, verantwoordelijkheid opnemen en vijandschap 
overstijgen. Activisten in Turkije krijgen hierin steun 
van leden van de Armeense diaspora, die voorbij 
hun eigen zorgen en angsten terug banden proberen 
smeden met het volk van een land dat gedurende jaren 
werd voorgesteld als de ultieme vijand.

de POsitie van 

armeniërs in turKije

Dit is waar de regering van Erdoğan, strijdvaardig 
als ze is, ook een verschil heeft gemaakt. Niet door 
grote stappen voorwaarts maar via simpele ingrepen 
zoals het verminderen van de zware discriminaties en 
beperkingen op het Armeense gemeenschapsleven, 
waarmee het sinds de oprichting van de Turkse 
republiek geconfronteerd werd. De recentelijke 
teruggave van eigendommen en kerken hebben 
bijvoorbeeld het Armeense leven in Istanbul helpen 
heropbloeien.

De officiële Armeense bevolking van Istanbul 
bedraagt vandaag 70.000 personen, slechts een 
flauwe schaduw van de grotere aanwezigheid in de 
jaren ’20 of  zelfs de jaren ’60. Maar aantallen kunnen 
misleiden. De gemeenschap is er steeds in geslaagd een 
indrukwekkend netwerk van vooraanstaande scholen, 
kerken en middenveldorganisaties te behouden, 
wat haar onderscheidt van vele andere Armeense 
gemeenschappen. Ze groeit ook op minder zichtbare 
wijze en heeft cultureel gerelateerde en sympathiserende 
verwanten in heel Turkije en daarbuiten.

Tienduizenden Armeense burgers leven en werken 
nu in Turkije. Nog meer ‘islamitische Armeniërs’ 
beginnen eveneens hun Armeense roots te ontdekken. 

gaat het over de democratische toekomst van het 
land. En, ook dit moet gezegd, voor de meerderheid 
van de Turken gesocialiseerd door het beruchte 
nationalistische onderwijssysteem, betekent het een 
complot van westerse machten om Turks grondgebied 
te herverdelen.

Het argument van de liberalen gaat als volgt. Enkel 
door het gewelddadige verleden van het land en het 
autoritarisme van de moderne Turkse staat aan te 
kaarten zal de republiek zichzelf  kunnen veranderen in 
een staat voor al haar burgers ongeacht hun etnische, 
religieuze of  linguïstische erfenis of  hun gender. Maar 
zoals premier Erdoğans meedogenloze houding en 
de politierepressie tegen de Gezibetogers aantonen 
is de macht in Turkije niet in liberale handen. Turkije 
is vandaag geen meer inclusieve democratie dan een 
decennium geleden.

Het Turkse middenveld stond vaak aan het voorfront 
van de strijd voor een meer democratisch beleid, maar 
niet noodzakelijk voor de erkenning van de genocide. 
Dat blijft een uiterst gecontesteerd onderwerp wat 
enkel de meest radicale middenveldorganisaties bereid 
zijn aan te pakken. De honderdste verjaardag van de 
Armeense genocide beidt dus een kans voor Turkije’s 
kritische middenveld om de nationale geschiedenis 
van door de staat georganiseerd massageweld te 
confronteren alsook om de overblijfsels van wat 
ooit een bloeiende gemeenschap van Ottomaanse 
Armeniërs was, zonder wier bijdrage de hedendaagse 
Turkse cultuur ondenkbaar was, te ontdekken.

Zulk een erkenning zal er niet komen van deze 
regering en waarschijnlijk ook niet van de volgende. 
De administratie van Recep Tayyip Erdoğan heeft 
meermaals bewezen dat democratisering niet haar 
hoofdprioriteit is en dat om het even welke afrekening 
met de staat van dienst van geweld en vernietiging van 
de moderne Turkse Republiek – ingebakken in haar 
DNA en zeker niet enkel een zaak van het verleden – 
niet in haar belang is.

Maar als politiek Turkije in de nabije toekomst niet 
op de knieën wil, zijn enkele middenveldorganisaties 
de afgelopen jaren wel al bereid geweest dit te doen. 
In Istanbul en enkele andere Turkse steden zijn 
een reeks van genocideherdenkingen gehouden. 
In de Koerdische stad Diyarbakir werd in 2013 een 
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Dit zijn mensen wier 

grootouders de genocide 

overleefd hebben door 

gedwongen bekering of  

huwelijk en die op enkele 

honderdduizenden geschat 

worden. Sommigen bekeren 

zich tot het christendom, 

andere verkennen de 

mogelijkheden van een 

Armeense identiteit buiten 

de kerk en nog andere 

trachten hun interesse in 

het Armeense erfgoed te 

verzoenen met de Islam.

Istanbul is zelf  ook een 

ontmoetingsplaats tussen 

diegenen met een Armeense 

connectie en leden van de 

Hemsinligemeenschap, 

een Armeens sprekende 

moslimbevolking uit de 

bergen van de oostelijke 

Zwarte Zee, waarvan 

veel leden afgelopen 

decennia naar Istanbul 

zijn gemigreerd. Hun 

traditionele liederen en 

klaagzangen over verlies, 

verdriet en overleven 

worden wederzijds ver-

staan.

Istanbul heeft, alles 

in acht genomen, een 

veel grotere Armeense 

aanwezigheid dan op het 

eerste zicht kan blijken. 

Het is daar dat de genocide 

is gepland en het is daar – 

niet in de hoofdstad Ankara – dat de knievallen gebeuren. Het is ook daar dat het middenveld zal ontdekken in 

welke mate Turkije een multiculturele, multireligieuze en multilinguïstische maatschappij voor al haar inwoners 

kan worden. Niet onder de voorwaarden van Ottomaanse autoriteit of  die van Erdoğan, maar in de geest van 
een vrije en inclusieve democratie. 

Kerem Öktem is verbonden aan het European Studies Centre van de Universiteit van Oxford. Christopher Sisserian verblijft als 
journalist in Libanon. Vertaling door Mauro Desira, stafmedewerker Koerdisch Instituut Brussel.

The Artist and his Mother, Arshile Gorky (1926). Gorky, geboren in Van, is één van de voornaamste 

moderne Armeens-Amerikaanse schilders. Hij en zijn familie ondergingen in 1915 zoals zo vele 

Armeniërs een voettocht van 150 km. Zijn moeder verhongerde in 1919 in de nadagen van de 

Armeense genocide. Hij en zijn zus zochten tevergeefs naar voedsel, maar ze dwong hen het 

weinige dat ze vonden zelf  op te eten. Het portret is gebaseerd op een foto uit 1912, toen Gorky 

acht was, en het idee van een genocide nog een morbide nachtmerrie leek.
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BAKÛR

Silvia Ilonka Wolf

In juni 2014 namen 19 jongeren uit Turkije en 

Armenië samen deel een baanbrekend project: 

ze leefden en dansten samen. Gedurende 

twee weken reisden ze van Oost-Turkije naar 

Armenië. Onderweg traden ze op met traditionele 

volksdans uit beide landen. Tussen 30 mei en 14 

juni maakten de deelnemers van het project ‘Live 

and Dance Together’ kennis met elkaars culturen.

Samen Leven, Samen Dansen: 
een hoopgevend lichtpunt in relaties
tussen burgers uit Turkije en Armenië

goede relaties. De nieuwe generatie is klaar voor een 
toekomst van samenwerking en solidariteit.  

de OPtredens

De dansen die geselecteerd waren voor de optredens 
zijn een combinatie van volksdansen uit verschillende 
plekken van Turkije en Armenië. Ook de kostuums 
die de deelnemers droegen komen uit verschillende 
plekken van de regio. Het resultaat was een culturele 
mix van Turkse, Koerdische en Armeense elementen. 
De rijkdom van het Anatolische culturele erfgoed 
kwam hierin goed naar voren. Doordat velen een 
kostuum droegen van elkaars land was het op het 
eerste gezicht voor het publiek niet duidelijk wie uit 
Turkije kwam en wie uit Armenië. 

Zek Dundar, de coördinator van het project, legde 
voor ieder optreden de betekenis uit aan het publiek: 
“dit is geen danswedstrijd. Dit zijn geen professionele 
dansers. Het doel van dit project gaat verder dan dans. 
We doen dit om begrip en vrede te stimuleren. Dat 
doel is weerspiegeld in de dansen: bij volksdansen uit 
Anatolië houdt men elkaars handen vast en staat men 
met de schouders tegen elkaar aan tijdens het uitvoeren 
van de bewegingen. Om dat te kunnen doen moet je 
elkaar echt vertrouwen. Vandaar dat we kunnen zeggen 
dat het samen uitvoeren van deze dansen vertrouwen, 
solidariteit en broederschap symboliseert.” 

weerstand

Maar een innovatief  grensverleggend project initiëren 
lokt uiteraard ook weerstand uit. Naast de vele positieve 
reacties is de groep dus ook onvermijdelijke obstakels 
tegengekomen gedurende de reis. In Gyumri, de eerste 
Armeense stad waar de groep zou optreden was de 
gemeente niet zo blij met het idee dat “de Turkse 

Twee landen, één missie: een duurzame dialoog 
creëren tussen jongeren uit Turkije en Armenië door 
middel van traditionele volksdans.  Het project was 
georganiseerd door de Turkse ngo Toplum Gönüllüleri 
Vakfı (Community Volunteers Foundation, TOG) 
en werd gefinancierd door de Black Sea Trust for 
Regional Cooperation. 

In een tijd waarin Turks-Armeense relaties nog niet 
genormaliseerd zijn op politiek vlak, een tijd waarin 
de Turks-Armeense grens nog gesloten is (om van 
Turkije naar Armenië te reizen moet je via Georgië), 
en een tijd waarin er nog veel vooroordelen bestaan 
onder Turkse en Armeense burgers ten opzichte van 
elkaar, komt een project als ‘Live en Dance Together’ 
als een sprankeltje van hoop. Het is een positief  
tegengeluid voor de mensen van twee buurlanden 
wiens relaties meestal gekarakteriseerd zijn door 
geweld, vooroordelen en onenigheid. 

De uitzettingen van en massamoorden op 
Osmaanse Armeniërs in 1915 staan nog vers in het 
geheugen. Volgend jaar (24 april 2015) is de honderdste 
verjaardag van die te betreuren gebeurtenis. Tot 
op de dag van vandaag heeft de Turkse staat de 
massamoorden nog niet volledig erkend als genocide. 
Maar het ‘Live and Dance Together’ project laat zien 
dat mensen uit beiden landen oproepen tot vrede en 
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kwamen de jonge dansers mensen tegen die op de 
één of  andere manier verbonden waren met Armenië. 
“Mijn opa was Armeens”, was een veelvoorkomende 
reactie. Op de Armeense bestemmingen zagen we 
hetzelfde gebeuren; veel bewoners merkten op dat 
ze voorouders hadden uit Turkije. Sommige spraken 
Turks of  Koerdisch. 

Iedere keer onthulde de reacties van de bewoners 
een nostalgisch gevoel voor het multiculturele 
verleden en een verlangen naar betere relaties. In 
Diyarbakır ontmoette de groep een jonge man, Yakup 
Ece, die zijn Armeense roots heeft ontdekt. Hij is 
nu samen met zijn familie op zoek naar familieleden 
die in 1915 gedwongen moesten emigreren naar 
Armenië. Projecten zoals ‘Live and Dance Together’ 
zijn een welkom initiatief  voor Yakup. Hij hoopt dat 
het kan helpen een spoor te vinden van de verloren 
familieleden. 

De commentaar van bewoners in Armenië getuigde 
van dezelfde wens voor een gezamenlijke toekomst. 
De bewoners van het kleine dorp Vahramaberd, waar 
de groep optrad bij een cultureel centrum, prezen de 
initiatiefnemers en de deelnemers van het project ‘Live 
and Dance Together’ onophoudelijk. Sommige oudere 
vrouwen konden hun tranen niet bedwingen. Eén van 
hen verklaarde terwijl ze een traan wegveegde: “we 
zijn buren. We willen in vrede en liefde samenleven!” 
Een andere bewoonster vertelde: “mijn ouders komen 
niet van hier. De één komt uit Iran, de ander uit Muş 
(Turkije). We hebben veel familieleden verloren in 
1915. Maar we willen vrede. Voor de kinderen. Zodat 
hun ouders niet hoeven te huilen.”

Eén van haar medebewoonsters uitte haar 
dankbaarheid voor het project: “ik woon al in 
Vahramaberd sinds 1952. Nooit eerder heb ik een 
samenwerkingsvoorstelling gezien tussen mensen uit 
Turkije en Armenië. Dit is prachtig. Dit moet ieder jaar 
plaatsvinden. Laat de volkeren samenleven in vrede en 
liefde. Ik heb niet zo’n mooie voorstelling gezien sinds 
de aardbeving van 1988. Dit soort dingen zijn heel 
hard nodig.”

‘Live and Dance Together’ is een uniek project dat 
bijdraagt aan betere Turks-Armeense relaties. Echter, 
het is niet de eerste of  de enige interactie tussen 
Turkse, Koerdische en Armeense bewoners dat plaats 

cultuur gepromoot zou worden” in hun stad. En dus 
was het niet toegestaan het optreden te houden in 
het stadscentrum. Het was nog maar de vraag of  het 
optreden überhaupt kon plaatsvinden die dag. Maar 
dankzij de KASA Swiss Humanitarian Foundation 
kon de show toch doorgaan. KASA bood aan om 
de voorstelling op hun locatie te houden. Vervolgens 
hebben ze van alles op het laatste moment geregeld 
om dat te realiseren. 

Een mooi gevolg van het hele gedoe met de 
gemeente was dat de commotie uiteindelijk voor 
meer publiciteit en meer toeschouwers zorgde. Een 
grote groep mensen haastte zich naar KASA om 
de voorstelling te kunnen zien. Arthur Najaryan, 
het hoofd van de  lokale partnerorganisatie Youth 
Initiative Center (YIC), betreurt de houding van de 
gemeente ten zeerste. Hij legt uit: “De gemeente liet de 
voorstelling niet toe vanwege de 100ste verjaardag van 
de Armeense genocide volgend jaar. Ik vind dit zeer 
kwalijk. Het feit dat de genocide heeft plaatsgevonden,  
betekent niet dat we niet met elkaar moeten omgaan. 
Er zijn veel vooroordelen onder mensen uit Turkije en 
Armenië ten opzichte van elkaar. Dit is een kans om 
elkaar te leren kennen. Cultuur is de sleutel daarvoor 
omdat het laat zien wat we met elkaar gemeen hebben.” 

nOstalgie, Herinnering en 

HerKenning 

In Oost-Turkije bevinden zich vele historische locaties 
die doen herinneren aan de aanwezigheid van de 
Armeniërs. Dit is een regio waar o.a. Turken, Koerden 
en Armeniërs eeuwenlang samengeleefd hebben in 
het Ottomaanse rijk. Voor de Armeense deelnemers 
was het oog in oog komen met plekken waar vroeger 
grote Armeense bevolkingsgroepen – en in sommige 
gevallen: hun eigen voorouders hebben geleefd – 
een emotionele confrontatie. Enkele deelnemers 
uit Armenië verzamelden flesjes met zand uit de 
verschillende bestemmingen in Turkije. Eén van hen 
legt uit: “Ik neem dit mee naar huis en ga er bloemen 
in planten. Onze voorouders leefden hier. Dit heeft 
een speciale  betekenis voor mij.”

Herinneringen aan het multiculturele verleden 
komen ook tot leven wanneer men praat met de 
huidige bewoners. Op iedere bestemming in Turkije 
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van het project nog wat stereotypen had over “anderen” 

die anders zijn dan ons. Maar nu helemaal niet meer.” 

Ze geeft aan dat zelfs de taalbarrière geen obstakel 

vormde in het begrijpen van elkaar. ‘Ik praat Armeens 

tegen de deelnemers uit Turkije, zij antwoorden me in 

het Turks of  Koerdisch en het werkt op die manier. 

We hebben samen een eigen taal gecreëerd.” 

Gesloten grenzen weerhouden de burgers van de 

buurlanden er niet van om elkaar te leren kennen en 

elkaars culturen te delen. Politiek verdeelt mensen 

soms, maar muziek en dansen brengen mensen weer 

bij elkaar. En dat is de kracht van dit project. 

De Turkse, Koerdische en Armeense jongeren van 

het project ‘Live and Dance Together’ zijn niet alleen 

de Turks-Georgische en de Georgisch-Armeense 

grens gepasseerd tijdens deze reis; ze hebben ook echt 

culturele grenzen verlegd en een brug gebouwd van 

solidariteit tussen Turkije en Armenië.

gevonden heeft in de regio sinds de grens gesloten is. 

Als je bij de Turks-Armeense grens reist en je praat 

met de mensen, dan kom je er al snel achter dat de 

werkelijkheid anders is dan beide staten willen doen 

geloven. Een boer uit één van de dorpen vertelde 

dat zijn koeien de week ervoor verdwenen waren. 

Het bleek dat ze de grens over waren gegaan naar 

Armenië. De bewoners aan de andere kant gingen 

illegaal de grens over om de koeien terug te brengen 

en vervolgens hebben ze samen thee gedronken.

vriendscHaPPen

Niemand weet hoe Turks-Armeense relaties zich gaan 

ontwikkelen op diplomatiek vlak in de nabije toekomst, 

maar op persoonlijk vlak hebben de jongeren van 

‘Live and Dance Together’ oprechte vriendschappen 

gesloten die ze niet snel zullen vergeten. Nu dat het 

project tot een einde is gekomen kijkt iedere deelnemer 

terug met gemengde gevoelens van dankbaarheid en 

verdriet over het afscheid. Tatev uit Sevan, Armenië, 

deelt haar ervaring: “ik realiseer me dat ik in het begin 

Turkse en Armeense deelnemers oefenen hun dans.
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ROJAVA

We hebben heel veel mensen verloren, onze mensen  
werden het slachtoffer van moorden, folteringen, 
willekeurige arrestaties, verdwijningen, gedwongen 
deportaties, willekeurige onteigeningen, … en dat 
enkel en alleen omwille van ons Koerd-zijn. Nu is er 
een andere tijd aangebroken. We zijn niet de Koerden 
van gisteren. We bouwen aan ons nieuwe bestaan, zo 
mooi en zo kleurrijk mogelijk. 

Enkele maanden geleden hebben we drie kantons 
uitgeroepen die perfect samenwerken. Er werden 
verkiezingen gehouden en vertegenwoordigers van 
de bevolking uit verschillende hoeken verkozen. Ze 
hebben samengezeten en hun bestuursraden, een 
soort kantonsparlementen, op poten gezet. 

We hebben heel wat dingen gedaan. Om enkele 
ervan te noemen; ondanks zeer weinig middelen zijn 
we erin geslaagd onderwijs in de moedertaal op te 
starten; voor de Koerden in het Koerdisch, voor de 
Assyriërs in het Assyrisch en voor de Arabieren in het 
Arabisch. En het gaat perfect. Met alle respect ook 
voor het geloof  van de gemeenschappen. We doen 
ons best. Onze volkeren in Rojava doen hun best. Het 
kan beter, maar de middelen schieten te kort. Dat is en 
blijft een groot probleem. 

In de dorpen zijn mensen zeer productief  bezig 
met hun gronden te bewerken dankzij een collectieve 
aanpak van de problemen. Hier hebben we ook 
weer tekorten aan de nodige middelen en bovendien 
lopen we het risico aangevallen te worden door de 
moordbendes die zich islamitisch noemen en een 
jihadistische strijd voeren. Deze groeperingen hebben 
een doelgerichte opdracht vanuit de buurlanden 
gekregen: de vernietiging van onze structuren. 

Op alle vlakken zijn we bezig: economisch, 

Ondanks alle soorten aanvallen tegen jullie – door 

het Baathregime van Bashar al-Assad met steun 

van Iran, Jabhat al-Nusra, ISIS (Islamitische Staat 

van Irak en al-Sham) en een verdeelde oppositie, 

gesteund door Turkije en enkele Arabische 

landen – blijven jullie werken aan de opbouw van 

jullie systeem op sociaal, politiek en cultureel 

vlak. Er zijn ook ontwikkelingsprojecten bezig, 

bijvoorbeeld in de landbouw, groententeelt, 

veeteelt, enz… 

 We moeten dat doen. We bouwen een nieuw leven op 
samen met alle andere volkeren – Koerden, Assyriërs-
Suryani’s-Kildani’s, Arabieren, Armeniërs, Tsjerkezen, 
… – die ook verschillende religies hebben, Islam, 
Christendom, Êzîdî, … We zijn allemaal kinderen van 
deze regio. Wij hebben te veel meegemaakt, zijn te veel 
onderdrukt geweest, hebben te veel verloren. Onze 
identiteit, onze taal, onze cultuur, ons geloof, alles 
wat we hadden was onder de repressie grotendeels 
afgepakt. 

“We voeren een strijd met als doel een 

voorbeeldige democratie op te bouwen. Waarin 

plaats is voor iedereen in al hun kleuren en 

verschillen. Onze regio was en zal mooi en rijk 

blijven aan etnische en religieuze diversiteit. 

Onze kinderen moeten in al die pracht met al hun 

verschillen in een democratisch systeem kunnen 

leven. De onderdrukking, verschil in aanpak van 

mensen, willekeurige behandeling van de burgers 

moet en zal gedaan zijn. Onze strijd is er één voor 

broederschap tussen alle volkeren en religies in de 

regio. Van zo een democratisch bestaan dromen 

we en dat zullen we waarmaken.” Een gesprek 

met Saleh Muslim, aan de start van het vierde jaar 

van de revolutie in Rojava.

Derwich M. Ferho

Interview met Saleh Muslim, 
covoorzitter van de PYD
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Wat denkt u over de toenadering tussen Erdoğan 
en Barzanî?

Ze hebben elkaar verschillende keren ontmoet. Het is 
normaal, ze zijn buren en moeten elkaar ontmoeten, 
goede relaties uitbouwen. Maar, die relaties mogen niet 
ten nadele van de Koerden aan de andere kant van de 
grens zijn. In het geval van Rojava; de metersbrede en 
kilometerslange gracht aan de grens met de KRG en 
honderden kilometers aan de grens met Turkije doet 
ons nadenken: “waarom nu en tegen wie?” Dat men 
langs beide kanten de grensovergangen sluit en ons 
opsluit is niet normaal. Langs beide kanten wordt er 
een embargo opgelegd. 

Men beweert dat deze graafwerken niet tegen de 
Koerden in Rojava bedoeld zijn, maar wel tegen de 
terroristen. We hebben ze echter niet zien graven toen 
de terroristische groepen aan die grenzen stonden. 
We zien wel dat terroristische groepen massaal door 
de Turkse autoriteiten binnen gestuurd worden. 
Het is geen geheim meer dat deze terroristen vanuit 
Turkije opereren en dat ze daar immense steun 
krijgen. Het is ook geen geheim meer dat onze strijd 
tegen hen tegengewerkt wordt door zowel de KRG 
als de Turkse staat. De gewonde terroristen worden 
met Turkse ambulances uit overgebracht naar Turkse 
gevangenissen en verzorgd. Groepen zoals ISIS en 
dergelijke krijgen vrachtwagens vol met wapens en 
andere militaire goederen. Dat is geen geheim meer. 

We zijn vragende partij aan beide autoriteiten, 
KRG en Turkije: “Laat door de grenzen te openen 
voor humanitaire hulp merken dat jullie geen akkoord 
hebben om onze vrijheidsstrijd tegen te werken.” 
Verklaar dat jullie ook tegen de barbaarse praktijken 

cultureel, sociaal, politiek, onderwijs en vormingen 
(voor jongeren, vrouwen, bejaarden en gehandicapten, 
…). Er doen massaal veel mensen mee; jong en oud, 
man en vrouw, iedereen draagt haar of  zijn steentje 
bij. Je ziet dat ook aan hoe het er op het terrein aan 
toegaat. In alle bestaande raden heb je man-vrouw 
gelijkheid. De verantwoordelijkheden op alle vlakken 
worden gedragen door covoorzitters, een man en 
een vrouw. Zelfs in het leger, de veiligheidsdiensten, 
de ordediensten, het onderwijs, de parlementen, 
is er een regel dat de vrouw en de man op gelijke 
voet staan. Daarom bestaat naast de YPG (‘de 
verdedigingseenheden van het volk’) ook de YPJ 
(‘de verdedigingseenheden van de vrouw’), die een 
gemeenschappelijk bestuur hebben.

U reist de wereld af  om het probleem uit te 

leggen. Ankara, Bagdad, Teheran, Moskou, 

Europa, het Midden-Oosten, … terwijl uw regio 

Rojava, vooral aan de grens, geteisterd wordt door 

gewapende bendes. 

We geloven dat de meeste wapens en de terroristen 
via Turkije binnenkomen. We proberen de Turkse 
autoriteiten duidelijk te maken dat hun steun aan deze 
huurlingen de Turkse staat niets zal opleveren. Deze 
bendes worden tegen ons opgezet. Maar morgen 
zullen ze zich keren tegen de Turkse staat zelf. 

Wat we doen is niet tegen het bestaan van de 
Turkse staat. We willen in vrede en in dialoog leven. 
Nergens vormen de Koerden een gevaar voor hen. 
Het is een traditie bij de Turkse autoriteiten - die er 
Ottomaanse praktijken op na houden - de feiten te 
ontkennen terwijl alles klaar en duidelijk is. We moeten 
ermee leven. De ISIS-woordvoerder zelf  verklaart 
dat ondanks alles in de loop van vorige weken er 200 
nieuwe leden bijgekomen zijn. Dit wil zeggen dat zij 
hulp kregen van bepaalde autoriteiten. 

De ISIS-woordvoerder ontkent deze steun vanuit 
buurlanden niet. In de zakken van de gevangengenomen 
bendeleden vonden we Turkse identiteitskaarten, 
documenten waarop duidelijk staat dat ze afgeleverd 
zijn in Turkije. Toch ontkennen de Turkse autoriteiten 
deze feiten. Mijn hoop is dat we binnenkort alles veel 
beter kunnen verduidelijken. 

Saleh Muslim, covoorzitter PYD.
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We zijn geen rovers, we zijn geen bandieten, we zijn 
geen terroristen, we zijn geen plunderaars.

Wat we wel zijn, willen we nu bewijzen. Samen met 
onze buurvolkeren, met al onze verschillen die we 
als een rijkdom beschouwen. Ons doel is een nieuw 
verdraagzaam en democratisch Syrië uitbouwen. Syrië 
is van ons allen. Daarom moet we voor een veilig 
land zorgen. Verschillende volkeren en verschillende 
religies kunnen samen leven in vrede. Dat Syrië moet 
ook in vrede kunnen leven met de buurlanden. In het 
binnenland en ook in die buurlanden moet er respect 
zijn voor diversiteit.

Tot nu toe hebben we de middelen en de mogelijkheid 
niet gehad om dat zelf  aan de internationale 
gemeenschap te vertellen. Daarom zijn we nu heel 
actief  op internationaal vlak. In het Midden-Oosten en 
in Oost- en West-Europa proberen we ons probleem 
kenbaar te maken. We vragen iedereen om ons te 
steunen voor de verwezenlijking van vrede in de regio. 
We hopen op een goed begrip. 

Indien we de steun van de internationale gemeenschap 
niet krijgen zullen we alleen moeten vechten tegen 
gemeenschappelijke vijanden. Het gaat om de 
terroristische groeperingen die gesteund worden 
door sommige buurlanden. Bij een mislukking van 
onze strijd zullen we niet de enigen zijn die de zware 
gevolgen ervan dragen. Vroeg of  laat zullen die 
terroristische groepen zich richten tot de democratieën 
van het Westen. 

Andere politieke partijen hebben kritiek op 

uw PYD (Democratische Eenheidspartij). Ze 

beschuldigen de PYD ervan ondemocratisch te 

zijn. En binnenkort zijn er kantonsverkiezingen. 

Hoe is de situatie nu? 

We willen een democratisch systeem. We doen ons 
best om dat te bereiken. Fouten kunnen we maken. 
Zij die kritiek hebben op ons moeten begrijpen dat we 
die fouten samen en op tijd moeten verbeteren. 

Met geen enkele andere partij hebben we een probleem. 
De PYD is ook nooit de enige machthebber in Rojava. 
Er zijn anderen ook. De Asayish, de politiedienst, is 
niet aan de PYD gebonden.

van die terroristische groepen zijn. ISIS en de andere 
hebben hier niets te zoeken. Ze moeten de regio 
verlaten. Deze groepen vormen een groot gevaar 
voor de samenleving in de regio. Vandaag een gevaar 
voor ons, morgen voor Turkije. Dat moeten ze goed 
beseffen. 

Hoe kijkt u terug op de Syrische 

presidentsverkiezingen begin juni? U hebt 

verklaard dat Rojava niet aan deze verkiezingen 

zal deelnemen. Maar het is bekend dat in sommige 

plaatsen in Rojava, waar regimetroepen aanwezig 

zijn, wel is deelgenomen. 

Wat ik gezegd heb is het volgende: in onze regio is er 
geen regime meer. Wie gaat de stemdozen controleren 
in een regio waar er geen regime is? Het is wel waar dat 
er in een paar plaatsen de resten van het regime nog te 
zien zijn. De luchthaven van Qamişlo bijvoorbeeld… 
Het is normaal dat er kiesbureaus gezet worden op 
de plaatsen waar er een Arabische bevolking is. Toch 
hebben we ons niet gemengd in die discussie. De 
beslissende organen zijn de plaatselijke autoriteiten 
van de regio zelf. Er wordt ook gezegd dat we relaties 
hebben met het regime. Neen. Nooit hebben we een 
ontmoeting gehad. Dergelijke beweringen dienen om 
ons zwart te maken. We verwachten ook niet dat onze 
tegenstanders onze strijd goed praten. 

De laatste tijd zijn jullie heel actief  in het 

buitenland. Wat verwacht u van de internationale 

gemeenschap?

We willen vooral een oproep doen aan de volkeren van 
het Midden-Oosten. Onze strijd is een strijd voor een 
echte democratie, verdraagzaamheid, gezond verstand 
en solidariteit in de regio. Deze strijd voeren we samen 
met de Koerden, Arabieren, Suryani’s, Assyriërs ... We 
bestaan uit verschillen en die schoonheid moeten we 
bewaren en beschermen. Deze schoonheid in verschil 
zie je in Turkije, Iran, Irak en andere staten. Als we 
deze strijd, samen met de rest van de krachten die 
geloven in democratie, pluralisme, progressivisme en 
vooruitgang voeren en winnen zal dat een enorme 
stap voorwaarts zijn voor iedereen. 

We doen ook een oproep aan de westerse publieke 
opinie, de politici, ngo’s, academici, … De Koerden 
zijn niet wat onze buurlanden al een eeuw vertellen. 
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Er zijn gemeenschappelijke bestuursorganen die bestaan uit Koerden, Assyriërs en Arabieren. Hun doel is een 
stabiele, probleemloze regio te creëren en de bescherming ervan te garanderen. 

We hebben ook de rechtbanken. Indien de Asayish iemand arresteert die een misdaad begaan heeft wordt die 
persoon ter beschikking gesteld van de rechtbank. Meer moeten ze zich niet bemoeien met het proces. Ook 
de PYD mag zich niet inmengen. Toch zijn er bepaalde mensen of  organisaties die de PYD beschuldigen 
van autoritair te zijn. Neen, we hebben geen enkele probleem met andersdenkenden. De enigen met wie we 
problemen hebben zijn de terroristische groeperingen. 

Zijn er politieke gevangenen in Rojava? Of  mensen die gevangenzitten omwille van hun mening?

Geen enkele. Het kan zijn dat er sommige personen voor enkele uren ondervraagd worden om één of  andere 
gebeurtenis. Maar politieke gevangenen of  een verbod op vrije meningsuiting bestaan niet bij ons. Vrije 
meningsuiting is één van onze principes. In Rojava heb je alleen maar gevangenen op basis van criminele feiten. 
Ondanks onze beperkte middelen kan ik spreken van zeer mooie resultaten.

Om dat soort misverstanden te vermijden nodig ik de media uit de kantons Afrîn, Kobanî en Cizîrê te bezoeken. 
De veiligheid van iedere bezoeker in onze regio garanderen we. Daarom heet ik iedere geïnteresseerde van harte 
welkom.

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

Kinderen in Serêkanîyê, het gewone leven blijft zijn gangetje gaan, © Toon Lambrechts



De Koerden, 78
30

ROJAVA

De strijd om land en vrijheid 
in Jazira

van globale klimaatopwarming en onverantwoord 
landbouw- en milieubeleid.

Jazira is een typisch frontier-gebied, een 
onherbergzaam stuk land buiten het bereik van urbane 
machtscentra. Gedurende het merendeel van het vorige 
millennium was er amper sedentair leven. De streek 
deed ’s winters dienst als weiland voor Koerdische 
herders uit het noorden en gaf  in de zomer verkoeling 
aan Bedoeïenen uit het zuiden. De definitieve 
sedentarisering van Jazira vond pas plaats rond de vorige 
eeuwwisseling. Gunstigere klimaatomstandigheden en 
een verbetering van de infrastructuur tijdens de Franse 
mandaatperiode, maakten het voor de Koerdische 
herders en nomadische Bedoeïenen mogelijk zich op 
landbouw toe te leggen. Daarenboven werd Jazira 
een toevluchtsoord voor allerlei etnische en religieuze 
groepen – Christenen, Armeniërs, Circassiërs, … – die 
hoopten te ontsnappen aan de Ottomaanse en later 
Kemalistische terreur. 

Na het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk 
verdeelden Frankrijk en Groot-Brittannië het Midden-
Oosten onder elkaar in zogenaamde mandaten. De 
Franse mandaatmacht in Syrië en de nieuwe Turkse 
republiek trokken hun gemeenschappelijke grens nogal 
arbitrair op de spoorwegverbinding tussen Bagdad 
en Berlijn. Hierdoor werd een organisch gegroeid 
sociaal en economisch systeem abrupt gesplitst en 
Syrisch Jazira afgesneden van haar voornaamste 
handelscentrum, de Koerdische stad Diyarbakir, nu 
gelegen in Turkije. De Fransen zagen zich genoodzaakt 
in de snel ontwikkelende provincie nieuwe stedelijke 
centra uit te bouwen, zoals onder andere Qamişlo, de 
tweede grootste stad van de provincie.

Het waren oorspronkelijk vooral de Koerden die het 
land begonnen te bewerken, terwijl de Bedoeïen langere 

1.

Jazira – het eiland tussen Tigris en Eufraat – beslaat 
de noordoostelijke uithoek van Syrië, le bec de canard 
zoals de Franse mandaatmacht het noemde. De regio 
bestaat uit de huidige provincies Al-Hasakah, Raqqah 
en Deir-ez-Zor. Het is een etnisch, cultureel en religieus 
lappendeken. Al-Hasakah heeft een Koerdisch 
meerderheid, in Raqqah wonen er kleinere Koerdische 
gemeenschappen langs de Turkse grens. Daarnaast 
is Jazira de thuis van Arabische Bedoeïenstammen, 
Christelijke minderheden – Assyriërs en Chaldeërs – 
en Armeniërs, Circassiërs en Tsjetsjenen. We zullen 
ons hier voornamelijk toespitsen op de provincie 
Al-Hasakah. Zij vormt momenteel het belangrijkste 
strijdtoneel van de Koerdische revolutie in Rojava.

Jazira kent een steppeklimaat, wat hete droge 
zomers en zachte relatief  nattere winters inhoudt. 
Het uiterste noordoosten, de regio tussen Qamişlo en 
Dêrik, kent wat koudere winters met meer neerslag 
en bijgevolg gunstigere landbouwomstandigheden. In 
het zuiden wordt de regio begrensd door de Syrische 
woestijn. Verwoestijning vormt een bedreiging voor 
heel Noord-Syrië, te wijten aan een combinatie 

De Syrische burgeroorlog is niet enkel een strijd 
voor democratische vrijheid en burgerrechten, 
het oprichten van een Kalifaat in de Levant of  
het vernietigen van de antiwesterse Sjiitische as 
in het Midden-Oosten. Het is ook de strijd van 
een verpauperde, uitgeputte en decennialang 
misbruikte landbouwregio, de strijd van hongerige 
boeren die de droogtegroeven in hun akkers jaar 
na jaar zien verdiepen.  De frontlinie van dit 
gevecht bevindt zich in Rojava, de Koerdische 
gebieden in het noorden van Syrië.

Mauro Desira
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De Arabisch-nationalistische politiek kwam in Jazira 
aanvankelijk tot uiting in de onteigening van de 
Koerdische bevolking van land- en burgerrechten. Na 
een volkstelling in 1962 verloren 120.000 Koerden, 
20% van de lokale Koerdische gemeenschap, de 
Syrische nationaliteit. Deels omdat de Syrische 
overheid hen als illegale vreemdelingen kwalificeerde, 
deels omdat ze door de opzettelijk gehaaste en slordige 
uitvoering van de volkstelling niet de kans kregen zich 
aan te melden. Deze maatregel was onderdeel van een 
plan om de Koerdische aanwezigheid in Jazira weg te 
vegen, onder het motto “Red Arabisme in Jazira!”

President Hafez al-Assad bracht begin jaren ’70 het 
tweede luik van dir plan in de praktijk. Dit behelsde 
de verwijdering van de Koerdische bevolking in Al-
Hasakah langs de grens met Turkije. De “Arabische 
gordel” moest een buffer vormen tussen de Koerdische 
gemeenschap in Syrië, Turkije en Irak. Naar schatting 
140.000 Koerden uit 332 dorpen ruimden plaats voor 
onteigende Arabische boeren uit het Eufraatbekken 
wier land door aanleg van het Assadmeer overstroomd 
was. De landloze Koerden kregen nieuwe stukken 
grond aangeboden in de woestijn ten zuiden. De 
meesten overleefden echter nog liever op “nan û 
pivaz”, brood en uien, dan hun huis te verlaten.

De systematische vernietiging van de Koerdische 
landbouwgemeenschap kaderde binnen de bredere 
landbouwhervormingen die het Baathregime bij haar 
aantreden doorvoerde. De Baathpartij identificeert 
zich sterk met ruraal Syrië en propageert Syrië graag 
als “de broodmand van het Midden-Oosten”. De 
landbouwhervormingen dienden in tweeërlei opzicht 
de consolidatie van de Arabisch-socialistische staat. 
Enerzijds door het op geplande wijze plunderen 
van de nog grotendeels onontgonnen bodem- en 
landrijkdommen van Jazira; anderzijds door het creëren 
van een nieuwe loyale Arabische middenklasse van 
middelgrote boeren, veelal gesedenteerde Bedoeïenen 
die in de Baathrevolutie een kans zagen om onder 
het juk uit te komen van feodale grootgrondbezitters. 
Deze zogenaamde Chawaya vormden de populaire 
machtsbasis van het regime in de noordoostelijke 
landbouwprovincies.

De landbouwhervormingen, ingevoerd vanaf  
eind jaren ’60 maar in een stroomversnelling onder 
Hafiz al-Assad in de jaren ’70, kwamen neer op een 

tijd vasthielden aan hun nomadisch herdersbestaan. 
Er bestond echter nog geen wijdverspreid en 
efficiënt kadaster voor land- en grondbezit. Na de 
onafhankelijkheid in 1946 verplichtten de nieuwe 
machthebbers registratie van grond en onroerend 
goed. Arabische grondgrondbezitters slaagden erin 
land te cumuleren doordat de Arabofone administratie 
hen bij de registratie bevoordeelde.

2.

Jazira is de graanschuur van Syrië. De provincie Al-
Hasakah produceerde in 2006 bijna 40% van de 
Syrische graanvoorraad. Daarnaast is de provincie een 
belangrijke leverancier van katoen en gerst en herbergt 
ze een bescheiden olievoorraad – de grootste in Syrië. 
Landbouw leverde tot voor de burgeroorlog 18% van 
het BBP en stelde 17% van de nationale arbeidspopulatie 
te werk. De provincie Al-Hasakah is wat grondstoffen 
betreft misschien wel de rijkste van Syrië, de bevolking 
is met voorsprong de armste. Volgens een studie van 
het United Nations Development Programme leefde 
in 2007 meer dan de helft van de arme bevolking van 
Syrië in de noordoostelijke provincies. Bijna 20% van 
de inwoners van landelijke gebieden in het noordoosten 
leeft onder de extreme armoedegrens. Dit patroon 
van concentratie van armoede in het noordoosten 
en op het platteland blijft overeind voor alle andere 
kwantitatieve en kwalitatieve armoedestaven.

Om deze discrepantie te begrijpen moeten we een 
licht werpen op de relatie tussen Damascus en Jazira. 
Binnen de politieke economie van de opeenvolgende 
Syrische regimes sinds de onafhankelijkheid in 1946 
neemt Jazira de plaats in van een interne kolonie; zowel 
geografisch als sociocultureel door de Koerdische 
meerderheid en de grote niet-Arabische en niet-
Islamitische aanwezigheid. Voor de pan-Arbische 
regimes van president Nasser, de conservatieve 
secessionisten en uiteindelijk de Baathpartij, onder 
wier bewind panarabisme de staatsideologie werd, 
vormde deze aanwezigheid een structureel probleem 
en een bedreiging voor de veronderstelde eenheid 
van de maatschappij als legitimerende logica voor hun 
autoritarisme.

De machthebbers in Damascus hadden al snel 
door dat demografisch ingrijpen nodig was om zich 
te kunnen verzekeren van de rijkdom van de regio. 
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nationale eenheid, de ideologische grondslag van het 

regime, alsook een moedwillig gevolg van de creatie 

van een nieuwe Arabische landelijke middenklasse.

3.

Deze situatie bleef  min of  meer onveranderd tot 

in de jaren 2000, toen de nieuwe president Bashar 

al-Assad zich, door een toenemend tekort op de 

betalingsbalans, gedwongen zag de landbouwsector 

in snel tempo te liberaliseren. De verkoop van de 

staatsgronden verliep via partijlijnen, waardoor de 

meeste Koerden uit de boot vielen. In 2008 viseerde 

het regime rechtstreeks de Koerdische gemeenschap 

met de implementatie van ‘decreet 49’. Dit decreet 

bepaalt dat in grensgebieden de aan- en verkoop 

van land en vastgoed moet worden goedgekeurd 

door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het 

decreet beschouwt de hele provincie Al-Hasakah 

als grensgebied en in de praktijk blijkt dat Koerden 

zelden of  nooit een goedkeuring krijgen. Decreet 49 

treft vooral de bouwindustrie, één van de voornaamste 

economische sectoren in Al-Hasakah. Ze is zowel de 

broodwinning van een stedelijke Koerdische elite als 

van een grote groep niet-gediplomeerde arbeiders, 

waaronder velen zonder nationaliteit. De laatste groep 

grootschalige herverdeling van de landbouwgronden 

onder Chawaya, het opzetten van staatsboerderijen 

en het instaleren van een bureaucratisch apparaat 

van overheidsinstellingen, coöperatieven en 

landbouwerunies. Lidmaatschap van de Baathpartij 

werd door de bureaucratie, en het daar mee gepaard 

gaande cliënteelisme en favoritisme, een sine qua non 

voor economische en sociale mobiliteit.

Het directe gevolg van de overschakeling naar 

een semi-socialistische landbouweconomie was het 

ontstaan van een Koerdisch subproletariaat. De 

Koerden die in 1962 hun nationaliteit verloren konden 

onmogelijk aanspraak maken op eigendom, grond of  

publieke tewerkstelling. De meeste onder hen waren 

tevens slachtoffer van de onteigening in de jaren ’70. 

Vele Koerden bleven landloos achter en moesten zien 

te overleven als seizoenarbeider of  van de magere 

opbrengst van onbewerkt verwaarloosd land. Al het 

geld en al de investeringen vanuit Damascus vloeiden 

naar de staatsboerderijen en de dorpen van de 

Arabische settlers. De enige mogelijkheid tot welvaart 

was arabisering. Verpaupering van de Koerdische 

gemeenschap, als sociale en culturele entiteit in Jazira, 

was een bewuste strategie van Assad in het ontmijnen 

van een mogelijke bedreiging van de etnische en 
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komt nog eens bij dat het regime vanaf  de jaren ’70 
op grote schaal katoenproductie heeft uitgebouwd, 
bijna exclusief  in Jazira. Katoen is een strategisch 
gewas dat veel opbrengt op de internationale markt 
en binnenlandse werkgelegenheid creëert. Maar in 
een waterarm land als Syrië kan katoenbouw enkel 
overleven met behulp van zeer intensieve irrigatie. 
Katoenexport staat met andere woorden gelijk aan 
waterexport. 

Sprekend voorbeeld van dit wanbeheer is de rivier 
Khabur, die ontspringt in Serêkanîye, of  Ras-al-Ayn, 
een belangrijke etnisch gemende grensovergang 
met Turkije. De Khabur is de belangrijkste bron 
van waterbevoorrading voor dorpen in het westen 
van Jazira. De bovenstroom van de rivier, tussen 
Serêkanîye en de stad Al-Hasakah, is de heimat van 
de Assyrische gemeenschap die er vanaf  de jaren 
’30 een veilig onderkomen vond op de vlucht voor 
bloedbaden in Irak. Sinds een jaar of  tien staat de 
Khabur tijdens de zomer echter droog. Toegang tot de 
rivier en haar grondwater werd onder het Baathregime 
voorbehouden aan katoenteelt in de staatsboerderijen 
en, via een systeem van cliëntelistische corruptie, aan 
loyale boeren door het massaal tolereren van illegale 
waterputten en irrigatiekanalen. Aan Koerdische 
boeren en landbewerkers in de regio weigerde 
de overheid tussen 1999 en 2009 consequent 
waterputvergunningen, in het totaal zou het om 1900 
aanvragen gaan, waardoor een groot deel van de naar 
schatting 100.000 Koerdische inwoners van de streek 
rond Serêkanîye zich gedwongen zagen te migreren 
naar de grote steden.

4.

De revolutie in Rojava kent een andere dynamiek 
dan die in het de rest van Syrië. Al sinds 2004, na 
dodelijke rellen in Qamişlo tussen Koerden, Arabieren 
en regimetroepen, contesteren Koerdische partijen 
en groeperingen openlijk het regime. De sociale, 
economische, culturele en politieke onderdrukking 
van de Koerdische gemeenschap duurt echter al meer 
dan 40 jaar. Ook Jazira heeft als geografische regio 
zwaarder te lijden gehad onder het Baathregime dan 
het zuidwesten van Syrië. De opstand in Rojava is niet 
louter gericht tegen de persoon van Bashar Al-Assad 
maar tegen een gans systeem van onderdrukking en 
uitbuiting waar de Koerden en hun land het zwaarste 

is ondertussen aangegroeid tot minstens 250.000 – 
kinderen van staatlozen hebben immers eveneens 
geen recht op Syrische papieren.

De decennialange marginalisatie van de Koerdische 
gemeenschap in Jazira zorgde voor een leegloop, van 
platteland naar stad en van Jazira naar de westelijke 
provincies of  Europa. Een verwoestende droogte 
tussen 2006 en 2010, de ergste in 40 jaar, dreef  dit 
migratiepatroon drastisch op. Ruim 300.000 inwoners 
uit de provincies Al-Hasakah, Raqqah en Deir-er-Zor 
trokken naar slums in Damascus en Aleppo, maar ook 
naar middelgrote steden in het zuiden, zoals Homs en 
Daraa, waardoor 60 tot 70% van de dorpen in de regio 
verlaten zijn. Deze volksverhuizing, in combinatie met 
een enorme bevolkingstoename, een economische 
impasse en een gebrek aan informele huisvesting in 
de kleinere steden, creëerde een tikkende tijdbom. Het 
was dan ook in Daraa dat enkele tieners in 2011 het 
vuur aan de lont van de Syrische opstand legden.

Door de globale klimaatopwarming stijgt de 
frequentie van droogtes in het Midden-Oosten. Het 
feit dat de gevolgen van deze droogtes zo dramatisch 
zijn voor Jazira is echter volledig toe te schrijven aan 
het wanbeheer van de Assad-dynastie. Het uiterste 
noordoosten van de provincie Al-Hasakah, op de 
grens met Turkije, kent in normale omstandigheden 
genoeg neerslag om gewassen als graan en katoen 
te kweken. Voor de gebieden meer ten zuiden 
is uitvoerige irrigatie nodig. Onrealistische hoge 
outputdoelen, stimuleren van winstgevende maar 
waterintensieve katoenteelt, oogluikende corruptie in 
het bedelen van waterput- en irrigatievergunningen, 
verouderde infrastructuur en een compleet gebrek aan 
duurzaam langetermijnbeheer van de watervoorraden 
zijn de voornaamste oorzaken voor de vernietiging 
van het landbouwevenwicht in Jazira. Kleinere boeren 
zijn daardoor niet meer in staan om droge periodes te 
compenseren met irrigatie. 

De logica achter dit landbouwbeleid is het bereiken 
en in stand houden van voedselautarkie, een op 
ideologisch vlak belangrijke verwezenlijking voor het 
Baathregime. De kosten van deze zelfredzaamheid 
zijn, in een waterarm land als Syrië, echter enorm. 
De Syrische watervoorraad kan maximum 15 miljoen 
mensen voorzien – 7 miljoen minder dan de huidige 
bevolking. 90% hiervan gaat naar landbouw. Daar 
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strijd van de PYD en YPG genieten echter ook veel 
steun en populariteit onder de lokale bevolking. De 
revolutie in Rojava heeft haar wortels in een inclusieve 
grassrootsbeweging ontstaan in Jazira, die vertrekt 
vanuit plaatselijke realiteit en de belangen van de regio 
en de lokale gemeenschappen. Dit is van onschatbare 
waarde voor de emancipatie van Jazira, dat anders weer 
als een interne kolonie dreigt te worden behandeld.

In maart waarschuwde het World Food Programme 
voor een nieuwe droogte komende zomer. Door de 
aanslepende burgeroorlog is voedselzekerheid in Syrië 
sowieso al precair. Al-Hasakah krijgt daarenboven 
te kampen met een Turks en Koerdisch-Iraaks 
embargo, waardoor voedselhulp van het WFP slechts 
zeer sporadisch tot in de provincie raakt. Irrigatie, 
levensnoodzakelijk voor landbouw in een groot deel 
Jazira, is door uitputting en oorlog amper nog mogelijk. 
Om te overleven kunnen de inwoners van Cîzerê enkel 
rekenen op zichzelf. Na 40 jaar van plundering is de 
graanschuur van Syrië leeggeroofd en opgedroogd. 
Een duurzame en evenwichtige oplossing van Jazira 
zal één van de grootste uitdagingen zijn voor een 
nieuw en democratisch Syrië.

Mauro Desira is stafmedewerker voor het Koerdisch Instituut 
Brussel.

slachtoffer van zijn.

Sinds 2013 vult de Koerdische Democratische 
Eenheidspartij PYD het machtsvacuüm dat ontstond 
nadat regimetroepen, uit strategische overwegingen, 
het front in het noordoosten verlieten. De PYD 
beroept zich op het Apoïsme, de ideologie van de 
Koerdische verzetsleider Abdullah Öcalan. Pijlers van 
deze ideologie zijn lokale participatieve democratie, 
gendergelijkheid, etnisch pluralisme en duurzaam 
gebruik van het land. Eind 2013 kondigde de PYD, 
samen met enkele andere partijen en groepen, een 
overgangsbestuur aan in het kanton ‘Cîzerê’ (Koerdisch 
voor Jazira), in het noorden van de provincie Al-
Hasakah, onder leiding van de ‘Volksraad van West-
Koerdistan’. De gewapende arm van de Volksraad, 
de YPG, levert momenteel vooral strijd tegen milities 
gelieerd aan de Islamic  State of  Iraq and Al-Sham 
(ISIS) in het zuiden en in Irak. Een groot deel van 
de YPG-milities bestaat uit lokale kleine boeren die 
gezamenlijk hun land verdediggen.

Zowel de ideologie als de praktijk van de Volksraad 
liggen geregeld onder vuur, door interne oppositie 
en buitenlandse waarnemers. Ze krijgen het verwijt 
autoritair op te treden en lang niet alle inwoners van 
Rojava kunnen zich vinden in het radicaal-linkse 
project dat Apoïsme voorstelt. De Volksraad en de 
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Thomas Steegen

de ontplooiing en ontwikkeling van jongeren door hen 
zoveel mogelijk te betrekken in het verenigingsleven. 
We willen enerzijds de Koerdische studenten onderling 
samenbrengen en anderzijds bruggen bouwen tussen 
de Koerdische en de Belgische studenten en meer in 
het algemeen met de academische wereld. Een school 
moet meer worden dan enkel een gebouw waar je een 
aantal uren les volgt, het moet een plek worden waar 
je ‘mee leeft’: kennis opdoen en verder ontwikkelen 
door bv concrete activiteiten te organiseren, contacten 
leggen met Belgische en andere buitenlandse studenten, 
Ideeën en ervaringen uitwisselen, filosoferen bij een 
kopje koffie… Kortom, we willen deel uitmaken van 
de studentengemeenschap, maar dan vanuit onze eigen 
specifieke achtergrond. We denken dat onderwijs 
zoveel aantrekkelijker kan worden voor jongeren als 
deze sociale zijde van het student-zijn uitgebouwd 
kan worden. Het kan hun opleiding en ontwikkeling 
alleen maar ten goede komen. De huidige generatie 
studenten kan zo ook een voorbeeldfunctie uitoefenen 
voor de komende generaties.

Anderzijds is zo’n vereniging ook van kapitaal 
belang om de banden met het vaderland Koerdistan 
levend te houden en de Koerdische taal en cultuur 
niet verloren te laten gaan. Op het congres hebben 
we expliciet gediscussieerd over de vraag of  we een 
“Koerdische” vereniging willen zijn, of  een vereniging 
“van Koerdistan”. We hebben voor het 2de gekozen. 
YXK staat voor Yekitiya Xwendekaren Kurdistan of  
Studenten Vereniging van Koerdistan. We hebben dat 
om 2 redenen gedaan. Het gebied Koerdistan wordt 
niet alleen bevolkt door Koerden maar ook door 
andere nationale, religieuze en culturele minderheden 
(trouwens, de Koerden zijn onderling ook niet echt 
homogeen). Het is daar één groot lappendeken van 
talen, religies, culturen en nationale identiteiten. We 
willen openstaan voor al deze. Elk moet met zijn of  

Sinds wanneer bestaat YXK België?

Een goed jaar geleden, op 2 juni 2013, werd door 
Koerdische studenten, afkomstig van verschillende 
Vlaamse, Brusselse en Waalse universiteiten en 
hogescholen, YXK-België boven het doopvont 
gehouden. Op het oprichtingscongres in Leuven 
werd gedebatteerd over de situatie van de Koerdische 
jongeren en studenten in België en Europa. Iedereen 
was het er mee eens dat Koerdische studenten hun 
eigen organisatie nodig hadden. Er was een groot 
gemis, een leemte, en dat konden we het best verhelpen 
door YXK België op te richten. Nu hebben we een 
tienkoppig nationaal bestuur, en naast het organiseren 
van nationale activiteiten, doen we er nu alles aan om 
lokale afdelingen op te richten om onze mensen nog 
meer van dienst te zijn.

Wat kan YXK België doen voor Koerdische 
jongeren en studenten?

We kunnen jongeren en studenten op twee manieren 
van dienst zijn. Eerst en vooral kunnen we  bijdragen aan 

De Koerdische studentenvereniging Yekitîya 
Xwendevkarên Kurdistan (YXK) bestaat sinds 
kort ook in België. Hoewel YXK nog niet veel 
bekendheid geniet bij ons, bestaat de organisatie in 
Duitsland al  sedert 1991. De studentenvereniging 
heeft ook afdelingen in andere Europese landen,  
waaronder  Frankrijk, Oostenrijk, Scandinavië 
en Engeland. Deze toegewijde studenten ijveren 
voor (gender)gelijkheid, aandacht voor ecologie, 
een doorgedreven vorm van democratie en een 
oplossing voor de Koerdische Kwestie in het 
Midden-Oosten en Turkije. Een interview met 
Orhan Kilic, een van de oprichters van YXK 
België.

YXK : een Belgische studentenvereniging 
van Koerdistan. 
Interview met Orhan Kilic

BELGIË
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schulden en een verwoeste natuur. Dat komt ervan 
als men de politiek overlaat aan de ‘professionals’ 
in de partijhoofdkwartieren en de spindokters in de 
coulissen in de hoofdsteden. En natuurlijk ook de 
duistere achterkamers in de financieel-economische 
machtscentra. 

Het moet radicaal anders. Niet de zelfverklaarde 
‘experten’ van de wetstraat moeten aan zet zijn, maar 
de stem van de ‘dorpsstraat’.  Politiek moet deel 
uitmaken van het alledaags leven. Uiteindelijk is het 
daar, in ons dagdagelijks leven, dat we de gevolgen 
van politieke beslissingen voelen. In al die dingen een 
mening hebben, is op zich een politieke daad, maar 
we moeten ook een stap verder durven gaan en actief  
opkomen voor onze waarden en rechten. Participatie 
van onderuit en een onwrikbaar respect voor 
pluralisme moeten onze twee leidraden zijn. YXK 
België wil vormend zijn, we willen de Koerdische 
studenten en jongeren de juiste prikkels geven om hen 
aan te zetten tot actieve deelname en engagementen. 
We willen bij hen een hongergevoel opwekken naar 
meer kennis en inzichten. Wat we nodig hebben, zijn 
kritische mensen die een mening willen en kunnen 
formuleren, en er niet voor terugdeinzen om ook de 
handen uit de mouwen te steken.

Wat voor activiteiten organiseren jullie?

Het voorbije anderhalf  jaar hebben we activiteiten 
georganiseerd waarin we steeds geprobeerd hebben 
een alternatief  te bieden op de mainstream. Niets 
commercieels, geen spetterende feesten, of  gezellige 
avonden om de gezelligheid alleen. We proberen 
altijd een alternatief  idee of  boodschap uit te dragen. 
De verschillende filmavonden die we organiseerden, 
wijdden we aan films met echte inhoud, films die 
de sociale of  politieke realiteit laten zien en dus ook 
blijven hangen in je hoofd en discussies uitlokken. 
Met onze Newrozvieringen weten we daarnaast ook 
perfect de gezellige studentenviering samen te brengen 
met onze culturele achtergrond en onze nationale 
trots. Studenten in België hebben voortaan hun eigen 
Newrozvuur. Dit moet blijven voortbestaan, het 
moet een traditie worden. Buiten de eigen viering 
vormt YXK in Europa ook elk jaar een delegatie van 
studenten om de grote Newrozvieringen in Amed en 
andere Koerdische steden te gaan bezoeken. Zulke 
reizen gaan ook altijd gepaard met bezoeken aan 

haar eigen specifieke achtergrond, kleur en symbool 
zich thuis kunnen voelen in de YXK. Het gebied waar 
wij van afkomstig zijn, het Midden-Oosten, is een 
gebied waar volkeren elkaar snel naar de keel grijpen 
omdat ze verdeeld zijn over verschillende breuklijnen 
en zich door lokale machthebbers en wereldwijde 
imperialisten tegen elkaar laten opzetten. YXK 
verenigd in plaats van te verdelen.

De tweede reden waarom we voor de naam 
‘Koerdistan’ kozen, was om expliciet te verwijzen 
naar de eigen ontvoogdingsstrijd. De Koerden zijn 
nog steeds in alle vier de delen (Turkije, Iran, Irak 
en Syrië) verwikkeld in een strijd om hun rechten af  
te dwingen. Deze strijd is niet beperkt tot meer taal- 
en culturele rechten, het gaat om zelfbestuur en het 
recht op soevereiniteit. Evenwel zonder de intentie 
om zich af  te scheiden. Het is maar de vraag of  een 
onafhankelijke nationale staat die grote vooruitgang 
kan betekenen waar de Koerden altijd van dromen. 
Wat we nodig hebben, is niet een staat extra bij de 
reeks van 200 staten die al bestaan in de wereld, maar 
een ander soort maatschappij. Eentje met echte sociale 
en economische vooruitgang, met echte gelijkheid 
tussen man en vrouw, echte aandacht voor ecologie, 
en een echte democratie. Geen ‘democratie’ waarbij 
de mensen slechts ‘inspraak’ gegund wordt, maar een 
echte democratie waarbij de mensen zelf  het heft in 
eigen handen hebben. Dat vergt politieke actie. Deze 
rol hebben wij onszelf  toegemeten. We zijn dus niet 
alleen een sociaal-culturele organisatie maar ook een 
politieke. Studenten en jongeren kunnen als geen 
ander deze rol op zich nemen.

Hoe kan YXK België zo’n rol vervullen?

We hebben er vertrouwen in dat jongeren, en meer 
specifiek studenten het voortouw kunnen nemen 
in positieve maatschappelijke veranderingen. 
Uiteraard moeten die studenten dan bewust, kritisch 
en geëngageerd zijn. Onderwijs en academische 
ontwikkeling is hierbij onmisbaar. Maar evenzeer ook 
een politieke vorming. Hoewel ‘politiek actief  zijn’ niet 
aantrekkelijk overkomt bij de huidige jonge generaties. 
Ze staan er zelfs huiverachtig tegenover. De huidige 
politiek komt niet toe aan de dromen en wensen van de 
mensen, ondanks alle economische en technologische 
vooruitgang. Integendeel zelfs, het muilkorft de 
mensen, begrenst zijn rechten en zadelt hem op met 
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Wat zijn jullie toekomstplannen?

We willen ons meer actief  opstellen als het gaat om 
de Koerdische Kwestie en het politiek en diplomatiek 
werk dat we kunnen verrichten in België. Wij studenten, 
omwille van onze toch wel begunstigde positie in 
de Belgische samenleving, kunnen die rol het beste 
uitvoeren. We kunnen bv. conferenties organiseren 
waarbij we trachten meer bekendheid te geven aan de 
bestaansstrijd van de Koerden. De erkenning van de 
strijd van de Koerden is nog steeds problematisch in 
België en Europa. De economische belangen of  het 
NAVO-partnerschap met Turkije weegt nu nog altijd 
sterk door en de Koerden krijgen niet de aandacht 
of  de erkenning die ze verdienen. Wat die erkenning 
betreft, in België is er een publiek debat over het nut 
van de moedertaal in het onderwijs. Er zijn zelfs her 
en der initiatieven waarbij allochtone kinderen in 
Belgische scholen les zullen kunnen krijgen in hun 
eigen moedertaal. Men heeft het dan uitsluitend over 
het Turks of  Arabisch. Zulke initiatieven steunen 
wij omdat wij enorm veel waarde hechten aan de 
moedertaal. Ook de Koerdische kinderen moeten 
die mogelijkheid krijgen. Niet enkel vanuit didactisch 
standpunt maar ook omwille van de erkenning van 
de Koerdische identiteit en taal. We willen hier een 
strijdpunt van maken.

Thomas Steegen is student journalistiek.

organisaties en gespreksavonden met studenten. Dit 
jaar vonden in die maand toevallig ook de regionale 
verkiezingen plaats. We hebben toen tijd uitgetrokken 
om als waarnemers op te treden en aanwezig te zijn in 
de kiesbureaus. Het was een uitgelezen kans voor onze 
studenten om zoiets van dichtbij mee te maken. 

Afgelopen zomer hebben we ook een zomerkamp 
georganiseerd in een mooie rustgevende omgeving, 
en vormingssessies laten afwisselen met sport en spel. 
Ook dat staat weer op het programma. YXK België is 
ook partner in de organisatie van de jaarlijkse ‘Hüseyin 
Celebi Literatuurwedstrijd’. Dat doen we samen met 
onze YXK collega’s in Duitsland en andere Europese 
landen. Dat evenement is ongetwijfeld het grootste en 
belangrijkste literaire evenement van Koerden die in 
Europa wonen. In september 2013 hebben we met de 
organisatie van het Koerdische Instituut Brussel een 
10-daagse excursie ondernomen naar Armenië om er 
de kleine Koerdische gemeenschap te leren kennen. 
We hebben daar hun organisaties en media bezocht 
en lange en interessante discussies gehouden. We 
hebben ook het monument en het museum van de 
Armeense Genocide bezocht. Als YXK hebben we  
actief  meegedaan met de petitiecampagne van vorig 
jaar om Koerdische volksleider Abdullah Öcalan vrij 
te krijgen. We hebben toen met een groep studenten 
maandenlang her en der stands opgezet en zijn zaak 
bekendheid gegeven bij de Belgische bevolking en 
handtekeningen opgehaald. We zijn ook altijd aanwezig 
als er bv. een antiracistische of  vrouwenrechten-
manifestatie is.
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ROJHILAT

Maxime Nys

die met hun wapenstokken 

op hun rug, borstkas, hoofd 

en gezicht sloegen. Anderen 

mochten buiten hun cel blijven 

staan toen het onderzoek 

doorging en werden op hun 

beurt afgeranseld toen ze het 

opnamen voor hun vrienden.

Kort nadien werden 32 gevangenen naar Afdeling 

240 overgebracht in eenzame opsluiting, een afdeling 

waar de levensomstandigheden nog slechter zijn dan 

in de andere delen van de gevangenis. Sommigen 

onder hen werden volledig kaalgeschoren, moesten 

zich uitkleden en werden in hun cel opgesloten zonder 

enige medische verzorging gekregen te hebben. Uit 

protest begonnen verschillenden onder hen een 

hongerstaking, die al gauw gevolgd werd door andere 

gevangenen in Afdeling 350 en in de Raja’i Shahr-

gevangenis in noord-west Teheran die hun solidariteit 

met hen wilden uitdrukken. 

Deze toestanden worden in detail beschreven in 

een rapport van Amnesty International, dat ook met 

familieleden van de slachtoffers heeft gesproken, onder 

wie de vrouw van Mohammad Sadiq Kabudvand, 

Koerdisch journalist en hoofd van de Koerdische 

Mensenrechtenorganisatie (Rêxistina Mafê Mirovan 

li Kurdistanê) die een gevangenisstraf  van 11 jaar 

uitzit omwille van zijn vreedzame journalistieke 

activiteiten. Zijn vrouw zag hem een paar dagen na 

het voorval: “Dhr.  Kabudvand zat in cel drie. Zijn 

cel werd onderzocht en de functionarissen vertrokken 

en bedankten hem. Vanuit zijn eigen cel hoorde hij 

lawaai uit cel één. Hij ging naar buiten om te zien 

wat er gebeurde en werd door een stok geslagen op 

het ogenblik dat hij een voet buiten zette. Toen werd 

hij door ‘de tunnel’ genomen waar hij ondertussen 

Aan het woord de gewetensgevangene Hossein 

Ronaghi Maleki, die in Iran veroordeeld is voor een 

gevangenisstraf  van 15 jaar omwille van zijn illegale 

blogactiviteiten en omdat hij ‘propaganda tegen het 

systeem verspreidde’. Hij zit zijn vonnis uit in de 

beruchte Evin-gevangenis in Teheran en heef  het 

over wat bij plaatselijke activisten sinds kort ‘Zwarte 

Donderdag’ wordt genoemd. 

In de ochtend van 17 april werden verschillende 

gevangenen in Afdeling 350 van de gevangenis, 

waar politieke en gewetensgevangenen hun straf  

uitzitten, zwaar toegetakeld en mishandeld door de 

veiligheidsdiensten toen zij vroegen om aanwezig te 

zijn tijdens de inspectie van hun cel. Bij inspecties 

voordien durfden er immers al eens toegelaten 

persoonlijke bezittingen van de gevangenen te 

verdwijnen. Hun vreedzame vraag werd door de 

cipiers met ongezien geweld beantwoord. De meeste 

gevangenen ondergingen een lichaamsonderzoek, 

kregen beledigingen naar hun hoofd geslingerd en 

werden gehandboeid en geblinddoekt over de grond 

gesleept door een tunnel van veiligheidspersoneel, 

“We hoorden het luide gekreun van onze vrienden 
en toen we binnen keken door de ramen [van het 
plein] waren we geschokt door de gruwelijke 
realiteit van wat er zich afspeelde. De cipiers 
reten de kledij van de gevangenen open, sleurden 
hen agressief  op de grond en molesteerden hen, 
waarna ze hen beledigden en uitschelden. Toen we 
dit van buiten zagen, liepen we allen naar de deur 
en riepen we slogans uit protest. De deur vloog 
open en velen kwamen naar buiten. Daar zagen 
we hoe de cipiers een tunnel van wapenstokken 
hadden gevormd en zonder enige bekommernis 
gevangenen afranselden toen ze hen naar buiten 
sleurde.”

Iran moet dringend folteringen in 

Evin-gevangenis onderzoeken
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van Teheran waarin ze beschreven wat er gebeurd is, 
tegen alle gevangenisregels in, en ze hem vroegen om 
hier dringend tegen op te treden. 

Een eerste officiële verklaring naar aanleiding van 
deze gebeurtenissen werd geuit door Gholamhossein 
Esma’ili, hoofd van het Iraanse gevangeniswezen, die 
hij diezelfde dag nog introk. In een televisieprogramma 
op 21 april ontkende hij vervolgens dat de cipiers 
bij het doorzoeken van de cellen geweld hadden 
gebruikt en dat er mensen gewond waren geraakt. Een 
verklaring die bijgestaan werd door de Iraanse Minister 
van Justitie, Mostafa Pourmohammadi, die zei dat 
er tijdens de controle verboden goederen gevonden 
werden en dat er slechts enkele gevangenen lichte 
kneuzingen of  verwondingen opgelopen hadden en 
daarvoor de nodige verzorging hadden gekregen. 

Op 20 april verzamelden verschillende familieleden 
van slachtoffers zich aan het Iraanse Parlement 
in Teheran uit protest tegen wat er gebeurd was en 
tegen het gebrek aan informatie en nieuws vanwege 
de autoriteiten. Ook binnen het parlement bewoog 
er niet veel en was de reactie verdeeld: slechts negen 
parlementsleden berispten de Minister van Justitie 
over de gang van zaken en vroegen dat een officiële 
onderzoekscommissie een bezoek zou brengen 
aan de gevangenis en alle verwijten en klachten zou 
onderzoeken. Toen de familieleden zich twee dagen 
later voor het kantoor van president Hassan Rouhani 
verzamelden, werden vijf  vertegenwoordigers op zijn 
kabinet ontvangen, waarna een woordvoerder van de 
regering de dag nadien liet weten dat er een werkgroep 
gevormd ging worden om het voorval te onderzoeken 
en dat de regering er na afronding van het onderzoek 
een verslag over zou publiceren. 

Op het ogenblik van schrijven is het evenwel 
nog niet geweten of  deze werkgroep reeds officieel 
gevormd is, wie er deel van uitmaakt en tegen wanneer 
het onderzoek afgerond moet zijn. Uiteindelijk werd 
Gholamhossein Esma’ili op 23 april uit zijn ambt 
ontzet om een belangrijke functie te krijgen bij het 
Iraanse gerecht, die door een woordvoerder zelfs als 
een ‘promotie’ bestempeld werd en die naar verluidt 
niets te maken zou hebben met wat er de dagen 
voordien gebeurd is. 

afgeranseld werd.” Uiteindelijk verloor hij het 
bewustzijn. “Toen hij zijn hemd naar boven trok zag 
zijn rug volledig blauw. Hij heeft drie gebroken ribben 
aan zijn linkerzijde, een gebroken teen, en zijn armen 
waren bont en blauw.” 

Uiteindelijk zouden amper een vijftal gevangenen 
naar verschillende ziekenhuizen gebracht zijn, maar 
volgens Amnesty International keerden zij terug 
zonder enige medische verzorging gekregen te hebben. 
Sommigen kregen enkel pijnstillers toegediend, zelfs zij 
met breuken. Bovendien, merkt Amnesty International 
op, kunnen in het bijzonder slagen op het hoofd en de 
(onder)buik reeds bestaande medische problemen van 
gevangenen verergeren. De gezondheidstoestand van 
minstens één politiek gevangene zou er sinds de fatale 
donderdag al dramatisch op achteruit gegaan zijn. 

Een paar uur na de gebeurtenissen begonnen 
de familieleden van de slachtoffers geruchten op 
te vangen van wat er gebeurd was. De autoriteiten 
weigerden echter pertinent om hen enige informatie 
te verschaffen omtrent hun familielid en zijn 
gezondheidstoestand. Pas drie dagen later, op 20 april, 
kregen de eerste families een oproep van hun familielid 
om hen gerust te stellen. Anderen moesten tot op 21 
april wachten voor het wekelijkse bezoek op maandag 
om hun naaste heel even terug te zien. 

Daags na het incident brachten de autoriteiten 
de gevangenen in eenzame opsluiting opnieuw over 
naar Afdeling 350. Eind april waren er in Afdeling 
240 nog steeds 12 mensen in hongerstaking uit 
protest tegen hun mishandeling. Op 1 mei werden 
ook zij overgebracht naar hun voormalige afdeling en 
beëindigden zij hun hongerstaking. Volgens Amnesty 
International ondergingen de gevangenen in Afdeling 
240 de eerste dagen na hun opsluiting verdere slagen en 
verwondingen. Zij die zich moesten uitkleden, kregen 
pas een week later nieuwe kleren. Anderen mochten 
hun familie niet zien tijdens de wekelijkse bezoekdag 
op maandag 28 april. 

uitblijvende reactie

van iraanse autOriteiten

74 gevangenen van Afdeling 350 schreven twee dagen 
na het incident een brief  aan de openbare aanklager 
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vOOr wanneer een iraanse 

KOerswijziging?

Sinds het vertrek van voormalig president Mahmoud 
Ahmadinejad heeft Iran de door Rouhani beloofde 
koerswijziging nog niet ingezet. Nog steeds worden er 
mensen, onder wie veel Koerden, gevangen genomen 
omdat ze het aandurven om hun politieke mening op 
vreedzame wijze te uiten of  omdat ze het wagen om op 
te komen voor de meest elementaire mensenrechten. 
Sinds begin 2014 valt er zelfs een stijging van het aantal 
executies vast te stellen. Begin juni werd dit opnieuw 
bevestigd door de terechtstelling van Gholamreza 
Khosravi Savadjani, een politiek gevangene uit 
Afdeling 350 omdat hij een televisiekanaal uit de 
oppositie financieel had gesteund die eveneens 
slachtoffer werd van het geweld op Zwarte Donderdag. 
Iemand uit diezelfde afdeling heeft aan het Human 
Rights Activists News Agency (HRANA), opgericht 
door Iraanse mensenrechtenactivisten, laten weten 
dat de terechtstelling wel degelijk iets te maken zou 
hebben met wat er plaatsvond op Zwarte Donderdag. 
Bewijzen zijn er hiervoor niet, maar cipiers zouden 
hem dit verteld hebben toen ze hem overbrachten naar 

Evin: De hel op aarde
De gevangenis van Evin, gelegen in een buitenwijk van hoofdstad Teheran, staat bekend als de meest 
beruchte gevangenis van de Islamitische Republiek. Ze kreeg deze reputatie door de vele “vijanden van de 
revolutie” – activisten, schrijvers, journalisten, minderheden en buitenlanders – die er hebben vastgezeten. 
In de loop van de jaren gaven de Iraniërs haar zelfs de morbide bijnaam ‘De universiteit van Evin’.

Gezien de talrijke high profile gedetineerden zijn er heel wat getuigenissen verschenen over het leven en 
de praktijken in Evin. Deze spreken allen van extreme psychologische marteling, systematische verkrachting 
van vrouwelijke gevangenen, schijnexecuties, willekeurige isolatie en meer van dat soort gruwelijkheden.

Volgens mensenrechtenorganisaties is een ander groot probleem de overbevolking. Er is plaats voor 
maximum 1500 gevangenen, maar bronnen spreken van aantallen die oplopen tot 8000. Niet enkel leidt 
dit tot extra spanningen en misbruiken tussen gedetineerden, maar ook de hygiënische situatie zou zeer 
ondermaats zijn.

In 2009 zaten drie Belgische rugzaktoeristen, Vincent Boon-Falleur, Idesbald Van den Bosch and Diego 
Mathieu, gedurende drie maanden vast in Evin op verdenking van spionage. Ook zij zaten 26 dagen in 
isolatie zonder uitleg of  aanleiding. (MD)

de Rajai Shahr-gevangenis, ten westen van Teheran. 

Het verloop van dit dossier lijkt in elk geval niet 
van een leien dakje te zullen lopen. Tot op heden 
is er nog steeds geen zekerheid of  het Iraanse 
parlement een onderzoekscommissie zal installeren, 
de schuldigen zal bestraffen en rekening zal houden 
met het internationaal verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten, dat foltering verbiedt, het 
uitzonderlijk gebruik van geweld enkel toelaat in 
de meest noodzakelijke gevallen en geneeskundige 
zorgen verplicht voor alle gevangenen die er nood 
aan hebben. Ook de komst van president Rouhani 
lijkt niet meer te zijn dan oude wijn in nieuwe zakken. 
Hij wordt gematigder voorgesteld als Ahmadinejad, 
heeft een andere stijl, geeft minder vurige preken, 
lijkt vriendelijker en lacht meer, maar in realiteit is er 
nog niets veranderd. Wel integendeel... Laten we het 
regime niet beoordelen op basis van een figuur, maar 
op basis van zijn daden. De toekomst zal uitwijzen 
of  er een echte kentering komt in het Iraanse beleid. 
Laat de behandeling van de gruweldaden op Zwarte 
Donderdag hiervoor alvast een nieuwe test zijn.

Maxime Nys is redactiemedewerker van De Koerden.
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Halen de Koerden de vlag van Irak neer? 

Iraakse Koerden tussen hart en geest

Irak stap dichter bij desintegratie

Presidentsverkiezingen Turkije naderen onder 
dreiging van crisis in Irak

AKP probeert vredesonderhandelingen met 
PKK te ‘legaliseren’

Interview Erol Dora

Turkije’s Armeense opening. Op naar 2015

Samen Leven, Samen Dansen

Interview met Saleh Muslim,  
covoorzitter van de PYD

De strijd om land en vrijheid in Jazira

YXK : een Belgische studentenvereniging van 
Koerdistan

Iran moet dringend folteringen in  
Evin-gevangenis onderzoeken

“Wij gebruiken de Koerdische benamingen voor de vier 
delen van Koerdistan. Dit zijn Bakûr (Turkije), Bas̨ ûr (Irak), 
Rojava (Syrië) en Rojhilat (Iran); respectievelijk Noord-, 
Zuid-, West- en Oost-Koerdistan”
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In het voetspoor van Maurits Coppieters
35 jaar op de bres voor de Koerdische zaak

Een onderzoek van Karel Van Reeth

Speciale Actie
Nu aan 5 euro (incl. verzending)

Mail naar Koerdisch.instituut@skynet.be

voor bestelinformatie

Op verzoek van Derwich Ferho, de voorzitter
van het Koerdisch Instituut in Brussel,

verrichtte journalist Karel Van Reeth een
uitvoerig onderzoek in de archieven van het
Europees Parlement naar de betrokkenheid

van de (oud-)Volksunie-Europarlementariërs
bij de Koerdische zaak. De auteur beperkte

zich tot de Vlaamse Europarlementsleden die
verkozen werden en als dusdanig zetelden

voor de Volksunie van 1979 tot vandaag. Het
betreft in chronologische volgorde: Maurits

Coppieters, Jaak Vandemeulebroucke, Willy
Kuijpers, Nelly Maes en Bart Staes.

Speciale Actie
Nu aan 5 euro (incl. verzending)

Mail naar Koerdisch.instituut@skynet.be

voor bestelinformatie

Over ‘In de bres voor de Koerden’:

“In de Bres voor de Koerden gaat precies over die inzet en 
de bewogen- en bevlogenheid van Vlaamse politici voor de 
rechten van de Koerden. De bedenkingen en getuigenissen 
van Willy Kuijpers, Jaak Vandemeulebroucke, Frieda 
Brepoels, Bart Staes, Jan Béghin,Bert Anciaux, Lionel 
Vandenberghe, Nelly Maes, Hugo Van Rompaey, Jan 

Loones, Hugo Van Dienderen en Jef  Sleeckx vormen de 
basis van dit werk.”

“Dit boek is een eerlijk document over de mogelijkheden 
die Vlaamse politici hebben om een positieve invloed uit te 

oefenen in de verdediging van de mensenrechten in de wereld, 
maar ook over de grenzen van dit engagement.”

In de bres voor de Koerden

Marlies Casier
Onderzoekster aan de Universiteit Gent, verbonden aan 

de Middle East and North Africa Research Group 
(MENARG)


