
Af
gi

fte
ka

nt
oo

r B
ru

ss
el

 4

P308687

De laatste stelling van de heroïsche 
Koerden in Kobanî

Yezidi-vluchtelingen uit  
Shengal getuigen

Het Newrozkamp in Rojava
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Wees solidair met de bevolking - Yezidi’s, Assyriërs, 
Suryani’s, Chaldeërs, Turkmenen, ... - 

van Shengal en Rojava! 
Reageer nu!

Met deze oproep willen wij de lokale opvanginitiatieven
in Noord- en Zuid-Koerdistan en Rojava steunen. De mensen op de vlucht kunnen niet rekenen op 

enige hulp van de Turkse, Syrische en Iraakse overheden maar overleven louter op altruïsme en menselijk 
medeleven. Deze opvanginitiatieven moeten voorzien in het gehele levensonderhoud van de bewoners: 

onderdak, voedsel, psychologische, medische en administratieve bijstand. 
Elke bijdrage is van goud waard.

DOE EEN GIFT OP 
IBAN: BE35 8538 5112 7037, BIC: SPAABE22, Koerdisch Instituut vzw, 

MET MEDEDELING
“SOS SHENGAL ROJAVA”.

Oproep

SOS KOERDISTAN
Help Rojava en Shengal!

Doe een gift
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Mauro Desira

Als Kobanî valt, heeft de internationale 
coalitie bloed aan de handen

REDACTIONEEL

directe bedreiging voor haar eigen belangen en burgers. 
Het is al langer geweten dat de Turkse grens met Syrië voor 
IS-strijders een zeef is, terwijl hulpgoederen wekenlang 
voor een gesloten poort blijven staan. Bovendien is het al 
uitgebreid gedocumenteerd dat ziekenhuizen in Turkse 
steden als Gaziantep en Urfa louter dienst doen als IS-
oplapcentra, waarna de strijders naar het front worden 
gestuurd.

De internationale coalitie wordt enerzijds gegijzeld 
door de houding van Turkije, met het op één na grootste 
NAVO-leger een strategisch cruciale partner in de regio. 
Anderzijds lijken de ogen van de coalitie vooral gericht op 
Irak. IS zaait al meer dan een jaar bloed en verderf  in het 
noorden van Syrië, maar pas sinds deze zomer, toen IS ook 
overwinningen boekte in Irak, kwamen de Verenigde Staten 
en haar bondgenoten in actie.

Toen afgelopen augustus in het Shengalgebergte in 
Irak honderduizenden Êzidi, leden van een eeuwenoude 
Koerdische religie, de bergen invluchtten uit vrees voor 
etnische zuiveringen door IS, waren de VS er als de kippen 
bij om deze tragedie te instrumentaliseren voor een militaire 
interventie om de Amerikaanse belangen in het noorden 
van Irak, de olievelden en de Mosuldam, veilig te stellen. 
Het lijden van Kobane past echter blijkbaar niet in het 
kraam van de VS.

De terreur van IS is de uitkomst van decennialange 
kwalijke en egoïstische inmengingen van het Westen in 
het Midden-Oosten. Onze regeringsleiders dragen hierin 
een verpletterende verantwoordelijkheid. De huidige 
coalitie tegen IS lijkt op meer van hetzelfde. Weer primeert 
geopolitieke realpolitik boven het beschermen van de 
menselijke waardigheid. Dat laatste is echter het enige wat 
de bevolking van Kobane rest.

Mauro Desira is stafmedewerker van het Koerdisch Instituut te 

Brussel.

Amerikaans president Obama maakte zich sterk dat de 
coalitie IS zal vernietigen. De realiteit ziet er echter anders uit. 
De enkele luchtaanvallen van de afgelopen weken hebben 
de opmars van IS richting het centrum van Kobanî amper 
kunnen stuiten. De jihadisten belegeren de stad nochtans 
met logge tanks en mortiergranaten, makkelijke doelwitten 
voor luchtaanvallen.

Onwil, geen onkunde, vanwege de internationale 
coalitie is de verklaring. Kobanî vormt immers één van 
de drie autonome kantons in het noorden van Syrië die 
de Koerdische vrijheidsbeweging begin dit jaar heeft 
uitgeroepen. De drie kantons bieden een democratisch, 
progressief  en pluralistisch alternatief  model voor het 
Midden-Oosten, waarin gendergelijkheid en etnische en 
religieuze tolerantie centraal staan.

Het relatieve succes van Rojava is een doorn in het oog 
van de traditionele en conservatie machten in de regio. Niet 
in het minst de Turkse staat wordt ongemakkelijk van haar 
nieuwe buur. Het bestuur in Rojava heeft goede banden 
met de Koerdische beweging in Turkije. De triomf van 
Rojava versterkt ook de Koerdische eisen voor gelijkheid 
en autonomie aan Ankara.

De Turkse staat gaat zo ver in haar pogingen het 
democratische project in Rojava te ondermijnen, dat ze 
zelfs bereid is tot coverte steun aan de IS, nochtans een 

Kobanî is momenteel het toneel van een hevige 
strijd tussen de Koerdische YPG- en YPJ-milities en 
Islamitische staat (IS). De Koerden, onderbemand en 
onderbewapend, houden voorlopig stand tegen het 
jihadistenlegioen dat hen vanuit drie hoeken bedreigt. 
Maar als Kobane valt, dan heeft de internationale 
coalitie tegen IS, waar België ook deel van uitmaakt, 
bloed aan de handen.
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ROJAVA

Het dubbel spel van Turkije

koste wil vermijden. 

Door IS te steunen wint 
Ankara dus op alle fronten. 
Het kalifaat voert een 
onverbiddelijke oorlog tegen de 
Koerden, die een hoge tol aan 
mensenlevens betalen om hun 
grondgebied te beschermen en 

hun volk op de vlucht een doortocht te verschaffen 
naar het buitenland, waardoor de kans bestaat dat de 
jihadisten de autonomie van de Koerdische kantons 
in het noorden van Syrië, onder controle van de 
Democratische Uniepartij (PYD), teniet doen. Een 
verzwakking van de Koerdische krachten in Syrië 
en Irak heeft immers ook invloed op de Koerdische 
posities in Turkije en kan Erdoğan en zijn Partij voor 
Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) enkel maar 
ten goede komen.

Tot eind september weigerde de Turkse president 
zijn steun te verlenen aan de internationale coalitie 
tegen IS, waarna hij plots tot inkeer kwam en een 
koerswijziging aankondigde. Op 2 oktober keurde 
het Turkse parlement vervolgens een motie goed die 
de regering de mogelijkheid verschafte om militair in 
te grijpen in Syrië en Irak. Ook krijgen buitenlandse 
troepen het recht om aanvallen te plannen en te lanceren 
van op Turks grondgebied. Maar van waar deze plotse 
inkeer? Een naïeve verklaring luidt dat Turkije geen 
officieel standpunt kon innemen zolang IS nog in 
het bezit was van 46 Turkse en 3 Iraakse gijzelaars, 
die kort voor Erdoğans verklaring vrijgelaten werden 
tegen een ongekende prijs. In de wandelgangen wordt 
beweerd dat Turkije de vrijlating van 180 IS-strijders in 
Syrië zou onderhandeld hebben. 

Deze steun werd er alleen maar groter op. Er doken 
ondermeer beelden op van IS-strijders die vrij 
rondliepen in Turkse steden en naar moskeeën gingen. 
Een gespecialiseerd ziekenhuis op Turks grondgebied 
stond zelfs in voor de verzorging van gewonde 
jihadisten, die vervolgens probleemloos opnieuw de 
grens konden oversteken om verder te vechten. 

Het is geen geheim dat de grote vijanden van Ankara 
nog steeds de Koerden zijn, die sinds begin dit jaar in 
het noorden van de Syrische staat hun eigen autonome 
kantons uitgeroepen hebben en in praktijk volledig 
autonoom zijn en eigen democratische beleids- en 
verdedigingsstructuren op poten hebben gezet. Door 
de inval van IS in Irak en het succesvolle verzet van de 
Koerdische Peshmerga’s van de Koerdische Autonome 
Regio en de guerillastrijders van de Arbeiderspartij 
van Koerdistan (PKK) hebben de Koerden ook op 
het grondgebied van de Iraakse staat aan invloed en 
autonomie gewonnen, wat absoluut niet naar de zin is 
van Turkije. Als de Koerden hun autonomie in Syrië 
en Irak consolideren, zal dit immers ongetwijfeld een 
invloed hebben op het streven van de Koerden op 
Turks grondgebied, wat president Erdoğan ten allen 

Hoewel er genoeg bewijzen voor bestonden, is 
de internationale gemeenschap lang (bewust?) 
blind gebleven voor de verpletterende rol van 
NAVO-lidstaat Turkije in het groot worden 
van de terreurgroep Islamitische Staat (IS). 
Reeds van in het begin van het conflict in Syrië, 
lang voor IS en voordien Islamitische Staat in 
Irak en Al-Sham (ISIS) officieel vorm kregen, 
dook er al bewijsmateriaal op dat Ankara de 
jihadistentroepen financieel en logistiek steunde, 
door hen onder meer wapens en een vrije doortocht 
op Turks grondgebied te leveren.
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Koerden en dat van de Koerdische stad Kobani, 
die sinds 15 september zwaar onder vuur ligt, zijn 
negentien Koerden en één Assyriër tijdens de week 
van 29 september in hongerstaking gegaan op het 
Luxemburgplein, vlakbij het Europees Parlement. Veel 
bezoek kregen ze niet over de vloer. Op een handvol 
politieke mandatarissen na, zoals Mark Demesmaeker, 
Marc Hendrickx en Karl Vanlouwe (allen N-VA), en 
Ward Kennes (CD&V) waren de hongerstakers vooral 
op zichzelf  en op hun sympathisanten aangewezen.

Zelfs Europarlementslid Bart Staes (Groen), die 
op letterlijk vijf  meter afstand van de hongerstakers 
deelnam aan een samenkomst tegen de Spaanse 
kandidaat-commissaris voor Klimaatactie en Energie 
Miguel Arias Canete, gunde hen geen blik en leek er 
geen interesse in te hebben. Ook N-VA-Kamerlid 
Zuhal Demir, die wanneer het haar goed uitkomt 
graag uitpakt met haar “Turks-Koerdische” afkomst, 
viel nooit te bespeuren. Een mooie illustratie van 
de desinteresse van de Vlaamse en Waalse politieke 
klasse, die het geweld van IS openlijk veroordeelt maar 
de wil blijkbaar niet heeft om woorden in politieke 
daadkracht om te zetten. 

Maxime Nys is redacteur van De Koerden. Oorspronkelijk 

verschenen in Meervoud.

Realistischer is evenwel dat 
Turkije door de toenemende 
macht van de jihadisten de 
grond onder zijn voeten 
te heet voelde worden en 
snel een beslissing moest 
nemen. De voorbije weken 
doken in het Westen immers 
alsmaar meer bewijsstukken 
op die de Turkse steun aan 
de terroristen staafden. 
Erdoğans eerste voorstel 
bestond er al meteen in om 
een bufferzone te creëren op 
Syrisch grondgebied, tussen de 
door IS bezette gebieden en de 
Turkse staatsgrens, van waaruit 
de jihadisten bestreden kunnen 
worden. Dat hiermee een 
stuk Koerdisch grondgebied 
militair bezet wordt, zullen we 
maar als louter toeval beschouwen... Of  niet? Het feit 
dat de Turkse tanks die aan de grens opgesteld staan 
niet gericht zijn naar de IS-posities, maar wel naar de 
YPG/YPJ-stellingen vormt een mooie illustratie van 
Erdoğans politieke spelletje. 

Inmiddels woedt de oorlog onverminderd voort en 
is de oorverdovende stilte van het Westen tegenover 
de houding van de NAVO-lidstaat en kandidaat EU-
lid zonder meer onthutsend. Het feit dat Turkije de 
voorbije weken ook meer dan 140.000 vluchtelingen, 
voor het merendeel Koerden, herbergt maakt het 
spelletje van Erdogan er enkel maar dubieuzer op. 
Deze vluchtelingen worden op het ogenblik van 
schrijven volledig aan hun lot overgelaten, met amper 
enige vorm van internationale hulp, en worden door 
Turkije bestookt met traangas, waterkanonnen en 
kogels om te verhinderen dat ze de grens zouden 
oversteken om hun bevolkingsgenoten te helpen. 
Terzelfdertijd genieten jihadisten een zo goed als vrije 
doorgang van of  naar Turkije...

Hongerstaking op 

Het LuxemburgpLein

Om aandacht te vragen voor het lot van de 

Dinsdag 7 oktober bezette een deel van de hongerstakers het Europees Parlement.
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James Harkin

Manbej (In de loop van de maand 
september is het merendeel vrijgelaten 
op voorwaarde dat ze slaagden op 
hun eindexamen in Islamitische 
heropvoeding, nvdr.) In zijn vaders 
winkel in de stad Kobanî vertelt 
één van de ontsnapte jongens, 
Mustafa Hassan, een gespierde 
vijtienjarige met sproeten, 

dat de IS-strijders hun gevangenen onder controle 
houden door opstandige jongens ervan langs te geven 
met elektriciteitskabels.   

Per groep van zeventien jongens werd er telkens één 
aangeduid als emir (prins) en deze kreeg de opdracht 
al de anderen in het gareel te laten lopen. Voor zijn 
ontsnapping was Hassan zelf  ook uitgekozen voor 
die rol van emir. Zijn groep werd het ‘Abu Musab al-
Zarqawi’-bataljon genoemd, naar de voormalige leider 
van Al Qaeda in Irak, die in 2006 gedood werd door 
een Amerikaans luchtbombardement.  

“Ik zag veel Russen, Tsjetsjenen, Libiërs, enkele 
Saoediërs en ook een paar Syriërs,” vertelt Hassan. 
“Als er iemand probeert te ontsnappen, dan zullen 
we jullie onthoofden,” waarschuwde één van de IS-
strijders hen. Ze vroegen of  de jongens jihadist wilden 
worden en of  ze bij ISIS wilden komen, zoals de 
groep toen nog heette. Achter de religieuze school zag 
Hassan een militair domein liggen, wat geen twijfel liet 
bestaan over het sérieux van dat voorstel. Hij vertelt 
dat hij jongens van nauwelijks tienjaar zag voetballen 
tijdens de pauze die ze kregen op hun training met 
Kalashnikovs.    

De nachtmerrie voor de ouders van Kobanî begon op 
30 mei. Elk jaar nemen de leerlingen van het secundaire 
onderwijs van het Koerdische district in het noorden 
van Syrië de bus naar de provinciehoofdstad Aleppo 
om deel te nemen aan hun examens. Sinds de Syrische 
opstand uit de hand liep en jihadisten van over de 
hele wereld er samentroepen om deel te nemen aan 
de opstand tegen het Syrische regime, is de reis echter 
bijzonder gevaarlijk geworden.

Dit jaar besloten een duizendtal ouders om 
het risico toch te nemen, maar niet zonder enkele 
voorzorgsmaatregelen. De meisjes die op de bussen 
stapten, die in konvooi zouden rijden, droegen allen 
de volledige niqab en iedereen werd opgedragen om 
niets mee te nemen dat de puriteinse islamisten van de 
Islamitische Staat (IS) zouden kunnen opvatten als een 
doorbreking van hun beleg op Kobanî.  

Het heeft niet geholpen. Op de terugweg, in de buurt 
van het bolwerk van de Islamitische Staat in Manbej, 
werd een groep van bijna 150 jongens tegengehouden 
door IS-strijders en naar een school geëscorteerd in 
Manbej om er ‘herschoold’ te worden volgens hun 
fundamentalistische interpretatie van de Koran. Vier 
dagen na hun ontvoering slaagden twee jongens erin 
te ontsnappen. Vijftien andere jongens werden eind 
juni vrijgelaten in het kader van een gevangenenruil, 
maar de overgrote meerderheid van hun klasgenootjes 
– ongeveer 130 jongens tussen veertien en zestien jaar 
oud – blijven in handen van de Islamitische Staat in 

Brits journalist James Harkin verbleef  afgelopen 

zomer in Kobanî, voor de stad werd belegerd door 

de Islamitische Staat. Zijn verslag van de periode 

juist voor de aanvang van de IS-blitzkrieg op 

Kobanî leest u hier.

De laatste stelling van
de heroïsche Koerden in Kobanî
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Het heeft niet geholpen. Op de terugweg, in de buurt 
van het bolwerk van de Islamitische Staat in Manbej, 
werd een groep van bijna 150 jongens tegengehouden 
door IS-strijders en naar een school geëscorteerd in 
Manbej om er ‘herschoold’ te worden volgens hun 
fundamentalistische interpretatie van de Koran. Vier 
dagen na hun ontvoering slaagden twee jongens erin 
te ontsnappen. Vijftien andere jongens werden eind 
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maar de overgrote meerderheid van hun klasgenootjes 
– ongeveer 130 jongens tussen veertien en zestien jaar
oud – blijven in handen van de Islamitische Staat in 

Brits journalist James Harkin verbleef  afgelopen 

zomer in Kobanî, voor de stad werd belegerd door 

de Islamitische Staat. Zijn verslag van de periode 

juist voor de aanvang van de IS-blitzkrieg op 

Kobanî leest u hier.

De laatste stelling van
de heroïsche Koerden in Kobanî
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al in veiligheid waren gebracht.   

Lang voordat de Westerse politici de Islamitische 
Staat identificeerde als Publieke Vijand Nr. 1 
vochten de Koerden in het noorden van Syrië al 
een achterhoedegevecht met hen uit, en dat bijna 
helemaal in hun eentje. Naast hun hoofdkwartier in de 
nabijgelegen provincie Raqqah, heeft de Islamitische 
Staat ook een aantal kleinere territoria – die ze 
emiraten noemt – weten te veroveren in de provincie 
Aleppo. Om hun staat verder uit te bouwen, probeert 
de IS deze lokale machtsbasissen te consolideren en 
het emiraat van Jarabulus in Aleppo te verbinden 
met Raqqah. Maar om dat te doen moet ze de wegen 
kunnen controleren die door Kobanî lopen. 

De Syrische Koerden zijn ondertussen op hun 
beurt bezig een post-Syrische staat op te bouwen. 
Momenteel bestaat deze uit drie enclaves in het 
noorden van Syrië die ze samen Rojava noemen. Hun 
ambitie is vergelijkbaar met deze van de Islamitische 
Staat, namelijk twee van deze gebieden, Kobanî en 
Cizîrê, met elkaar verbinden via de grensovergang met 
Turkije in Tal Abyad. Het probleem is dat Tal Abyad, 

post-syriscHe ambities

De ontvoerde Koerdische jongens zijn slechts één 
van de meer zichtbare symptomen van de gruwelijke 
oorlog in het noorden van Syrië. Aan de ene kant heb je 
de Koerdische YPG-milities  en aan de andere kant de 
Islamtische Staat, de meedogenloze en dweepzuchtige 
erfgenaam van Al Qaeda die razendsnel de macht over 
wist te nemen in het soennitische deel van oost-Syrië 
en west-Irak.    

In de laatste twee weken raasde de Islamitische 
Staat door Irak en verdreef  of  bedreigde daarbij 
honderdduizenden Yezidi en christenen, terwijl de 
soldaten van het Iraaks-Koerdische Peshmergaleger 
alle moeite hadden om de Koerdische regio te 
verdedigen. Door de grens naar Irak over te steken 
hebben uitgerekend de YPG-milities veel van 
het gevaarlijke werk opgeknapt om de Iraakse 
minderheden te beschermen en hen terug mee de 
grens over te leiden naar de relatieve veiligheid van 
Syrië – in die mate zelfs dat toen de Amerikaanse 
speciale eenheden arriveerden, de meeste Yezidi die 
naar het Shengalgebergte gevlucht waren, ondertussen 

Een jongerenoptocht van de YPG de morgen nadat vier burgers omkwamen bij bombardementen in Boraz © James Harkin
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plaatsje te verkrijgen op de universiteit, zijn hier nu 

voor onbepaalde tijd gestrand. “Wij zitten langs alle 

kanten vast,” vertelde de 26-jarige Perwer, die een 

uiterst spannende week beleefde als gevangene van de 

Islamitische Staat toen hij een poging ondernam om 

naar Turkije te vertrekken.  

De achttienjarige Rozana vertelt met spijt over haar 

plannen om te gaan studeren en werken in de grootstad 

Aleppo. Haar ouders hadden haar verboden om de 

reis te ondernemen, waarschijnlijk een verstandige 

beslissing. Zoals alle jongeren die ik ontmoette, zit ze 

vast in een verstikkende hel. Ze kan niet deelnemen 

aan haar examens en ze moet nog minstens een jaar, 

maar waarschijnlijk nog veel langer, wachten om naar 

de universiteit te kunnen gaan. “Het is hier veilig, maar 

het is één grote gevangenis,” zegt ze. Vele miljoenen 

Syriërs, aan beide zijden van het conflict, moeten 
overleven met twee à drie uur elektriciteit per dag. De 

inwoners van Kobanî hebben echter al zes maanden 

geen enkele toegang meer tot het elektriciteitsnet. De 

elektriciteit komt net als de watervoorziening vanuit 

door de IS gecontroleerd gebied en de IS heeft water 

en elektriciteit afgesloten in een poging Kobanî tot 

overgave te dwingen.   

mortiervuur op boraz    

Het geweld is nooit veraf. Een paar uur na mijn 

aankomst loeien de sirenes door de stad. Ambulances 

van de Koerdische Rode Halve Maan haasten zich 

naar het stadsziekenhuis, waar steeds meer volk 

toestroomt. Boraz, een dorp 40 km verderop, is 

gebombardeerd door de IS en de gewonden beginnen 

toe te komen. Voor mij ligt een man op een brancard, 

hij is doodgebloed nadat een granaat zijn been eraf  

gerukt had. Volgens een arts zijn er vier doden 

gevallen en heel veel gewonden, allemaal burgers. Het 

ziekenhuis telt dertien bedden en is nauwelijks een jaar 

oud, net zoals de molen aan de andere kant van de 

weg. De faciliteiten bevinden zich in belabberde staat; 

bloed droogt op de grond, de gangen zijn bezaaid 

met brancards omdat er te weinig bedden zijn en de 

spaarzaam aanwezige medische apparatuur wordt 

onregelmatig van stroom voorzien door een lokale 

generator. “Hier zijn al meer dan duizend gewonden 

verzorgd,” vertelt dezelfde arts.   

dat vroeger in handen was van het pro-Westerse 

Vrije Syrische Leger, nu stevig onder controle is van 

de militanten van de Islamitische Staat. Kobanî is 

langzamerhand het epicentrum geworden van een 

gevecht op leven en dood. Al meer dan een half  jaar 

gaat de stad gebukt onder een verpletterende en steeds 

uitzichtlozere belegering. Langs drie kanten wordt 

Kobanî omsingeld door de Islamitische Staat en langs 

de vierde kant houden de Turkse autoriteiten de grens 

potdicht. 

Het heeft zo zijn redenen dat het beleg van 

Kobanî grotendeels onvermeld bleef  in de westerse 

media. De Koerdische regio’s in Syrië worden 

gecontroleerd door de Democratische Eenheidspartij 

(PYD), een politieke partij met een eigen militie, 

de Volksverdedigingseenheden (YPG), die nauwe 

banden heeft met de Arbeiderspartij van Koerdistan 

(PKK). Aangezien de PKK al dertig jaar strijdt tegen 

de Turkse staat en in Amerika en Europa nog steeds 

op de lijst staat van terroristische organisaties, aarzelt 

de internationale gemeenschap om hen dezelfde 

retorische en financiële steun te bieden als het Vrije 
Syrische Leger.

een veiLige gevangenis

Kobanî (Ayn al-Arab in het Arabisch) is zowel een 

stad als een provincie; haar bevolkingsaantal van 

verschillende honderdduizenden voor de Syrische 

crisis, is nu aangegroeid tot een half  miljoen mensen, 

bijna allemaal Koerden. Aangezien de mortieren van 

de Islamitische Staat de stad zelf  niet kunnen raken (tot 

begin oktober nvdr.), lijkt het leven er rustig en relatief  

veilig in vergelijking met de rest van het door de rebellen 

gecontroleerde deel van Syrië. De ogenschijnlijke 

rust is echter griezelig bedrieglijk. Gesprekken met 

inwoners van Kobanî in juni boden een andere blik op 

een kleine leefwereld waarin Koerdische Syriërs grote 

risico’s moeten nemen als ze ergens heen willen reizen, 

waarin ze slechts heel beperkt toegang hebben tot de 

meest essentiële diensten en waarin ze moeten leven 

met de permanente dreiging dat hun hele leefwereld 

plotsklaps kan instorten.        

In Kobanî hebben slechts weinig mensen een 

echte job. Jonge mensen, die een carrière elders 

in Syrië gepland hadden of  die probeerden een 
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mortiergranaten afgeschoten door de IS. “Ze vallen 

compleet willekeurig aan.” Was ze kwaad op het Vrije 

Syrische Leger? “Wij zijn niet kwaad omdat ze vechten 

tegen Daesh (een onder de Syrische bevolking vaak 

gebruikte afkorting voor de Islamitische Staat). Hun 

aanval mislukte en alles kwam daardoor op ons bord 

terecht.”  

Maysaa klaagt dat hetzelfde Vrije Syrische Leger een 

half  jaar geleden nog tegen de YPG vocht, maar nu 

vechten ze samen, zij aan zij. “Alles is nu omgekeerd. 

Toen de oorlog pas uitgebroken was, probeerde ISIS 

het Vrije Syrische leger als haar marionet te gebruiken. 

Wij van de YPG bleven er het Vrije Syrische Leger 

maar voor waarschuwen; ze zullen jullie eruit gooien.”  

Heeft ze een boodschap voor de Westerse 

regeringen? “Westerse samenlevingen moeten zich 

afvragen waarom zoveel strijders naar hier komen. 

Ze zeggen dat ISIS zeer gevaarlijk is, maar ze zwijgen 

terwijl er mensen voor onze ogen onthoofd worden. 

Ze sturen ons enkel hulp, maar wij willen geen hulp, 

ze proberen ons te vermoorden!” Aangezien ze geen 

internationale steun krijgen, halen de YPG-milities 

Terwijl moeders en echtgenotes hun doden 

bewenen boven de lijkkisten, lucht een man van 

middelbare leeftijd zijn hart tegen mij. “Ze vallen ons 

aan omdat we Koerden zijn, niet omdat we bij de YPG 

aangesloten zijn,” zegt hij. “Wij richten ons tot de 

Verenigde Naties en tot mensenrechtenorganisaties. 

De Islamitische Staat valt ons aan en de grootmachten 

zwijgen” Dit klopt niet helemaal. De Islamitische Staat 

vecht officieel niet tegen de Koerden op zich, maar tegen 
hun politieke vertegenwoordigers van de PYD en de 

YPG, wiens verdoken communistische gedachtegoed 

door de IS aanzien wordt als heiligschennis.

Volgens een overheidsfunctionaris in Kobanî zijn er 

in de afgelopen maanden naast de schooljongens ook 

verschillende honderden andere Koerden ontvoerd: 

mannen, families, enkele kinderen en zelfs twee 

zwangere vrouwen. Van sommigen wordt gevreesd 

dat ze ondertussen al dood zijn. Maysaa Abdo, een 

vrouwelijk lid van de Militaire Raad van de YPG in 

Kobanî, zei dat het Vrije Syrische Leger geprobeerd 

had om de stellingen van de IS in een nabijgelegen 

dorp aan te vallen. Toen dat mislukte trokken ze 

zich terug naar Boraz, gevolgd door een regen van 

YPG-soldaten bemannen een post versterkt met zandzakken aan de frontlinie. De stellingen van ISIS bevinden zich amper een km verderop. 

© James Harkin
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vanwaar ze vermoeden dat er IS-strijders verscholen 
zitten. Net achter hen, in een ondergrondse grot die 
dienst doet als een inderhaast opgerichte barak, stelt 
een commandant zich vragen over de veranderende 
demografie van de dorpen aan de andere kant van 
de prikkeldraad. “We zagen enkele chinezen in de 
meelfabriek,” vertelt hij terwijl hij met gekruiste 
benen op de grond zit tussen zijn strijders. “Ik denk 
dat het Oeigoeren zijn.” Ik vraag wat er zou gebeuren 
met zijn soldaten als ze gevangen zouden worden 
genomen door de Islamitische Staat. De vraag wordt 
vertaald voor alle aanwezige jongemannen, maar blijft 
onbeantwoord. 

“Al deze mannen zijn vrijwilligers, “ vertelt de 
commandant. “Wij vechten tot onze laatste druppel 
bloed. Wij staan niet toe dat zij ons gevangennemen.” 
Trouwens, vervolgde hij, de strijders waar we tegen 
vechten zijn geen goede soldaten, ze vallen lukraak aan 
zonder aan hun eigen leven te denken. “Wij hebben 
een droom en strategieën voor de toekomst. Wij zijn 
niet bang van Daesh.” 

Tien dagen later, misschien aangemoedigd door 
hun terreinwinst in Irak en de hoeveelheid wapens die 
ze er buitmaakten, lanceerde de Islamitische Staat een 
nieuwe aanval op al haar grenzen met Kobanî. De IS 
verklaarde dat ze van plan zijn Kobanî te veroveren en 
de YPG te verslaan. 

Sinds de eerste week van juli wordt Kobanî op 
alle fronten hevig aangevallen. Hoewel de strijd nog 
onbeslist is, is het duidelijk dat de jihadisten langzaam 
maar zeker terreinwinst boeken. Op sommige 
plaatsen werd de YPG verdreven van haar dorpen en 
stellingen. Volgens het Syrische Observatorium voor 
de Mensenrechten in Londen werden sommigen van 
de gesneuvelde YPG-strijders na hun dood verminkt 
en gekruisigd. Ondanks de verwoede pogingen van 
de YPG om strijders en steun te verkrijgen uit andere 
gebieden, is het voorlopig nog onzeker of  Kobanî niet 
volledig veroverd zal worden.     

James Harkin is journalist en doet onderzoek naar de 
Islamitische Staa voor het Pulitzer Center On Crisis Reporting. 
Deze reportage verscheen op 19 augustus in Newsweek. 
Vertaling Kristel Cuvelier.

geld op bij de gewone Koerden en kopen ze hun 
wapens via smokkelaars, legt Maysaa uit. 

“Syrië is één grote markt geworden voor wapens, 
als je geld hebt kun je hier werkelijk alles kopen.” Ze 
vertelt dat er het afgelopen jaar 120 YPG-strijders 
gesneuveld zijn in Kobanî, waaronder dertien 
vrouwen van het vrouwelijke bataljon. Op een dag 
belde ze een mannelijke medestrijder aan het front op 
via een militaire radio. Het was een strijder van de IS 
die antwoordde aan de andere kant van de lijn: “We 
hebben net je vriend onthoofd. En we komen jou ook 
onthoofden.”

“Wij zijn niet bang van DaesH.” 

Dankzij Maysaa Abdo krijg ik toestemming om de 
frontlinie te bezoeken. Ze brengen me naar een 
met zandzakken versterkt heuveltje dat vernoemd 
werd naar een Koerdische strijder die er sneuvelde. 
Uitkijkend over de stellingen van de IS aan de Eufraat 
en de tombe van Suleyman Shah, weet een briljante 
spotter van de YPG de IS-strijders aan te wijzen die 
in pick-ups zware machines vervoeren tussen de door 
hen gecontroleerde dorpen. Vervolgens stelt hij zijn 
verrekijker scherp op een meelfabriek van waaruit IS-
strijders mortieren en machinegeweren afvuren in zijn 
richting. De spotter, zo legt een andere strijder uit, is 
doofstom.  

Aan de andere kant van de prikkeldraad kan je 
duidelijk de sporen zien van een tank die geprobeerd 
heeft de heuvel over te komen om de Koerdische 
linies te doorbreken. De Islamitische Staat beschikt, 
in tegenstelling tot de Koerden, over tanks die ze 
regelmatig inzetten in deze regio. De laatste tankaanval 
op deze stellingen gebeurde 45 dagen eerder, zo 
vertellen de aanwezige strijders. De IS had de post ’s 
nachts aangevallen en was er uiteindelijk in geslaagd 
deze te veroveren, waarbij ze veel strijders doodden. 
De IS heeft echter zelf  een honderdtal militanten 
verloren en ze hebben de post slechts 24 uur weten 
behouden, zo beweren de YPG-strijders. Een dag later 
is de YPG er al in geslaagd de post te heroveren. 

Bij een andere met zandzakken verstevigde post 
even verderop tref  ik enkele jonge vrouwen van de 
YPJ. Ze vuren waarschuwingsschoten af  in de richting 
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Maxime Nys

augustus al onderdak bood aan 
meer dan 12.000 vluchtelingen 
uit Irak. Honderden andere 
families vonden een verblijf  in 
nabijgelegen dorpen rond al-
Hassakah en Serêkaniye (Ras 
al-Ayn). Ontbering en ellende 
zijn er dagelijkse kost. Op een 
dorre en kale vlakte, onder een 

bakkende zon van tussen 45 en 50° en op een zestigtal 
kilometer van de Iraakse grens, komen aan de lopende 
band honderden vluchtelingen aan om in het kamp op 
krachten te komen alvorens opnieuw de tocht aan te 
vatten richting Irak. 

De tocht is zwaar en de omstandigheden zijn 
verschrikkelijk. Zwakkere en oudere mensen houden 
het niet meer vol en moeten achtergelaten worden, 
in de hoop dat de families uiteindelijk opnieuw 
herenigd worden, kleine kinderen hebben constant 
hulp nodig en overleven amper de tocht, er is een 
tekort aan water, voedsel en de allernoodzakelijkste 
levensbenodigdheden. Eén op drie Yezidi’s die in het 
kamp aankomen heeft ernstige gezondheidsproblemen 
en heeft dringend verzorging nodig, vooral kinderen 
en ouderen. De medische posten draaien constant op 
volle toeren en de getuigenissen die langzamerhand de 
buitenwereld bereiken zijn zonder meer afschuwelijk: 
honderden mannelijke Koerden werden geëxecuteerd, 
vrouwen en kinderen werden gevangen genomen, 
vermoord, gemarteld, verkracht of  als slaaf  gehouden 
of  verkocht. Er zijn getuigenissen van mensen die 
levend begraven werden, gezinnen op vlucht die uit 
elkaar gerukt zijn,… Zelfs de huisdieren en het vee 
van de Yezidi’s ontsnappen niet aan de moorden en 
aanslagen van de jihadisten die enkel maar de totale 
uitroeiing voor ogen hebben. 

In een mum van tijd veroverden de jihadisten 
tientallen Yezidi-dorpen en stelden ze de dorpelingen 
voor de keuze: zich bekeren tot hun interpretatie 
van het soennisme of  sterven. Honderdduizenden 
Yezidi sloegen op de vlucht. Velen zochten hun 
toevlucht in het Shengal-gebergte, waaruit ze na 
een aantal dagen geëvacueerd werden door de 
Volksverdedigingseenheden (YPG) en naar Rojava, 
de Koerdische regio’s in Syrië, geholpen werden. 
Daar worden ze opgevangen in het Newroz-
vluchtelingenkamp, nabij Derik. Velen trekken 
vervolgens verder naar de Koerdische Regio in Noord-
Irak (KRG). Sommigen blijven in het Newrozkamp, 
dat momenteel aan een 4500-tal vluchtelingen opvang 
biedt. 

Het neWrozkamp

Om de eerste exodus van vluchtelingen te kunnen 
opvangen, stelden de overheidsdiensten van het 
Syrische kanton Cizîrê in november vorig jaar een 
kamp op, het ‘Newrozkamp’, dat tijdelijk opvang moest 
bieden aan twintig families maar inmiddels uitgegroeid 
is tot een gigantisch vluchtelingenkamp dat midden 

Sinds de jihadisten de Islamitische Staat (IS) 
uitgeroepen hebben op 29 juni ging hun verdere 
opmars gepaard met een nieuwe vorm van 
extreem geweld op alle niet-soennieten en op al 
wie zich niet wenst te bekeren tot hun visie van 
de islam. Sindsdien richtten ze hun pijlen onder 
meer op de Yezidi’s in Irak, aanhangers van wat 
velen als het oorspronkelijke Koerdische geloof  
beschouwen. In het noorden van Irak wonen er 
zo’n 650.000 Yezidi die nu geconfronteerd worden 
met extreem brutaal geweld door de IS-troepen, 
tot uitroeiing toe.

Het Newrozkamp in Rojava, toevluchtsoord 
voor duizenden vluchtelingen

De Koerden, 79
9

ROJAVA

Maxime Nys

augustus al onderdak bood aan 
meer dan 12.000 vluchtelingen 
uit Irak. Honderden andere 
families vonden een verblijf  in 
nabijgelegen dorpen rond al-
Hassakah en Serêkaniye (Ras 
al-Ayn). Ontbering en ellende 
zijn er dagelijkse kost. Op een 
dorre en kale vlakte, onder een 

bakkende zon van tussen 45 en 50° en op een zestigtal 
kilometer van de Iraakse grens, komen aan de lopende 
band honderden vluchtelingen aan om in het kamp op 
krachten te komen alvorens opnieuw de tocht aan te 
vatten richting Irak. 

De tocht is zwaar en de omstandigheden zijn 
verschrikkelijk. Zwakkere en oudere mensen houden 
het niet meer vol en moeten achtergelaten worden, 
in de hoop dat de families uiteindelijk opnieuw 
herenigd worden, kleine kinderen hebben constant 
hulp nodig en overleven amper de tocht, er is een 
tekort aan water, voedsel en de allernoodzakelijkste 
levensbenodigdheden. Eén op drie Yezidi’s die in het 
kamp aankomen heeft ernstige gezondheidsproblemen 
en heeft dringend verzorging nodig, vooral kinderen 
en ouderen. De medische posten draaien constant op 
volle toeren en de getuigenissen die langzamerhand de 
buitenwereld bereiken zijn zonder meer afschuwelijk: 
honderden mannelijke Koerden werden geëxecuteerd, 
vrouwen en kinderen werden gevangen genomen, 
vermoord, gemarteld, verkracht of  als slaaf  gehouden 
of  verkocht. Er zijn getuigenissen van mensen die 
levend begraven werden, gezinnen op vlucht die uit 
elkaar gerukt zijn,… Zelfs de huisdieren en het vee 
van de Yezidi’s ontsnappen niet aan de moorden en 
aanslagen van de jihadisten die enkel maar de totale 
uitroeiing voor ogen hebben. 

In een mum van tijd veroverden de jihadisten 
tientallen Yezidi-dorpen en stelden ze de dorpelingen 
voor de keuze: zich bekeren tot hun interpretatie 
van het soennisme of  sterven. Honderdduizenden 
Yezidi sloegen op de vlucht. Velen zochten hun 
toevlucht in het Shengal-gebergte, waaruit ze na 
een aantal dagen geëvacueerd werden door de 
Volksverdedigingseenheden (YPG) en naar Rojava, 
de Koerdische regio’s in Syrië, geholpen werden. 
Daar worden ze opgevangen in het Newroz-
vluchtelingenkamp, nabij Derik. Velen trekken 
vervolgens verder naar de Koerdische Regio in Noord-
Irak (KRG). Sommigen blijven in het Newrozkamp, 
dat momenteel aan een 4500-tal vluchtelingen opvang 
biedt. 

Het neWrozkamp

Om de eerste exodus van vluchtelingen te kunnen 
opvangen, stelden de overheidsdiensten van het 
Syrische kanton Cizîrê in november vorig jaar een 
kamp op, het ‘Newrozkamp’, dat tijdelijk opvang moest 
bieden aan twintig families maar inmiddels uitgegroeid 
is tot een gigantisch vluchtelingenkamp dat midden 

Sinds de jihadisten de Islamitische Staat (IS) 
uitgeroepen hebben op 29 juni ging hun verdere 
opmars gepaard met een nieuwe vorm van 
extreem geweld op alle niet-soennieten en op al 
wie zich niet wenst te bekeren tot hun visie van 
de islam. Sindsdien richtten ze hun pijlen onder 
meer op de Yezidi’s in Irak, aanhangers van wat 
velen als het oorspronkelijke Koerdische geloof  
beschouwen. In het noorden van Irak wonen er 
zo’n 650.000 Yezidi die nu geconfronteerd worden 
met extreem brutaal geweld door de IS-troepen, 
tot uitroeiing toe.

Het Newrozkamp in Rojava, toevluchtsoord 
voor duizenden vluchtelingen



De Koerden, 79
10 

Uit bezorgdheid voor de situatie brachten in 
augustus de covoorzitters van de Democratische 
Eenheidspartij (PYD, West-Koerdistan) Salih Muslim 
en Asiyah Abdullah, een delegatie van de Partij voor 
Vrede en Democratie (BDP, Noord-Koerdistan) en de 
Volksdemocratische Partij (HDP, Noord-Koerdistan/
Turkije), en vertegenwoordigers van de Demo-
cratische Samenlevingsbeweging (TEV-DEM, West-
Koerdistan) een bezoek aan het vluchtelingenkamp en 
lieten ze allen weten hun steun aan de vluchtelingen te 
verlenen en hen bij te staan waar nodig. Salih Muslim 
beloofde eveneens dat de Volksverdedigingseenheden 
van YPJ/YPG al het mogelijke zullen doen om de 
bevolking van Sinjar te beschermen en hun een veilige 
doortocht zullen bezorgen naar het noorden van de 
Iraakse staat. 

DoortocHt naar 

Het noorDen van irak

De vluchtelingenstroom in het 
Newrozkamp is zeer beweeglijk, 
kent een groot verloop en varieert 
constant, wat de hulpverlening er 
niet eenvoudiger op maakt. Wanneer 
de vluchtelingen terug op krachten 
gekomen zijn, ontfermen eenheden 
van de PKK en YPJ/YPG zich over 
hen en bieden zij hen een zo veilig 
mogelijke escorte naar de grens en 
het noorden van Irak. Voor hen is 
het duidelijk: niet het Iraakse leger 
of  de Zuid-Koerdische Peshmerga’s 

hebben hen gered, maar wel de PKK en YPJ/YPG 
die de strijd nieuw leven hebben ingeblazen door hun 
ervaring en door de Koerdische strijdkrachten beter te 
coördineren. 

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie hebben 
reeds meer dan 400.000 Irakezen, waaronder Yezidi, 
Armeniërs, Turkmenen, christenen, Shabakken en 
andere religieuze minderheden de Noord-Iraakse 
provincie Duhok in de KRG bereikt in de hoop hun 
vermiste familieleden terug te vinden en in veiligheid 
te leven tot wanneer het conflict beëindigd is. In 
samenwerking met de KRG coördineert de UNHCR 
de opvang in de plaatselijke vluchtelingenkampen, 

In samenwerking met de Syrische Arabische 
Rode Halve Maan, de Koerdische Rode Halve Maan 
(Heyva Sor), plaatselijke liefdadigheidsinstellingen en 
UNICEF coördineert de VN-vluchtelingenorganisatie 
UNHCR de hulpverlening van de VN en het transport 
van de vluchtelingen naar het kamp. Vanuit haar 
bevoorradingspunt in Qamishlo in de noordoostelijke 
provincie Hassakah, waar de UNHCR sinds 2010 
aanwezig is, bracht de UNHCR onder meer duizenden 
tenten, matrassen, lakens, zeep, kookgerei, energie- en 
proteïnerijk voedsel, ventilatoren, geneesmiddelen en 
andere goederen over. Een UNHCR-stafmedewerker 
omschreef  de situatie as een “menselijke tragedie” 
en zei dat “mensen (…) extreem verzwakt, dorstig 
en getraumatiseerd in het kamp [aankomen], in het 
bijzonder vrouwen en kinderen. (…) Ik heb geen 
enkel gelukkig of  lachend kind 
gezien. Geen enkel kind was aan het 
spelen of  wou je hand vasthouden 
of  lachte je toe, zoals kinderen 
normaal gezien doen. Ze liepen allen 
doelloos rond, op blote voeten, en 
zagen er extreem droevig uit... het 
was hartverscheurend.” 

Het Internationale Reddings-
comité (International Rescue 
Committee) is ook ter plaatse en 
heeft een 200-tal verpleegsters 
en dokters opgeroepen om de 
gewonden en zieken bij te staan. 
Het IRC behandelt hiermee 
zo’n 400 patiënten per dag, die 
grotendeels uitgedroogd zijn, koorts 
lijden en volledig uitgeput zijn. Ook zou een groot 
deel van de slachtoffers chronische buikloop hebben 
omdat ze niets anders te eten hadden dan planten en 
struikgewassen toen ze dagenlang op de Shengal-berg 
gevangen zaten.

Inmiddels heeft UNICEF laten weten dat de 
plaatselijke levensomstandigheden aan het verbeteren 
zijn, maar dat de kans op besmetting via water nog 
zeer reëel en zorgwekkend is door gebrek aan hygiëne 
in het kamp, onder meer door het warme weer. Het 
heeft dan ook meer dan 3000 waterreinigingstabletten 
geleverd en andere goederen in de hoop de hygiëne in 
het kamp wat te verbeteren en ziektes tegen te gaan. 

“Blijft nog maar de vraag of  de 

vluchtelingen bij een mogelijke terugkeer 

ooit nog met hun voormalige buren 

zullen kunnen samenleven. Zelfs 

als deze laatsten niet met de vijand 

gecollaboreerd hebben, zal er hierover 

nooit zekerheid bestaan en zal er steeds 

een wrang gevoel van onveiligheid, 

onrechtvaardigheid en wrok bij de 

overlevenden blijven leven.”
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En welke gevolgen zal een terugkeer hebben op 
de achtergeblevenen? De IS beschikt immers over 
een uitgebreid netwerk van informanten, waaronder 
Arabieren, Turkmenen en zelfs Koerden, die uit 
religieuze of  politieke overwegingen, maar ook uit 
angst, samengewerkt hebben met de jihadisten. Blijft 
nog maar de vraag of  de vluchtelingen bij een mogelijke 
terugkeer ooit nog met hun voormalige buren zullen 
kunnen samenleven. Zelfs als deze laatsten niet met 
de vijand gecollaboreerd hebben, zal er hierover nooit 
zekerheid bestaan en zal er steeds een wrang gevoel 
van onveiligheid, onrechtvaardigheid en wrok bij 
de overlevenden blijven leven. Gevoelens waar het 
nieuwe Iraakse parlement rekening mee zal moeten 
houden, wil het een zekerheid kunnen bieden aan alle 
burgers op zijn grondgebied, ongeacht hun religieuze 
afkomst of  politieke overtuiging.

Maxime Nys is redacteur van De Koerden.

maar ondanks alle hulp er is nog steeds een enorm 
gebrek aan basisbenodigdheden om te voorzien in hun 
levensonderhoud, en schuilt er door de gebrekkige  
hygiënische omstandigheden een constant gevaar voor 
verspreiding van ziektes.

een onzekere toekomst

De toekomst van alle vluchtelingen ziet er momenteel 
allesbehalve rooskleurig uit. Zolang de IS-troepen 
hun woonplaats bezetten en de streek terroriseren, is 
terugkeren geen optie. Gesteund door artillerie van de 
VS mogen de Koerdische eenheden dan wel tegenwind 
bieden tegen de jihadisten, deze laatsten zijn tot op 
de tanden bewapende fanatiekelingen in het bezit van 
militair materiaal dat ze buitgemaakt hebben op het 
Iraakse reguliere leger. 
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BAŞÛR

Kristel Cuvelier

terreurbeweging … 

Tussen 9 en 14 augustus 
spraken we met verschillende 
Yezidi die erin geslaagd 
waren aan het bloedbad 
van Shengal te ontsnappen. 
We ontmoetten hen in het 

Koerdische zuiden van Turkije, in het Yezidische dorp 
Bacinê (Güven), net buiten Midyat, en in Nussaybin, 
aan de grens met Syrië. De Yezidi die we spraken 
behoren tot de ‘gelukkigen’ die een paspoort hadden 
en die de grens met Turkije konden oversteken in 
de luttele uren dat deze open is geweest, daarna 
werd de grens hermetisch afgesloten. Verschillende 
tienduizenden anderen vinden een voorlopig 
onderkomen in vluchtelingenkampen in Rojava (in 
Syrië) en in Iraakse steden als Zakho en Duhok, waar 
ze veelal moeten kamperen in scholen, op pleinen, in 
leegstaande gebouwen en bouwwerven. We spraken 
met vluchtelingen uit Shengal, Til Kassab, Bahadré, 
Xanik en Gobenl. Sommigen waren ternauwernood 
ontsnapt, anderen waren op de vlucht geslagen van 
zodra het zwarte leger in aantocht was. 

HiDo

Hido Xwedêda (uit Til Kassab, 6km buiten Shengal) 
vertelt dat de Peshmerga aanvankelijk extra 
manschappen en zware wapens naar Shengal hadden 
gestuurd. Vervolgens had het Koerdische leger de 
Yezidi gevraagd hun wapens in te leveren. Hido vertelt 
wat er die noodlottige nacht gebeurd is: “We dachten 
dat we veilig waren. De avond voor de aanval zijn de 
Peshmerga rond 11 uur ’s avonds plots vertrokken. We 
zeiden: “Jullie gingen ons verdedigen en nu vluchten 
jullie! Geef  ons onze wapens terug!”” Toen ze hun 

Shengal (of  Sinjar), een stad waar veel Yezidi wonen, 
werd in de nacht van 2 op 3 augustus ingenomen door 
de Islamitische Staat (IS). De Yezidi behoren tot een 
oeroude, Koerdische  geloofsgemeenschap die door 
de IS als “duivelaanbidders” gezien worden omdat ze 
een “Pauw-engel” en de natuurelementen aanbidden. 
Eerst viel de IS een aantal dorpen ten zuiden van 
Shengal aan – onder meer Girzerik, Til Benat, Til 
Kassab, Koço (Kocho) en Sibaşexidir (Siba Sheikh 
Khidir) – waarna de stad zelf  volgde. De Peshmerga, 
de soldaten van het Iraaks-Koerdische leger, die 
Shengal  zouden verdedigen, hadden zich de avond 
ervoor om onbekende reden teruggetrokken, zodat de 
inwoners nagenoeg weerloos achterbleven. 

Honderdduizenden Yezidi sloegen op de vlucht, 
schattingen variëren tussen 200 000 en 500 000, net als 
andere bevolkingsgroepen die sinds jaren het doelwit 
vormen van soennitische extremisten, waaronder de 
Shabakken en duizenden sjiitische Turkmenen, die 
vanuit de eerder veroverde stad Tal Afar een veilig 
onderkomen hadden gezocht in Shengal. Een deel van 
hen – 40.000 mensen volgens de meest conservatieve 
schattingen, 150.000 volgens andere bronnen  –  zocht 
hun toevlucht in het Shengalgebergte. Omdat de IS 
het gebergte omsingeld had, kwamen zij vervolgens 
voor de gruwelijke keuze: omkomen van honger en 
dorst of  terugkeren en het slachtoffer worden van de 

Met mondjesmaat komen ze toe in het Koerdische 

zuiden van Turkije (Noord-Koerdistan), de 

Yezidi-vluchtelingen uit Shengal, een stad in 

het noordwesten van Irak. Allen vertellen ze het 

onthutsende verhaal over de slachtpartijen die 

de Islamitische Staat er heeft aangericht. Het 

Koerdisch Instituut sprak begin augustus met 

enkelen van hen.

“God is één, PKK twee!” 
Yezidi-vluchtelingen uit Shengal getuigen
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ogen en organen, …  Een vrouw vertelde dat de man 
van haar zus naar zijn dorp teruggekeerd was om water 
te halen voor zijn kinderen die dreigden te sterven 
van dorst. De jihadisten hebben hem onthoofd – 
vermoedelijk omdat hij zich niet wou bekeren – en zijn 
hoofd, schouder en arm naar haar teruggestuurd met 
enkele andere mannen. In hoeverre het aantal doden 
en de gruwelijke verhalen correct zijn, valt onmogelijk 
te achterhalen. Misschien is niet elke vluchteling eerlijk 
en waarschijnlijk overschatte de getraumatiseerde 
Hido de aantallen. 

Maar doen de exacte cijfers er wel zoveel toe? Vast 
staat dat er ontelbare doden zijn gevallen en dat de 
IS vele misdaden tegen de mensheid heeft gepleegd. 
De terreurgroep zorgt zelf  voor het bewijsmateriaal; 
de IS documenteert haar eigen misdaden en zet ze 
op internet als middel om angst te zaaien. Enkele 
Yezidijongeren toonden ons beeldmateriaal van de 
massamoord in Shengal op hun gsm; afgrijselijke 
foto’s en een filmpje dat moeilijk te vergeten valt. 
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een veiLige corriDor

Hido werd, zoals iedereen die we spraken, na 
enkele dagen bevrijd door de YPG, de Koerdische 
Volksverdedigingseenheden uit Rojava (Syrië). De 
YPG en de Volksverdedigingsmacht HPG – de 
militaire tak van de Koerdische Arbeiderspartij 
PKK uit Noord-Koerdistan (Turkije) – werden ter 
hulp geroepen op het moment dat de Peshmerga de 
Yezidi in de steek lieten. De YPG en hun vrouwelijke 
strijdgenoten van de YPJ zijn er als eerste in geslaagd 
zich een weg te vechten vanaf  de door hen veroverde 
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de IS ingenomen gebied. Op die manier hebben 
de Koerdische milities tienduizenden Yezidi weten 
te evacueren (de cijfers variëren tussen 20.000  en 

wapens terugeisten en er een dispuut ontstond, schoten 
de Peshmerga volgens Hido drie mannen dood. Hido 
maakt zich kwaad: “Als de Peshmerga onze wapens 
niet hadden afgenomen, dan hadden we ons zeker 
nog drie maand kunnen verdedigen.” Iedereen vertelt 
hetzelfde verhaal: de Peshmerga heeft hen ontwapend 
en is vervolgens vertrokken. “De Peshmerga had 
zelfs de wapens van de politie afgenomen,” aldus een 
familie uit Bahadré.

Rond 2 uur ’s nachts, amper drie uur later, viel 
‘Daesh’ (de Arabische afkorting voor de Islamitische 
Staat) het dorp van Hido binnen. “Ik bevond 
me op dat ogenblik bij een vriend. Ik had al mijn 
wapens afgegeven, maar hij had nog één geweer 
achtergehouden met zes kogels. Hij heeft toen twee 
mannen van Daesh doodgeschoten en we hebben hun 
wapens genomen. We vochten tot al onze munitie op 
was, daarna zijn we moeten vluchten. We hebben mijn 
vrouw en een aantal kinderen kunnen redden, maar 
mijn broer en mijn zoon zijn gevangenen genomen. 
Ik heb nog gezien dat Daesh hen geblinddoekt had. Ik 
weet niet wat er daarna gebeurd is, maar ik vrees dat 
ze dood zijn.”

Hido en zijn gezelschap slaagden erin de bergen 
te bereiken. Onderweg zag hij hoe een IS-jihadist, 
gekleed als burger, enkele families bij zich riep. Toen 
hij een aantal families rond zich verzameld had, 
blies de man zichzelf  op. “Toen we in de bergen 
toekwamen zagen we van overal mensen de hellingen 
opkomen,” vervolgt Hido zijn verhaal. Hij  verbleef  
verschillende dagen in de bergen, in een moordende 
hitte van rond de 44°C. Zijn gezelschap had een paar 
flessen water en wat brood kunnen meenemen en ze 
wisten te overleven door de kinderen het water met 
kleine dopjes per keer te geven. Hido vertelt dat hij 
een tachtigtal kinderen en oudere mensen heeft zien 
sterven van dorst. Voedselhulp heeft hij niet gezien, hij 
heeft er later wel over gehoord. 

gruWeLfiLmpjes

Hido denkt dat er in zijn dorp zeker 500 doden zijn 
gevallen en hij is ervan overtuigd dat er in totaal zeker 
3000 mensen vermoord zijn. Daarop vertellen de 
Yezidi allerlei horrorverhalen over onthoofdingen, 
afgekapte ledematen, afgesneden oren, uitgeholde 
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Tot nu toe hebben de jihadisten vrij 
eenvoudig terrein veroverd in noordwest-Irak. 
Eerst liet het Iraakse leger Mosul op 10 juni 
zonder slag of  stoot over aan de IS, waarbij de 
jihadisten een grote hoeveelheid zware wapens 
en een astronomische som geld buitmaakten. 
En vervolgens trokken de Peshmerga zich bijna 
systematisch terug tijdens de opmars van het 
zwarte leger doorheen de vlakte van Nineveh. 
Daarbij wisten de jihadisten de levensbelangrijke 
Mosuldam tijdelijk te veroveren, net als 
verschillende christelijk/Assyrische en 
Turkmeense dorpen en het (ondertussen 

heroverde) Koerdische vluchtelingenkamp Maxmur, 
dat in de jaren ’90 opgericht werd door de VN voor de 
Koerden die toen  in Turkije zwaar vervolgd werden. 

Waarom de Peshmerga van de Koerdistan 
Democratische Partij (KDP) zich terugtrokken, is niet 
geweten. Vele Yezidi zagen er een complot in, maar 
het kan net zo goed om een fout, een paniekreactie 
of  een (te betreuren) tactische terugtrekking gaan. Wat 
ook de motieven waren, vast staat dat de Peshmerga 
honderdduizenden mensen van verschillende origine 
weerloos hebben achtergelaten, goed genoeg wetende 
dat dat hun doodvonnis zou kunnen betekenen. 
Regionaal president Massoud Barzani (KDP) 
verklaarde achteraf  dat de Peshmerga niet op hoger 
bevel zijn teruggeroepen. Hij kondigde aan dat de 
verantwoordelijke militaire en politieke leiders voor 
een onderzoekscommissie zullen moeten verschijnen. 
Het hoofd van de Peshmerga schreef  op zijn beurt 
aan een Koerdische krant dat “al de verantwoordelijke 
politieke, veiligheids- en militaire officieren uit hun 
functie ontheven zijn.”  

… samen sterk!

Een aantal dagen later, in het lokale bureau van 
de Koerdische Partij voor Vrede en Democratie 
(BDP)  in Nussaybin (Turkije), lijkt het “verraad” 
van de Peshmerga alweer vergeten te zijn. De 
Peshmerga en de YPG vechten nu immers samen 
tegen de IS. De onenigheden tussen twee van de 
belangrijkste Koerdische politieke families - de PKK 
en haar zusterpartijen en milities aan de ene kant en de 
machtige, noord-Iraakse clan van de Barzani’s aan de 
andere kant – zijn opnieuw begraven met het oog op 

120.000). De mannen en vrouwen van de YPG en de 
YPJ namen ook de training en bewapening van Yezidi 
op zich en richtten de “Shengal Verdedigingseenheid” 
op. IS-militanten zouden als wraak geprobeerd hebben 
om mensen uit de bergen naar beneden te lokken met 
foto’s van PKK-leider Öcalan, om hen vervolgens te 
vermoorden.  

Hido vertelt dat de YPG hen eerst naar Rojava 
hebben gebracht. Net zoals duizenden andere Yezidi is 
hij daarna urenlang noordwaarts langs de grens gestapt 
tot ze ter hoogte van de Koerdische Regio van Irak 
(KRG) kwamen, waar ze via de Semalka/Peshkabour 
grensovergang naar de KRG zijn gegaan. Van daaruit 
is Hido verder getrokken naar Turkije. 

verraaD …?

Hido voelt zich, net als iedereen die we spraken, 
verraden door de Peshmerga: “Ze wisten goed genoeg 
dat Daesh op komst was en dat ze de Yezidi zouden 
doden!” De aanval kwam inderdaad niet als een 
verrassing. Een week eerder had de IS aangekondigd 
dat ze van plan waren Shengal voor het einde van de 
Ramadam, op maandag 28 juli, te veroveren. “We zullen 
het Suikerfeest morgen in Shengal vieren”, luidde hun 
boodschap toen. Zowel de Yezidi, als de Peshmerga 
hadden zich toen in paraatheid gebracht om Shengal 
te verdedigen en een eerste aanval op het dorp Shilo 
werd succesvol afgeslagen. Het grote offensief  van 
de IS zou echter pas een week later plaatsvinden. 
Waarom de Peshmerga de Yezidi ontwapenden en 
zich vervolgens vlak voor die aanval terugtrokken, 
blijft een prangende vraag. 

Hido: “Als de Peshmerga onze wapens niet hadden afgenomen, dan hadden we ons 

zeker nog drie maand kunnen verdedigen.”
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al druk met de hulp aan de noodlijdende bevolking 
in Syrië en nu komen de vluchtelingen uit Shengal 
erbij. De BDP doet wat ze kan, maar ze krijgt zelf  ook 
geen hulp, dus ze kunnen niet genoeg doen. Er komt 
iemand, we helpen hem en dan komt er alweer iemand 
anders. Waar blijft de buitenlandse hulp? We willen dat 
iedereen ons hoort, de EU, België, Duitsland, … want 
de Islamitische Staat wil ons allemaal dood!”

is in turkije

Georganiseerde hulp van de Turkse staat krijgen de 
Yezidi niet. Zıver zegt dat hij zelfs schrik heeft om de 
vluchtelingen te helpen. Turkije vangt weliswaar veel 
vluchtelingen uit Syrië op, maar dan vooral soennitische 
tegenstanders van het regime van Assad. Verschillende 
mensen vertelden ons dat er in het vluchtelingenkamp 
van Midyat ondertussen geen christenen of  Koerden 
meer zijn, enkel nog soennieten. Meer zelfs, we 
hoorden van drie afzonderlijke personen dat er in 
het kamp strijders geronseld worden voor de IS. 
Mannen zouden betaald worden om in Syrië te gaan 
strijden, terwijl hun vrouw en kinderen in het kamp 
achterblijven. We legden de vraag voor aan Ahmet Turk, 
de Koerdische burgemeester van Mardin. Hij zei dat 
het algemeen geweten is dat Turkije de IS steunt en dat 
de jihadisten vanuit Turkije in Syrië kunnen opereren. 
Hoe het er in het vluchtelingenkamp aan toegaat wist 
hij echter niet. “Er zijn geen vluchtelingenkampen 
voor de Koerden. De BDP heeft geen contacten met 
de kampen, we proberen er wel informatie over te 
krijgen, maar dat is moeilijk,” aldus de burgemeester. 
Het vluchtelingenkamp van Midyat, waar de IS 
strijders zou ronselen, ligt slechts op enkele kilometer 
van Bacinê, het dorp waar de Yezidi uit Shengal een 
onderkomen zoeken, van op de heuvels kan je het net 
niet zien liggen …

een bLoeDige voorgescHieDenis

Eén van de vluchtelingen die we in Nusaybin spraken 
is Delxwaz, een vrouw met een jonge peuter op 
haar arm. Haar verhaal is hetzelfde: de IS heeft haar 
dorp midden in de nacht aangevallen, waarop de 
dorpelingen gevlucht zijn aangezien de Peshmerga 
hen ongewapend had achtergelaten. Ook Delxwaz 
dankt haar leven aan de reddingsoperatie van de YPG 
en de HPG. “God is één, PKK is twee,” zegt ze vol 

de strijd tegen hun gemeenschappelijke vijand, de IS, 
die Rojava al ruim een jaar probeert te veroveren en 
die het nu ook op de Koerden in Irak gemunt heeft.  

In het BDP-kantoor heeft iedereen het erg druk met 
het inzamelen van hulpgoederen voor de vluchtelingen 
uit Shengal. De aanwezige BDP-militanten leggen uit 
dat ze zich zeer betrokken voelen bij wat de Yezidi 
in Irak wordt aangedaan. In de jaren ’90 heeft het 
toenmalige Turkse regime een 4000-tal Koerdische 
dorpen platgebrand. De Koerden van Turkije weten 
maar al te goed hoe het voelt om vervolgd te worden. 
“Als we op tv beelden zien van verhongerde en zwaar 
gewonde kinderen, dan doet dat ons pijn. De mensen 
hier wenen om Shengal,” leggen de aanwezigen ons 
uit. “Met alles wat er gebeurt, eerst in Syrië en nu in 
Shengal, kunnen wij Koerden niet anders dan elkaar 
helpen. Welke fouten de Peshmerga ook gemaakt 
hebben, we kunnen niet anders dan samenwerken en 
ons verdedigen.” De aanwezigen menen dat de hele 
wereld, Turkije voorop, hen in de steek laat en dat 
ze daarom wel aangewezen zijn op elkaar. “Turkije 
zegt nooit dat de IS terroristen zijn, ze hebben de 
jihadisten juist gesteund en van wapens voorzien, 
maar zoiets komt nooit in het nieuws,” aldus de BDP-
sympathisanten. 

Ook Zıver Yalcin, een Yezidi uit Zweden die 
zijn vakantie in Nusaybin doorbrengt, probeert de 
vluchtelingen te helpen. Hij brengt drie families die net 
toegekomen zijn naar een leeggemaakt appartement 
van sympathiserende Yezidi. “Iedereen doet wat hij 
kan,” legt Zıver uit. “Mensen geven water en voedsel, 
maar ook matrassen, dekens, kleren, … We maken een 
lijst op met wat er nodig is en dat wordt ingezameld.” 
Wie een auto heeft, rijdt rond als chauffeur, niet enkel 
voor de vluchtelingen, maar ook voor hulpverleners, 
dokters en journalisten. “Alles samen helpen we 
momenteel zo’n 500 families, die we over de 
Koerdische steden proberen te verspreiden, maar er 
zijn nog mensen onderweg. Als je de onthoofding van 
familieleden hebt moeten aanschouwen, dan wordt je 
gek, vele vluchtelingen hebben zware psychologische 
problemen.” 

Zıver vertelt dat de coördinatie van de hulp door de 
‘dernek’ (volkshuis) van de Yezidi gebeurt, maar ook 
de BDP helpt waar ze kan. “Maar de BDP heeft het 
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etnisch-religieuze achtergronden. “Gruwelijke 
verhalen over de ontvoering van Yezidi-, christelijke, 
Turkmeense en Shabakvrouwen, meisjes en jongens, 
en getuigenissen van gewelddadige verkrachtingen, 
bereiken ons aan een alarmerend tempo,” liet de VN-
Vluchtelingenorganisatie toen weten. Een christelijke 
priester uit de provincie Nineveh vertelde op Al Arabia 
TV dat de jihadisten “meer dan 700 vrouwen op de 
markt in Mosul verkocht hebben als concubines. Elke 
vrouw werd verkocht voor 150 dollar.” Een recenter 
cijfer komt van een woordvoerder van de Iraakse 
Yezidi gemeenschap die het in het parlement had over 
“2470 vrouwen en jonge meisjes die gevangen worden 
gehouden in de buurt van Mosul”.

De ontvoeringen en verkrachtingen worden nog 
gruwelijker als men bedenkt hoe sterk de Yezidi –
en de Iraakse Koerden in het algemeen – aan “eer” 
hechten. Eremoorden zijn een veel voorkomend 
probleem in de KRG. Dat wil zeggen dat verkrachte 
vrouwen, als ze al zouden kunnen ontsnappen, niet 
zomaar – onbevreesd en onbeschaamd – kunnen 
terugkeren naar hun familie. De vrouw van Yilmaz 
Güney, een bekende Yezidi uit Duitsland, was diep 
geschokt over een verhaal dat de ronde doet onder de 
vluchtelingen. “Een gevangen genomen meisje wist 
haar vader op te bellen met haar gsm en ze gaf  door 
waar de vrouwen gevangen zaten. De vader belde 
vervolgens de coördinaten door aan de Peshmerga 
met de vraag de locatie te bombarderen. “Dan zijn ze 
meteen allemaal dood”, zo zou hij gezegd hebben.” 
Het gaat om een gerucht, de meeste Yezidi zouden 
ongetwijfeld blij zijn hun dochters terug te kunnen 
krijgen, maar het illustreert wel hoe de kwestie “eer” 
het nog moeilijker maakt voor de vrouwen. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat er verhalen opduiken over 
Yezidivrouwen die zelfmoord pleegden nadat ze door 
IS-strijders zijn verkracht. 

Ondertussen hebben zowel de centrale Iraakse 
regering in Bagdad, de regionale Koerdische Regering 
in Erbil, als een lange lijst civiele organisaties een 
dringend oproep gelanceerd aan de internationale 
gemeenschap om actie te ondernemen om de 
ontvoerde vrouwen te redden. Tot nu toe is aan de 
oproep geen gehoor gegeven …

Kristel Cuvelier is stafmedewerker van het Koerdisch Instituut.

overtuiging. 

Delxwaz wil graag terug naar haar gerieflijke, eigen 
huis, maar ze vraagt zich af  of  dat wel zin heeft. “Steeds 
opnieuw zijn de Yezidi het slachtoffer van vervolging.” 
De Yezidi hebben het over meer dan zeventig 
genocides sinds de opkomst van de islam. Delxwaz 
vertelt over een aanslag in 2007. Op 14 augustus 
bliezen vier zelfmoordcommando’s zichzelf  op in 
enkele Yezididorpen in het district Shengal. Volgens 
het Iraakse Rode Kruis vielen daarbij 796 doden en 
1562 gewonden. De aanslag werd toegeschreven aan 
de aan Al Qaeda gelieerde voorloper van de IS, de 
Islamitische Staat in Irak. De groepering had toen haar 
aanhangers opgeroepen om alle Yezidi die ze konden 
vinden te vermoorden. In een rapport van Human 
Rights Watch staat een lange lijst van soortgelijke 
dodelijke aanslagen op Yezidi en andere minderheden 
in Nineveh, zoals Shabak en Assyrische christenen. 

Ook nu is er een toename van etnische spanningen. 
Enkele Yezidi-vrouwen vertellen dat een zestigtal van 
hun familieleden meegegaan is met “Arabieren” die 
hen zouden helpen ontsnappen aan de IS. Ze hebben 
sindsdien niets meer van hen vernomen en vrezen 
het ergste. Ook andere vluchtelingen verdenken hun 
soennitische landgenoten van het doorspelen van 
informatie aan de IS.

sekssLavinnen

Het verhaal van de ontvoerde vrouwen ligt eveneens 
op ieders lippen. Als ze een dorp veroveren verdelen 
IS-strijders de vrouwelijke gevangenen in groepen 
volgens leeftijd en schoonheid. Sommige vrouwen 
worden gedwongen om zich te bekeren en met IS-
militanten te trouwen, anderen worden verkocht. 
“Sommige meisjes houden ze voor zichzelf, andere 
verkopen ze aan “de Arabieren”, zegt Delxwaz bitter. 
“Enkele meisjes moesten mee om de strijders van 
Daesh te wassen en onzedelijke dingen met hen te 
doen,” valt een andere vrouw bij. Ook Zıver windt 
zich erover op: “Het is toch niet normaal dat je 
iemands dochter of  vrouw zomaar meeneemt om te 
verkopen!”  

De Iraakse overheid en de VN hadden het in de eerste 
dagen over een 1500-tal vrouwen met  verschillende 
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BAŞÛR

Paul Vanden Bavière

Koerden toch opnieuw in 
Iraakse regering

Hader al-Abadi, groot is, levert 
de crisis een kans om orde op 
zaken te stellen in Irak. Het is 
aan de Irakezen – zowel sjiieten, 
soennieten als Koerden – om 
die kans al dan niet te grijpen. 
Kenschetsend voor de verrotte 
situatie is dat zowel de Koerden 
als de Irakezen maanden moes-

ten wachten vooraleer er een regering kon worden 
gevormd. In de Koerdische Autonome Regio werden 
al op 21 september 2013 verkiezingen gehouden. In 
heel Irak hadden op 30 april parlementsverkiezingen 
plaats, maar pas nu is er een regering.

referenDum

De Koerden hadden de aanval van de IS nodig om 
uiteindelijk op 18 juni een regering van nationale 
eenheid te vormen met de drie grote partijen: de 
Koerdische Democratische Partij van Massoed 
Barzani, de Patriottische Unie van Koerdistan van Jalal 
Talabani (de eerste president van Irak sedert de val van 
Saddam Hoessein in 2003, die in juli werd vervangen 
door een andere PUK-man, Fouad Massoum), en 
Goran (Verandering), een partij die in 2006 ontstond 
uit een scheuring in de PUK.

De Koerdische regeringsvorming ging gepaard met 
groot optimisme. De Koerden hadden van de aanval 
van ISIS gebruik gemaakt om een aantal betwiste 
gebieden, waarover nog altijd een referendum moet 
worden gehouden, te bezetten. Vooral de oliestad 
Kirkoek is hier belangrijk. President Barzani was zo 
euforisch dat hij op 1 juli al aankondigde dat er “binnen 
enkele maanden” in Koerdistan een referendum zou 
worden gehouden over de toekomst van de Autonome 

De leider van ISIS, Abou Bakr al-Baghdadi, een alias 
van Awwad Ibrahim al-Badri, afkomstig uit de Iraakse 
stad Samarra, riep zich na die succesvolle campagne 
op 29 juni uit tot kalief  Ibrahim en herdoopte ISIS 
tot gewoonweg IS of  Islamitische Staat. Die beslaat 
momenteel een groot deel van Noord-Oost-Syrië, waar 
de Koerden van de Democratische Eenheidspartij 
(PYD) ze nog altijd gewapenderhand op afstand 
kunnen houden langs de grens met Turkije, en van 
Noord-West-Irak.

De opmars van de IS is inmiddels gestuit door 
Amerikaanse luchtaanvallen vanaf  8 augustus ter 
bescherming van de Koerdische Autonome Regio in 
Irak en van de christelijke en yezidische minderheden 
in Noord-Irak. Hier en daar hebben Iraakse troepen, 
Koerdische Peshmerga’s, sjiitische milities en 
soennitische anti-IS stammen en groepen ook wat 
gebied kunnen heroveren. Maar het gevaar is nog niet 
geweken, ook al wordt er onder Amerikaanse impuls 
gewerkt aan een internationale coalitie ter bestrijding 
van de IS in Irak en in Syrië.

Alhoewel het pessimisme over de kansen op slagen 
van de nieuwe regering, onder leiding van de sjiiet 

Ondanks de vele onopgeloste conflicten hebben 
de Koerden er maandag 9 september 2014 mee 

ingestemd een nieuwe Iraakse regering te vormen 

met de soennitische Arabieren en de meerderheid 

van sjiitische Arabieren. Het was zeker niet van 

harte, maar er was sterke Amerikaanse druk om 

een eenheidsfront te vormen tegen de Islamitische 

Staat in Irak en Syrië (ISIS), die op 5 juni een 
blitzoffensief  ontketende in het noorden van Irak. 

En al snel Iraks tweede grootste stad veroverde en 

aan de grenzen van Koerdistan stond.
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Paul Vanden Bavière

Koerden toch opnieuw in 
Iraakse regering
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volledig op droog zaad is komen te zitten. Ambtenaren 
en soldaten zouden sedert de eerste maanden van 
dit jaar geen loon meer hebben ontvangen. De niet-
uitbetaling van de soldij kan voor een deel verklaren 
dat de Peshmerga geen weerstand boden aan ISIS 
en op de vlucht sloegen toen dat oprukte in Sinjar, 
het vooral door Yezidi bewoond gebied. Doordat 
een raffinaderij moest worden gesloten is er in 
Koerdistan niet voldoende benzine meer te krijgen. 
De gevechten hebben ook de gewone handel met 
Turkije verstoord, wat tot prijsverhogingen heeft 
geleid. Het zijn toestanden die al tot vele sociale en 
antiregeringsprotesten hebben geleid.

Het ziet er dus naar uit dat Massoed Barzani 
zijn referendumplannen nog wel vele maanden zal 
opbergen. Hij kan moeilijk anders dan naar een 

akkoord met Bagdad streven. 
Vandaar dat hij bereid was toe te 
treden tot de regering van Haider al-
Abidi zonder zelfs de toezegging te 
hebben gekregen dat Bagdad direct 
zijn betalingen aan de regering in 
Erbil zal hervatten.

De Koerden kregen wel de 
portefeuille van financiën en 
oud-minister van Buitenlandse 
Zaken Hoshijar Zebari werd één 
van de vice-premiers. Maar over 
de belangrijke portefeuilles van 
Binnenlandse Zaken en Defensie 

werd nog geen beslissing genomen. Dat zou binnen 
de week moeten gebeuren.

Ten slotte kregen de Koerden wel de verzekering 
dat de nieuwe regering de geschillen tussen Bagdad en 
Erbil binnen de drie maanden wil oplossen. Dit zijn 
naast de financiering van Koerdistan, de olierechten die 
de Koerden opeisen en het vastleggen van de grenzen 
van de Koerdische autonome regio. Die kwestie moest 
eigenlijk al jaren geleden zijn opgelost via referenda in 
de betwiste gebieden. De termijn van drie maanden 
lijkt daarom vrij onrealistisch.

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

Regio. Een referendum dat zeker een overgrote 
meerderheid voor onafhankelijkheid zou opleveren – 
al in 2005 was er een informeel referendum, waarbij 
98,8 % van de Koerden zich voor afscheiding van Irak 
uitsprak. Het optimisme was ook geïnspireerd op het 
feit dat de Koerdische regio sedert begin dit jaar olie 
is beginnen uitvoeren, wat ook een perspectief  op 
financiële onafhankelijkheid opende.

Het optimisme was duidelijk voorbarig. Bagdad 
onderstreepte dat oliewinning en –verkoop grond-
wettelijk een materie is die voorbehouden is aan de 
centrale regering. Als represaille zette Bagdad zijn 
betalingen aan de Koerdische regio stop. Na de 
Amerikaanse invasie van 2003, die leidde tot juridische 
erkenning van de al sedert 1991 bestaande feitelijke 
autonomie, werd overeengekomen dat Koerdistan 
17 % van het Iraakse budget zou 
krijgen, een percentage dat 95 % van 
de inkomsten van de Koerdische 
inkomsten uitmaakte.

oLieverkoop 

gebLokkeerD

Ook loopt de verkoop van de olie 
niet zoals verwacht. De Iraakse 
regering heeft overal waar het kan 
processen aangespannen tegen 
de illegale verkoop van olie. Met 
succes. Zelfs in de Verenigde 
Staten, nochtans een oude bondgenoot van de Iraakse 
Koerden, is het lossen van Koerdische olie tot nog 
toe geblokkeerd geworden. Een tanker die naar 
Marokko voer kon daar zijn olie niet kwijt omdat 
de regering in Rabat terugkrabbelde na protest van 
Bagdad. De enige afnemers zijn Turkse bedrijfjes en 
ook Israël, het enige land dat zich enthousiast uitsprak 
voor onafhankelijkheid. De Koerdische regering 
ontkent officieel de leveringen aan Israël omdat ze de 
gevoeligheid van de Arabische en Iraanse buren niet 
openlijk durft te kwetsen. Dat betekent dat de uitvoer 
eigenlijk smokkelwaar is, die aan spotprijzen wordt 
geleverd.

Die zware tegenslag heeft ertoe geleid dat de 
Koerdische regering in Erbil (Hewlêr in het Koerdisch) 

“Alhoewel het pessimisme over de 
kansen op slagen van de nieuwe regering, 

onder leiding van de sjiiet Hader al-
Abadi, groot is, levert de crisis een kans 

om orde op zaken te stellen in Irak. 
Het is aan de Irakezen – zowel sjiieten, 
soennieten als Koerden – om die kans al 
dan niet te grijpen. Kenschetsend voor de 
verrotte situatie is dat zowel de Koerden 

als de Irakezen maanden moesten 
wachten vooraleer er een regering kon 

worden gevormd.” 
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BAŞÛR

Mohamed Madi

van de BBC Wereldomroep, 

hij leerde er toen verschillende 

journalisten kennen. 

Het grootste deel van de 

jaren ’80 en ’90 bracht hij 

in ballingschap buiten Irak 

door omdat hij lid was van de 

Islamitische Dawa partij, een 

sjiitische Iraakse oppositiepartij. Abadi zegt dat onder 

de heerschappij van Saddam Houssein  twee van zijn 

broers vermoord werden en dat een derde broer 10 

jaar in de gevangenis zat. Allemaal omdat ze lid waren 

van de Islamitische Dawa.

Na de val van het Baath-regime in 2003 keerde Abadi 

terug naar Irak. Hij werd minister van Communicatie 

in de Iraakse regering en zetelt sinds 2006 eveneens 

als parlementslid. Hij heeft verschillende Iraakse 

parlementaire comités voorgezeten, waaronder dat 

voor financiën en economie.

gematigD maar vastberaDen

Abadi werd al langer getipt als premier en hij 

wedijverde reeds in 2006 en 2010 voor het hoogste 

ambt.  Analisten zijn het er algemeen over eens dat 

hij als persoon minder verdeeldheid oproept dan zijn 

voorganger Nouri al-Maliki, maar die vergelijking 

vertelt ons bitter weinig. Beide politici hebben hun 

wortels in de Islamitische Dawa partij, die in de jaren 

’70 een gewapende strijd voerde tegen het Baathregime.

Volgens de voormalige Britse diplomaat Gerard 

Russell verschillen Abadi en Maliki op politiek 

vlak maar weinig van elkaar. “Abadi heeft een zeer 

gelijkaardige achtergrond,” aldus de diplomaat. Maar 

Als één van de oudste Iraakse politici heeft Haider 

al-Abadi al veel belangrijke posten bekleed sinds hij 

in 2003 uit ballingschap terugkeerde naar Irak. Hij 

slaagde erin ex-premier Nouri al-Maliki te vervangen 

als de favoriete kandidaat van de sjiitische ‘Rechtsstaat’-

parlementscoalitie, hoewel Maliki zijn aanstelling eerst 

hevig aanvocht. Later gooide Maliki de handdoek in 

de ring en kondigde aan dat hij een stap opzij zou doen 

en Abadi zou steunen. 

Abadi wacht de moeilijke taak om het vertrouwen 

te herstellen tussen de Iraakse regering in Bagdad 

en de Koerden en soennieten van Irak, die onder 

Maliki steeds meer vervreemd raakten van de centrale 

regering. Hij neemt het roer over op een moment van 

diepe crisis, aangezien militanten van de Islamitische 

Staat grote stukken van het noorden van Irak veroverd  

hebben. 

LijDen onDer saDDam

Haider al-Abadi werd in 1952 geboren in Bagdad. In 

1975 behaalde hij een diploma als elektrotechnisch 

ingenieur aan de Universiteit van Bagdad en in 1981 

behaalde hij een postgraduaat aan de Universiteit 

van Manchester, Engeland. Gedurende deze periode 

werkte hij in het Verenigd Koninkrijk als industrieel 

adviseur en consulent. Hij leidde verschillende jaren 

het bedrijf  dat verantwoordelijk was voor de liften 

in het BBC Bush House, de toenmalige thuisbasis 

Haider al-Abadi, de nieuwe premier van Irak, 

wacht de zware taak de Islamitische Staat 

te verslaan en het verscheurde land terug te 

verzoenen. Maar wie is die man? BBC-journalist 

Mohamed Madi maakte het volgende portret van 

hem.

Haider al-Abadi: een nieuw tijdperk 

voor Irak?
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een bepaald segment van de 
Iraakse samenleving. “Hij is 
nog steeds een politicus met 
zijn achterban in het sjiitische 
zuiden van Irak en dat zal 
zeker weerspiegelt worden in 
zijn beleid,” aldus Alaaldin.

is Dreiging

Op het vlak van de opmars 
van het zelfverklaarde 
“kalifaat” van de Islamitische 
Staat, zal Abadi waarschijnlijk 
geen duimbreed toegeven. 

In een interview met de 
Amerikaanse nieuwssite 
Huffington Post in juni 
vertelde hij dat hij bereid 

was “alle hulp te aanvaarden” in de strijd tegen de 
IS-militanten, “zelfs de hulp van Iran”. “Als de VS 
luchtaanvallen uitvoeren, dan hebben we geen Iraanse 
luchtaanvallen nodig. Als de VS het niet doen, dan 
hebben we misschien wel Iraanse luchtaanvallen 
nodig, “ liet hij in het interview optekenen. 

Abadi gaf  echter ook toe dat er door personeel 
van de Iraakse veiligheidsdiensten “excessen” waren 
begaan. “We moeten luisteren naar de klachten, 
sommigen zijn terecht, anderen zijn vals.”

Ranj Alaaldin zegt dat Abadi tijdens de militante 
opstand in de provincie Anbar geloofde dat 
een krachtige militaire respons op korte termijn 
noodzakelijk was, maar “hij benadrukte het belang van 
nationale dialoog en verzoening op langere termijn.”    

Premier Abadi wacht nu de weinig benijdenswaardige 
taak een schrikwekkende en militante vijand te verslaan 
met een leger dat aan flarden ligt, terwijl grote stukken 
van het land buiten zijn controle vallen. Hij zal al zijn 
overredingsvermogen en invloed nodig hebben om 
daartoe een kans te maken.  

Mohamed Madi is journaist voor BBC. oorspronkelijk 
verschenen op bbc.co.uk, vertaling Kristel Cuvelier

hij voegt eraan toe dat beide mannen zich verschillende 
opstellen binnen de Dawa partij en een andere aanpak 
hanteren. 

“Abadi is een zeer verstandige man, met een 
politieke carrière. Maliki had eerder een soort 
clandestien, ondergronds leven als achtergrond,” legt 
Russell uit. “Abadi is ook een pak aantrekkelijker voor 
de internationale gemeenschap.” 

“Zijn naam zal waarschijnlijk niet naar boven 
gekomen zijn zonder goedkeuring van Amerika en 
Iran,” voegt de diplomaat eraan toe. “Van de drie 
premiers die na de oorlog verkozen zijn, spreekt hij 
zonder twijfel het vloeiendst Engels en begrijpt hij het 
westen het best.”

Ranj Alaaldin, een Irak-specialist en student aan 
de Columbia Universiteit, ontmoette Abadi tijdens de 
parlementsverkiezingen in april. Hij zegt dat Abadi 
binnen de Dawa partij als gematigd beschouwd wordt, 
met meer bereidheid tot het sluiten van compromissen 
dan zijn voorganger. “Hij is een zeer boeiende spreker, 
welbespraakt en direct,” zegt hij.

Alaaldin waarschuwt echter dat we geen radicale 
veranderingen moeten verwachten van Abadi, die nog 
altijd voor een groot stuk de vertegenwoordiger is van 
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Ludo De Brabander

De erfenis van 

busH

In Irak, waar ISIS zijn eigenlijke 
thuisbasis heeft, kon de 
organisatie gebruik maken van 
de chaos en het ongenoegen 
over de regering in Bagdad 

om in januari 2014 stukken van de onrustige Iraakse 
provincie al-Anbar te controleren met steden als 
Fallujah en Ramadi. Maar het grootste deel van het 
lokale verzet, dat weinig te maken heeft met deze ISIS-
extremisten, lijkt op weg om de controle terug over te 
nemen.

Irak is verworden tot een complex kluwen, waarin 
internationale spelers een belangrijke rol spelen en 
vooral een enorme verantwoordelijkheid dragen. Ooit 
was Irak de bakermat van de beschaving, maar nu 
is het een mislukte staat geworden waar een gebrek 
is aan alles: veiligheid, sociale voorzieningen, werk, 
enzovoort.

De invasie van Irak door de Verenigde Staten en 
Groot-Brittannië in 2003 heeft het land compleet 
ontwricht en in een chronische spiraal van geweld 
geduwd. Met de hulp van grote multinationals werd 
de hele economie, het veiligheidsapparaat en de 
ambtenarij ontmanteld.

Privébedrijven profiteerden daarna van de 
oorlogsinspanningen die gefinancierd werden 
door de Amerikaanse belastingbetalers. Hoewel 
Iraakse bruggen, ziekenhuizen en scholen werden 
gebombardeerd, er een gebrek is aan zuiver water, en 
dagelijks mensen door geweld worden gedood, blijft 

De snelle opmars in Irak van de Islamitische Staat 
in Irak en de Levant (ISIL), ook gekend als de 
Islamitische Staat in Irak en Syrië (ISIS) slaat iedereen 
met verstomming. Hoewel het nog maar de vraag is 
of  ISIS in staat is de recente territoriale veroveringen 
in Irak te consolideren en te beheren, komt het succes 
van deze extremistische gewapende groepering echter 
geenszins uit de lucht vallen.

ISIS is een zo mogelijk nog radicalere afscheuring 
van de islamistische terreurorganisatie Al Qaida, die 
het nu zelfs lijkt te overvleugelen. Tot nu toe kenden 
we ISIS vooral als een van de salafistische gewapende 
groepen die in Syrië het Assad-regime, maar ook 
andere oppositiegroepen, bevechten.

Ze verwierven er de controle over de Syrische 
provincie al-Raqqah waar ze een intolerant 
schrikbewind invoerden. Hun rangen kunnen rekenen 
op een toevloed van internationale jihadi’s, die weinig 
of  geen affiniteit hebben met de lokale verzuchtingen 
en uit zijn op een grensoverstijgend islamitisch kalifaat 
dat in eerste instantie Syrië en Irak moet omvatten, 
maar met de grote ambitie om zich uit te strekken over 
de hele regio.
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Ludo De Brabander

De erfenis van 

busH
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de chaos en het ongenoegen 
over de regering in Bagdad 
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Die politiek dreigt de Golfstaten nu zuur op te 
breken. De ambities van ISIS zijn van die aard dat 
ze ook de Golfstaten viseren. Bovendien zorgden ze 
er zo voor dat Iran het regime in Damascus ter hulp 
kwam snellen. Nu dreigt hetzelfde te gebeuren in Irak. 
Premier Maliki is immers ook een bondgenoot van 
Iran. Ongewild zijn ze bezig Iran sterker te maken en 
wordt Teheran onmisbaar voor de zoektocht naar een 
politieke uitweg uit de crisis die het Midden-Oosten 
teistert.

Het beLeiD van aL-maLiki in 

bagDaD

Tot slot is er nog het beleid van de regering al-Maliki 
zelf  in Bagdad. Door een erg sektarische agenda te 

volgen heeft premier Nouri al-Maliki 
de soennieten duidelijk gemaakt dat 
er geen politieke toekomst voor hen 
is in het land. Zijn beleid heeft er voor 
gezorgd dat er een uitermate actief  
burgerverzet is. Het heeft bovendien 
ruimte gecreëerd voor extremistische 
groepen met een heel andere agenda. 
Zijn gevangenissen – waar op grote 
schaal gefolterd wordt – zitten vol 
opposanten uit de soennitische ge-
meenschap, die arbitrair worden 
opgesloten. In een aantal gevallen gaat 
het om geheime detentiecentra.

Ook opereerden er in de zwarte 
jaren 2006-2008 antisoennitische 

doodseskaders met duidelijke banden met regerings-
kringen.

LicHtpuntje?

Er is misschien een lichtpuntje. De slagkracht van 
ISIS zal de verschillende regionale partijen misschien 
nopen om samen te werken aan een oplossing waar 
iedereen baat bij heeft. Er zal opnieuw gepraat worden 
met Iran en misschien kan dit een impuls geven aan 
nieuwe onderhandelingen. Misschien…

Ludo De Brabander is Midden-Oostenexpert en stafmedewerker 

van Vrede vzw. Verschenen op Uitpers.be.

Tony Blair, de Britse premier ten tijde van de invasie 
beweren dat Irak een veiligere plaats is geworden.

De VS-politiek is in alle opzichten een mislukking 
gebleken, ook al wijzen sommige analisten er op dat 
bepaalde kringen in Washington een opdeling van een 
verzwakt Irak genegen zijn. George Bush en Barack 
Obama hebben ISIS in staat gesteld om datgene te 
bereiken waar Al Qaida alleen maar kon van dromen: 
de controle over een stad van twee miljoen inwoners 
(Mosul). Ze hebben het terrein geëffend voor 
extremisten en opportunisten.

Zelfs de miljarden dollars kostende trainingsmissies 
van de VS en de NAVO-bondgenoten en grote 
wapenleveringen konden niet verhinderen dat 
een relatief  kleine, maar goed georganiseerde en 
gemotiveerde gewapende militie het 
Iraaks leger in ontreddering deed 
vluchten.

macHtstrijD tussen 

iran en goLfstaten

Een tweede reden voor de kracht 
van ISIS houdt verband met de 
regionale machtsstrijd tussen Iran en 
de conservatieve Golfstaten, Saoedi-
Arabië voorop. Deze laatste pogen 
de sjiitische as tussen Hezbollah, 
Damascus en Teheran te breken en 
ma(a)k(t)en daarvoor gebruik van het 
interne Syrische conflict.

Met de steun en de hulp van Turkije, de VS en 
Frankrijk verzorg(d)en ze de bewapening van de 
Syrische oppositie en de instroom van internationale 
jihadi’s. Alleen leek men te negeren dat die oppositie 
sterk verdeeld is en geregeld van kamp verandert – en 
met hen ook de wapens.

Daarnaast deinsden Saoedi-Arabië en Qatar 
er niet voor terug om extremistische salafisten te 
bewapenen. Het is dan ook geen kleine voetnoot 
dat Saoedi-Arabië de belangrijkste klant is van de 
Europese wapenindustrie met vele miljarden aan 
wapenleveringen de afgelopen jaren.

“Ooit was Irak de bakermat 

van de beschaving, maar nu is het 

een mislukte staat geworden ...

... De invasie van Irak door 

de Verenigde Staten en Groot-

Brittannië in 2003 heeft het 

land compleet ontwricht en in 

een chronische spiraal van geweld 

geduwd. Met de hulp van grote 

multinationals werd de hele 

economie, het veiligheidsapparaat en 

de ambtenarij ontmanteld.”
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Diederik Demuynck

‘Wat de berichten suggereren 
is dat er een deal was tussen 
verschillende soennitische 
stammen, Saddamgetrouwen van 
de Baathpartij (de socialistische 
en seculiere partij van Saddam 
Hoessein, het zogenaamde 
Leger van Naqshbandi) en 
henzelf. Je moet weten dat die 

Saddamgetrouwen een stuk geëvolueerd zijn. Het 
Arabisch socialisme is verdrongen en vandaag primeert 
de hekel hebben aan de sjiieten. Het lijkt er sterk op dat 
de Baathisten ISIS hebben binnengelaten in de regio, 
maar dat ISIS hen niet toelaat een eigen strijd te voeren. 
De bondgenoten van ISIS zijn verplicht om loyauteit te 
zweren. De haat van de Baathisten ten aanzien van de 
sjiieten en Iran is te groot om ze op andere gedachten 
te brengen.’ (Inmiddels zijn verschillende afdelingen 
van het Leger van Nashqibandi en stammen slaags 
geraakt met ISIS, nvdr.)

Kan de VS niet simpelweg beloftes doen aan 
de huidige bondgenoten van ISIS en ze zo 
loswrikken?

‘Niet simpel. Het Leger van  Naqshbandi (oud-
Saddamgetrouwen) hebben een ideologische haat 
tegen de VS en beschouwen het huidige Irak als een 
creatie van de Amerikanen in samenwerking met Iran. 
Wel mogelijk zou een akkoord zijn met soennitische 
stammen. Voormalig Amerikaans opperbevelhebber 
Petraeus had zo een akkoord met hen om samen 
tegen de voorloper van ISIS te vechten. Nuttig zou 
het alleszins zijn om medewerking te krijgen van de 
soennieten met alle waardevolle informatie van dien. 
Maar dat ligt erg moeilijk. De stammen vrezen namelijk 
represailles van ISIS als ze dat zouden doen. Goed 

Was u verrast door de aanval van ISIS op 
Koerdistan? Tot voor kort leek het er namelijk op 
dat de jihadisten zouden oprukken naar Bagdad 
en Koerdistan links zouden laten liggen.

‘Dat had niemand hier verwacht. Ik was laatst nog 
in Kirkuk bij Arabische stamleiders en die verklaarden 
zelf  ook verrast te zijn door de aanval. Ook de 
Koerden waren ervan overtuigd dat ISIS rechtstreeks 
richting Bagdad ging oprukken. Een woordvoerder 
van de Peshmerga zei onlangs zelfs nog dat ISIS geen 
tweefronten-oorlog zou gaan voeren.’

Waarom dan toch?

‘Er zijn vermoedelijk meerdere redenen daarvoor. 
ISIS kreeg bijvoorbeeld de indruk dat de Koerden 
samenwerkten met de sjiieten en de christenen. Ook 
ontstond de indruk dat de Koerden van zodra ze 
politiek mee de plak konden zwaaien in Bagdad, ze 
Irak in stand zouden houden en de autonomie-eisen 
zouden opbergen. Want een autonoom Koerdistan 
vormt geen gevaar voor ISIS, zo redeneerden ze.’

ISIS rukte verdomd snel op. Dat hebben ze toch 
nooit alleen klaargespeeld?

Wladimir Van Wilgenburg, Nederlands journalist, 
spreekt Koerdisch, woont en werkt in Erbil, de 
Iraaks-Koerdische hoofdstad. Hij schrijft onder 
andere voor Al-Monitor, een nieuwssite over 
het Midden-Oosten. Als geen ander kent hij de 
situatie in Koerdistan. Eventjes was hij in Leiden. 
Dé gelegenheid om met hem af  te spreken. De 
Koerden blijken een verdeeld volk te zijn. Niet 
enkel geografisch.

De Koerden: een dam tegen ISIS?
Een interview met Wladimir Van Wilgenburg
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Turks-Koerdische PKK, 
is geen separatist meer, 
maar een confederalist. 
Hoe zit dat met de 
Irakese Koerden?

‘Öcalan baseert zich 
voor zijn confederale 
nieuwe marsrichting op 
anarchistische filosofen 
zoals Kropotkin en 
Bakoenin. Voor de PKK 
(Turkije) is Öcalan een 
profeet, een filosoof  
van de beweging die het 
ideologisch kader bepaalt. 
De PYD (Syrië) van Saleh 
Muslim is simpelweg een 
PKK-filiaal. Die PYD en 
hun gewapende arm de 
YPG, volgen uiteraard de 
PKK.

In Irak heb je twee grote Koerdische politieke 
families. De PUK (Patriottische Unie van Koerdistan) 
van Talabanî (voormalig president van Irak), heeft 
een marxistische achtergrond. Zij is vooral stedelijk, 
anti-tribaal en heeft historische banden met de 
eveneens marxistische PKK. Dan heb je ook nog de 
KDP (Koerdistan Democratische Partij) van Barzanî 
(huidige leider van Iraaks-Koerdistan). Die partij 
is ouder dan de PUK, eerder rechts-conservatief  
en tribaal. Zij staat vooral sterk bij de Koerdische 
stammen. Maar in de praktijk is de ideologie van beide 
partijen niet echt duidelijk. Het enige duidelijke is dat 
de Iraaks-Koerdische KDP een Koerdische staat wil. 
In Irak. Met inbegrip van betwiste gebieden zoals het 
olierijke Kirkoek en Mosoel waar ook veel Arabieren 
wonen.’

Barzanî en co streven dus niet per sé naar 
samenwerking met de andere Koerden uit de 
buurlanden?

‘Neen. Punt is dat de meeste Koerdische partijen 
gericht zijn op hun eigen regio. De pan-Koerdische 
gedachte bestaat wel, maar desondanks is iedere groep 
meer gericht op zijn eigen regio. Zelfs de PKK, die 

zou het in elk geval zijn om bepaalde maatregelen in te 
trekken die de soennieten benadelen. Bijvoorbeeld de 
maatregel om voormalige Saddamgetrouwen jobs te 
ontzeggen bij de overheid.’

koerDiscH confeDeraLisme

Volgens sommigen zou de wind uit de zeilen 
van ISIS kunnen genomen worden door Irak 
verregaand te decentraliseren. In een gebied voor 
de Koerden, sjiieten en soennieten.

‘Dat zou een oplossing kunnen zijn. De Koerden 
geloven daarin. En ook bij de soennieten zijn er meer 
en meer stemmen die daar voor te vinden zijn. Kortom 
de macht verschuiven naar het eigen territorium. 
Probleem tot nog toe was dat de lokale politie- en 
veiligheidsdiensten hopeloos verdeeld waren. Meer 
nog, je had in die soennitische steden veiligheidstroepen 
uit sjiitische gebieden. De soennieten eisen overigens 
minimaal 40% van de posten op in Bagdad. Volgens 
hun redenering vormen ze quasi een meerderheid van 
de bevolking aangezien ook de Koerden soennieten 
zijn.’

Abdullah Öcalan, de invloedrijke voorman van de 

YPG-strijders aan het front tegen IS in het kanton Cizîrê © Toon Lambrechts
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de modernste apparatuur. Maar voor de Koerden 
weigerde de VS hetzelfde te doen uit vrees voor een 
conflict met de centrale regering in Bagdad. Komt 
daarbij dat de sjiieten naast het officiële Iraakse leger 
ook beschikken over diverse milities die getraind en 
bewapend zijn door Iran. Dat is het probleem van de 
Koerden, ze hebben geen staat die volop achter hen 
staat. Samengevat: de Peshmerga staan militair op het 
niveau van de lichte infanterie. Zonder tanks, zware 
wapens, training of  luchtmacht. Maar daar zou dus nu 
verandering in kunnen komen met de wapenleveringen 
vanuit Europa. 

Maar tot voor enkele weken waren de Peshmerga 
geen partij voor ISIS die massa’s ervaring hebben 
opgedaan in Syrië én Irak. De Amerikaanse luchtsteun 
was van cruciaal belang voor de ontzetting van 
Sinjar en andere steden. Je ziet nu trouwens ook dat 
de KDP en PUK oude en reeds gepensioneerde 
Peshmerga weer oproepen. Die hebben namelijk wél 
oorlogservaring en moeten de bestaande Peshmerga 
trainen. Die interne Peshmergacrisis wordt ook 
gebruikt door de huidige opperbevelhebber van de 
Peshmerga om de Koerdische strijdkrachten niet 
alleen te reorganiseren maar ook te centraliseren. Los 
van sectaire partijaanhorigheid. De opperbevelhebber 
is dan ook een lid van Gorran, de derde en meer 
onafhankelijke liberale partij in Iraaks-Koerdistan.’

De Peshmerga zijn dus zelf  ook verdeeld?

‘Ja, die zijn ook verdeeld. Dat stamt nog uit de tijd dat 
er een burgeroorlog was tussen de Iraaks-Koerdische 
partijen KDP en de PUK. Die burgeroorlog is 
er ook gekomen omdat buurlanden er belang bij 
hadden om de Koerden tegen elkaar uit te spelen na 
het omverwerpen van Saddam. Er zijn Peshmerga-
eenheden die eerder trouw zijn aan de ‘linkse’ PUK 
en andere weer aan de ‘rechtse’ KDP. Weet wel dat die 
links-rechts tegenstellingen nogal nep zijn. Het gaat 
eerder over machtsconflicten.’

De pkk, terug van nooit 

WeggeWeest

Welke is de rol geweest van de PKK recent in 

Irak? Je ziet dikwijls berichten over milities van 

vooral op Turkije gericht is. De vijanden van die 
afzonderlijke Koerdische partijen en legers waren en 
zijn ook telkens verschillend. Voor de PKK is het 
Ankara. Voor de KDP en PUK was het Bagdad. Voor 
de PYD Damascus en voor Iraanse Koerden Teheran.’

Zal Iraaks Koerdistan straks autonomer zijn dan 

het vandaag al is?

‘Meer autonomie hoort niet bij het eisenpakket 
van de Iraakse Koerden. Maar KDP-leider en huidig 
Koerdisch president Barzanî liet wel duidelijk verstaan 
dat wanneer Bagdad geen gehoor heeft naar de 
Koerdische eisen, onafhankelijkheid de volgende stap 
is. Zo willen ze bijvoorbeeld ook dat de Peshmerga 
als eigen autonome strijdkracht wordt erkend. Mét een 
budget voor de salarissen.’

De pesHmerga, vergane gLorie?

Het Iraaks-Koerdisch leger, de Peshmerga werd 

overrompeld laatst en bleek niet opgewassen 

tegen het ISIS-geweld. Pas na luchtsteun door de 

Amerikanen kwam er schot in de zaak. Wat was 

er aan de hand?

‘PKK en YPG hebben al geruime tijd 
‘vechtervaring’. Ook al heeft de PKK een bestand 
met de Turkse staat. Maar hun troepen staan al van in 
het prille begin de Syrisch-Koerdische YPG bij tegen 
Assad en rebellengroepen als ISIS. De PKK heeft dus 
een constante vechtervaring. De Iraaks-Koerdische 
PUK en KDP hebben in het verleden hard gevochten 
tegen Saddam en ook tegen elkaar. Maar sinds 2003 
is er geen oorlog meer, zitten de Koerden mee in de 
Iraakse regering en wordt er niet meer gevochten. De 
term ‘Peshmerga’ werd voor velen een waan. Ooit 
waren dat geduchte strijders, maar daarna eerder 
vergane glorie. Ze hebben ook de training niet meer. 
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de Amerikanen om de lieve vrede met Bagdad te 
vrijwaren. Het weinige materiaal dat ze hebben, komt 
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Idem voor het luchtruim. De Peshmerga hebben 
geen luchtmacht. Intussen werd het Iraakse leger 
getraind door de Amerikanen en kregen ze van hen 
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‘De Koerden zijn wat vrijer in hun geloof  zou je 

kunnen zeggen. Vrijer alleszins dan in het wahabistische 

Saoedi-Arabië of  het sjiitische Iran. Maar ze zijn wel 

degelijk gelovig. Ze vasten, ze bidden 5 keer per dag, 

ze gaan naar de moskee. Maar het Koerdisch-zijn staat 

op de eerste plaats. Ze zijn in de eerste plaats Koerd, 

dan pas moslim. De Koerden in Irak horen wel bij 

de strengste moslims onder de Koerden. De bakermat 

van de Koerdische islam ligt dan ook in het Iraaks-

Koerdische Halabja.’

Wie gaat er volgens jou versterkt uit het huidig 

conflict met ISIS komen?

‘De KDP van Barzanî staat en stond een stuk 

sterker, maar zij krijgen het nu wel lastig. Ze hebben 

klappen gekregen en imagoschade opgelopen. Ze 

hebben namelijk de aanval en overmacht van ISIS 

zwaar onderschat. Komt daarbij dat ze de Yezidi’s 

aanvankelijk in de steek hebben gelaten. De Koerdische 

rivalen van de KDP maken daar nu gebruik van in hun 

propaganda.’

Hoe ziet de nabije toekomst eruit volgens jou?

‘De gebieden die de Peshmerga controleert zijn 

overwegend Koerdisch, ook al leven er een aantal 

minderheden. Tijdens de recente onderhandelingen 

met de Iraakse regering hebben de Koerden ingestemd 

met de nieuwe Iraakse regering onder premier en 

sjiiet Haider Al-Abadi, maar hebben ze tegelijk drie 

maanden bedenktijd gevraagd. Drie eisen schoven ze 

naar voren: Éé, ze willen geen almacht en controle meer 

van de Iraakse regering over hun luchtruim. Twee, een 

referendum voor aansluiting bij Koerdistan in betwiste 

steden zoals bijvoorbeeld Kirkoek. Drie, een eigen 

budget om de eigen ambtenaren te kunnen betalen 

en de eigen olie te kunnen exporteren bijvoorbeeld. 

Inmiddels hebben de Arabische, Turkmeense en 

andere minderheden ingezien dat ze beter af  zijn onder 

Koerdisch bestuur. De levenskwaliteit en economische 

omstandigheden zijn daar immers beter. Ik ben er van 

overtuigd dat bijna 70% van de inwoners van Kirkoek 

voor aanhechting bij Koerdistan zou stemmen. En dat 

zijn heus niet allemaal Koerden.’

Diederik Demuynck is journalist voor Doorbaak. Orgineel 

verschen op 20 september op Doorbraak.be.

de PKK die een belangrijke rol zouden gespeeld 

hebben bij de bevrijding van de Iraakse stad Sinjar 

(Shengal in het Koerdisch).

‘De PKK had al een positie in Irak. Ze 

hadden namelijk al dorpjes, berggebieden en 

vluchtelingenkampen (met uit Turkije verdreven 

Koerden) onder hun controle. Dan heb je nog het 

bergachtige gebied tussen Iran en Turkije waar de PKK 

altijd al posities heeft gehad. Dat werd oogluikend 

toegelaten door de Iraaks-Koerdische machthebbers. 

Vanuit die PKK-gebieden in Irak werden trouwen 

guerrilla-activiteiten opgezet tegen Turkije. Maar van 

zodra ISIS die Koerdische gebieden belaagde in Irak, 

vroegen de Iraaks-Koerdische partijen de PKK om 

hulp.’

En hoe verhouden de Peshmerga zich vandaag 

dan tegenover de PKK?

‘De partij van Talabanî, de PUK, die vooral stedelijk 

het sterkst staat, heeft sterke banden opgebouwd met 

de PKK. Vooral sinds die partij verzwakt is geraakt 

door een interne afsplitsing. De dissidente eerder 

centristisch liberale groep Gorran (‘verandering’) 

verliet namelijk de PUK in 2009. Strategie van de 

PUK bestond er in om de heersende KDP danig te 

verzwakken door banden te smeden met de PKK. Je 

moet namelijk weten dat de KDP best goede relaties 

heeft met Turkije, de aartsvijand van de PKK. Terwijl 

de PUK dan weer banden heeft met Iran, maar 

voorheen ook met het Syrië van vader Assad (die de 

PUK mee heeft helpen oprichten).’

Wat ons in het westen opvalt is het grote aantal 

vrouwelijke strijders. Propaganda of  realiteit?

‘Het is niet opmerkelijk. De PKK is zoals gezegd 

een van oorsprong marxistische organisatie en het is 

niet vreemd dat er in dergelijke linkse rebellengroepen 

veel vrouwen actief  zijn. Kijk maar naar diverse 

marxistische Zuid-Amerikaanse rebellengroeperingen. 

Bij de Iraaks-Koerdische Peshmerga is het aantal 

vrouwen toch een stuk minder hoor. De Iraaks-

Koerdische maatschappij is dan ook een stuk 

conservatiever en tribaler’.

Hoe islamitisch zijn de Koerden?
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Peter Edel

Het feest duurde niet lang, 
want het zero-conflictsprookje 
strandde door de sektarische 
hardnekkigheid van de AKP 
in het Syrische wespennest, 
waarna Turkije met vrijwel alle 
landen in de regio conflicten 
kreeg. Davutoğlu was daar in de 
eerste plaats verantwoordelijk 

voor en werd zo de minst succesvolle minister in 
Erdoğans regering. Zijn naam werd niet genoemd 
tijdens het corruptieschandaal, maar daarmee hebben 
we de pluspunten wel gehad.

Doet er niet toe voor de sultanachtige ambities 
van Erdoğan. Hij wil een grootvizier op wie hij kan 
bouwen. Dat kan hij met Davutoğlu, die bijvoorbeeld 
al verklaarde de ‘operatie’ tegen volgelingen van imam 
Fethullah Gülen in de Turkse staat voort te zullen 
zetten. Grote eer voor Davutoğlu natuurlijk. Maar 
zijn voorganger laat hem een to do list na om steil van 
achterover te slaan. Ik noem drie belangrijke punten.

is

De gijzeling van het personeel van het Turkse consulaat 
in het Irakese Mosul door de Islamitische staat (IS) 
duurt ondertussen al meer dan twee maanden, en al 
ongeveer even lang is in Turkije een verbod van kracht 
om hierover te publiceren. Om de gijzelaars niet in 
gevaar te brengen, heet het.

Hetzelfde argument wordt genoemd bij de 
terughoudendheid van de AKP om de IS als een 
terroristische organisatie aan te merken. Kan zijn, 
maar toen al-Nusra, waaruit de IS voortkwam, op de 
Amerikaanse lijst van terroristische organisaties werd 

Het ideaal van Erdoğan is een presidentieel systeem, 
waarmee hij machtiger wordt dan een president van 
de VS. Dat gaat niet zonder een grondwetswijziging, 
waar een tweederde meerderheid in het parlement 
voor nodig is die Erdoğans Partij voor Gerechtigheid 
en Ontwikkeling (AKP) momenteel niet heeft.

Erdoğan hoopt dat de komende parlements-
verkiezingen daar verandering in gaan brengen. Alleen 
is de populariteit van de AKP voor een belangrijk 
deel gebaseerd op zijn charisma. Nu hij niet meer 
verkiesbaar is, staat zijn opvolger voor een zware taak.

Davutoğlu

Die opvolger heet Ahmet Davutoğlu. Als minister 
van Buitenlandse Zaken drukte hij zijn stempel op het 
buitenlandbeleid van Turkije. Daar dacht hij al over na 
toen de AKP nog niet eens opgericht was. In het boek 
Strategische Diepte formuleerde Davutoğlu destijds 
zijn opvattingen over een uitbreiding van de Turkse 
invloedssfeer.

Onder zijn ministerschap vormden die opvattingen 
de basis van een beleid dat neo-Ottomanisme werd 
gedoopt, al is panislamisme wellicht de betere term. 
Met Davutoğlu als Buitenlandminister streefde Turkije 
naar optimale betrekkingen met de buurlanden. 
Davutoğlu kreeg er veel handen mee op elkaar en de 
invloed van Turkije groeide snel.

Sinds 28 augustus is Recep Tayyip Erdoğan 
officieel de twaalfde president van de Turkse 
Republiek. Dat belooft wat, want in tegenstelling 
tot zijn voorgangers zal hij iedere bevoegdheid 
grijpen die de grondwet hem toestaat.

Opvolger Erdoğan wacht zware taak
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voorlopig aanblijft in Syrië. Door dat nieuwe beleid 
zou het voor IS-strijders nu een stuk moeilijker zijn 
om de Turks-Syrische grens te passeren. Daar zijn ze 
bij de IS uiteraard niet blij mee, met alle gevolgen van 
dien.

Het is de vraag of  Davutoğlu de gijzelaars op korte 
termijn vrij kan krijgen. Lukt hem dat, dan zal dat 
prestige opleveren dat hij goed kan gebruiken bij de 
parlementsverkiezingen. De IS zal echter zeker een 
tegenprestatie eisen.

economie

De crisis in Irak is funest voor de Turkse economie. 
Tot dit jaar was Irak na Duitsland de belangrijkste 
exportbestemming voor Turkse producten. Sinds de 
IS aan het spoken is in Irak, liep die export fors terug. 
Een stevige aderlating op een vervelend moment, 
want er steken meer zorgen de kop op over de Turkse 
economie.

geplaatst, protesteerde Ankara luidkeels. En toen 
was er geen gijzelingsactie gaande. Ondanks alles wil 
de AKP nog steeds niet openlijk erkennen dat ook 
een soenniet een terrorist kan zijn. De aanwijzingen 
over Turkse steun aan jihadisten die vanuit Syrië de 
overstap naar Irak maakten, zijn niet meer te tellen en 
vallen nauwelijks nog te ontkennen.

Tot overmaat van ramp voor Davutoğlu sprak The 
Washington Post onlangs met een commandant van de 
IS, die “de indruk wekte dat de IS redenen kent om 
Turkije erkentelijk te zijn”:  “We hadden een aantal 
strijders – zelfs hooggeplaatste leden van de IS – die 
werden behandeld in Turkse ziekenhuizen. Daarnaast 
kwamen de strijders die zich in het begin van de 
oorlog bij ons voegden via Turkije. Hetzelfde geldt 
voor materieel en bevoorradingen.”

Dat de IS haar erkentelijkheid uitdrukte met de 
gijzelingsactie in Mosul, zal alles te maken hebben met 
het crisismanagement waar Davutoğlu toe overging 
toen het eindelijk tot hem doordrong dat al-Assad 

Het niuewe leidersduo van Turkije, premier Davutoğlu  en president Erdoğan.
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snel de stuipen op het lijf. Babacan is geen favoriet 
van Erdoğan, maar wel een van de meest rationele 
AKP-ministers. Bulut trachtte nog om Babacan via 
de Gülenbeweging in diskrediet te brengen, maar die 
poging mocht niet baten.

vreDesproces

Last but not least is er het vredesproces met de Koerden. 
De stemming daarover is positief, maar vrede is er nog 
niet. Op 7 augustus jongstleden werden ondanks de 
wapenstilstand drie PKK-strijders doodgeschoten. En 
in de Koerdische hoofdstad Diyarbakir brak geweld 
uit toen een monument voor PKK-oprichter Mahsun 
Korkmaz werd neergehaald.

Het ligt er maar aan hoe ver Davutoğlu wil gaan. 
Uitbreiding van culturele rechten is mooi en de AKP 
heeft op dat vlak zeker ook al iets bereikt. Maar 
doet dat er nog veel toe nu de Koerden in Turkije 
gestimuleerd worden door de realistische mogelijkheid 
van een onafhankelijk Koerdistan in Noord-Irak? 
Bovendien kan de PKK, sinds die in Irak tegen de IS 
vecht, (meer) steun van de VS verwachten. Daarmee 
zijn omstandigheden ontstaan waarin de Koerden 
heel goed meer zouden kunnen eisen dan culturele 
autonomie.

Een AKP-medestander schreef  onlangs: “Samen 
met de Koerden gaan we er iets moois van maken.” 
Klinkt aardig, maar veel Koerden zullen er vooral 
zelf  iets moois van willen maken, zonder wat voor 
Turk dan ook. Dat wil zeggen, politieke autonomie, 
eventueel via decentralisatie van bestuur. Het is aan 
Davutoğlu om die stap te nemen. Doet hij dat, dan 
schrijft hij geschiedenis.

De IS, economie en het Koerdische vredesproces 
zijn niet de enige zware kwesties van het moment. Het 
snel groeiende probleem van de Syrische vluchtelingen 
en het ten dode opgeschreven EU-toetredingsproces 
mogen er bijvoorbeeld ook zijn. Veel succes, meneer 
Davutoğlu.

Peter Edel is schrijver van De diepte van de Bosporus, een 

politieke biografie van Turkije (2012, uitgeverij EPO, 
Antwerpen). Orgineel verschenen op De Wereld Morgen.

De tijd waarin emerging economies explosief  
konden groeien, is om te beginnen vrijwel voorbij. 
Daarnaast dreigt de stroom geld naar Turkije uit 
het buitenland op te drogen omdat investeerders 
terughoudend worden door binnenlandse politieke 
spanningen en crisissituaties in aangrenzende 
landen. Kredietbeoordelaars Moody’s en Fitch 
raken zo negatief  gestemd, wat bij de AKP tot een 
verontwaardigde reactie leidde. Erdoğan noemde 
Moody’s en Fitch al eens dienaren van de ‘interest 
lobby’, die het volgens hem ook gedaan had tijdens 
het Geziparkprotest.

Economieminister Nihat Zeybekci gooide extra olie 
op het vuur: “Je moet blind zijn om de intenties van 
Fitch niet te herkennen,” twitterde hij. Over Moody’s 
zei hij: “De regering weet waar deze instelling voor 
werkt.”  Volgens Zeybeci is Moody’s verontrust dat 
“Turkije minder rente zal betalen en daarmee minder 
afhankelijk van ‘bepaalde kringen’ wordt”.

Om maar weer eens de samenzweringstoer op 
te gaan is verre van slim. Buitenlandse investeerders 
worden daar niet door gerustgesteld. Maar uiteraard 
moet iemand er de schuld van krijgen dat het 
economische wonder van Turkije een zorgenkindje 
dreigt te baren. Want de groei neemt af, de lira 
devalueert en de inflatie loopt op. Het tekort op de 
handelsbalans, sowieso een chronische aandoening 
van de Turkse economie, kan alleen met goudexport 
worden verlaagd.

Daar komt bij dat de ballon van de bouwsector haar 
maximale omtrek nadert. Is dat punt eenmaal bereikt, 
dan gaan zich bepaalde zaken wreken. Bijvoorbeeld 
dat de regering naliet om de industrie te stimuleren in 
de richting van hoogwaardige, voor export geschikte 
producten.

Kortom, aan de Turkse economie gaat Davutoğlu 
nog een hele kluif  krijgen. Dat weet hij natuurlijk 
donders goed. Vandaar de verwachting dat vicepremier 
en economiedirigent Ali Babacan op zijn positie blijft 
in de regering. Eventjes leek het erop dat Babacan 
vervangen zou worden door Erdoğans adviseur, de 
samenzweringsmalloot Yiğit Bulut. De antiwesterse 
fratsen van Bulut, die voor een isolationistische 
politiek pleit, joeg buitenlandse financiële markten al 
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Later veranderde de PKK echter haar houding en 
ging ze pleitten voor meer Koerdische autonomie in 
plaats van volledige afscheuring van Turkije. Vorig jaar 
verkondigde de gevangengenomen leider van de groep, 
Abdullah Öcalan, bovendien het einde van de oorlog. 
Vanaf  toen verminderde het geweld en worden er 
vredesgesprekken in het vooruitzicht gesteld om een 
politieke oplossing te vinden voor het conflict. 

Maar die oplossing is er nog niet. Recente 
schermutselingen n.a.v. het oprichten en de afbraak 
van een standbeeld van een belangrijke PKK-leider, 
tonen aan hoe snel de situatie terug kan verergeren. 
Hoe dan ook, de VS en Europa kunnen de organisatie 
niet zomaar eenvoudigweg verwijderen van hun  
terreurlijst zonder Turkije, een belangrijk lid van de 
NAVO, mee aan boord te krijgen.

Dit zou nu mogelijk moeten worden dankzij de 
recente herverkiezing van de (voormalige) Turkse 
premier Recep Tayyip Erdoğan als president. Hoewel 
deze ontwikkeling op vele vlakken reden geeft tot 
ongerustheid, geeft ze Erdoğan wel het politieke 
draagvlak en de motivatie om  Turkije’s Koerdische 
kwestie eindelijk op te lossen. Want hij zal als 
uiteindelijk de steun van de Koerdische politici nodig 
hebben om de grondwetswijzigingen erdoor te voeren 
waarmee hij het  presidentschap een machtigere ambt 
wil maken.   

Een bijkomende reden om de status van de 
PKK te herzien is het feit dat, hoewel de PKK een 
hoog cultgehalte heeft en in een soort Marxistische 
tijdsgeest leeft, de leden seculier en grotendeels 
prowesterse soennieten zijn. Haar troepen, die ook veel 
vrouwelijke strijders tellen, waren de hoofdrolspelers 
in het redden van de Yezidi Koerden in Irak. Dezen 

In Irak vechten de Verenigde Staten samen in een 
feitelijke alliantie met één groep die we terugvinden 
op hun terreurlijst – de Koerdische Arbeiderspartij, 
beter bekend als de PKK – tegen een andere groep op 
de lijst– de Islamitische Staat. Deze vreemde situatie 
openbaart de nieuwe realiteit van de Koerdische 
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eenheid eveneens ten goed komen.

Tenslotte zullen de PKK-strijders in de komende 

tijd belangrijke bondgenoten worden, of  we dat nu 

willen of  niet. Momenteel vormt Irak het strijdtoneel 

waarop wordt samengewerkt, binnenkort zal dat 

Syrië worden. De PKK van de terreurlijst halen, kan 

helpen om de Koerden in Syrië ervan te overtuigen 

om samen te werken met gematigde rebellen, die de 

VS al beginnen bewapen zijn, in hun strijd tegen de 

Islamitische Staat.

De VS, Europa, Irak en Turkije hebben er allen 

baat bij de PKK van de terreurlijst te halen. Dit zal 

niet van de ene dag op de andere gebeuren, maar het 

proces kan wel nu starten. 

Vertaling Thomas Steegen, redactielid de Koerden

ontsnapten ternauwernood aan een slachting door 

de IS. Bovendien is de beweging hoofdzakelijk 

nationalistisch, eerder dan religieus of  ideologisch, en 

kan er dus mee onderhandeld worden – mits de juiste 

aanmoedigingen. 

Een ander belangrijk punt is de diepe verdeeldheid 

tussen de Koerden onderling. Iraaks Koerdistan is 

verdeeld tussen twee facties: de Barzanîclan en de 

Talabanîclan, die in de jaren ’90 een  burgeroorlog 

uitvochten en momenteel in een ongemakkelijke vrede 

samenleven. De PKK is een derde, kleinere factie, die 

zich buiten de Iraakse politiek houdt en die haar eigen 

stukje territorium heeft. De PKK uit de kou zetten, 

zoals gebeurde met twee andere organisaties die ooit 

op de terreurlijst stonden, het Iers Republikeinse Leger 

(IRA) en de Palestijnse Vrijheidsorganisatie (PLO) in 

de door Israël bezette gebieden – zou de Koerdische 

PKK-amazone © Colin Delfosse
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Mauro Desira

In 1994 dwong de 
internationale gemeenschap 
een staakt-het-vuren af. 
Op zes jaar tijd waren er 
veertigduizend doden gevallen. 
Nagorno-Karabach werd de 
facto onafhankelijk maar bleef, 
buiten Armenië, zonder enige 
erkenning van VN-staten. 

Armenië zelf  nam de militaire controle over van 
zeven aangrenzende districten in Azerbeidzjan om 
een corridor met Nagorno-Karabach te garanderen, 
zo verloor Azerbeidzjan 14% van haar grondgebied. 
De regio werd etnisch gezuiverd van Azeri ’s, in 
Azerbeidzjan gebeurde hetzelfde met Armeniërs. In 
het totaal werden er ongeveer één miljoen mensen 
ontheemd.

Het Armeense en Azerbeidjaanse leger hebben 
zich ingegraven langs de ‘line of  contact’, de 
frontlinie tussen de twee kampen. Er is geen enkele 
vredesmissie aanwezig waardoor de spanningen 
geregeld oplopen. Sinds het staakt-het-vuren vallen 
er elk jaar tientallen doden, voornamelijk door 
sluipschutters of  ongeregeldheden. Ondanks de 
vele onderhandelingsrondes, onder toezicht van 
internationale waarnemers, is er amper vooruitgang 
geboekt in het bereiken van een duurzame oplossing. 

Het laat geen twijfel dat Azerbeidzjan het recente 
augustusoffensief  heeft ingezet. De Armeniërs 
hebben alle baat bij het behoud van het status quo. 
Daarnaast beschikt Azerbeidzjan over een grotere 
troepenmacht en een meer dan superieure militaire 
uitrusting, voornamelijk dankzij haar overvloed aan 
petrodollars. 

De onderhandelingen in Sotsji draaiden, zoals 
dat al meer dan twintig jaar gaat in dit ‘bevroren 
conflict’, op niets uit. De drie partijen benadrukten, 
voor het decorum, nogmaals het belang van een 
duurzame oplossing, maar over welke concrete 
stappen daarvoor dienen genomen te worden kon 
geen van de aanwezigen duidelijkheid beiden. Voor 
en na de crisisbijeenkomst spraken beide Kaukasische 
staatshoofden wel felle oorlogstaal in de binnenlandse 
pers en op sociale media. Aliyev stelde dat de vlag van 
Azerbeidzjan over alle bezette gebieden zal wapperen. 
Op 2 september feliciteerde Sargsyan de republiek 
Nagorno-Karabach met haar 23ste verjaardag en 
noemde de onafhankelijkheid een onomkeerbare 
realiteit.

Het conflict in Nagorno-Karabach brak uit in 
1988, na toenemend en tot dan toe vreedzaam protest 
van de Armeense meerderheid voor aansluiting bij 
de Armeense Sovjet Republiek. De afbrokkelende 
Sovjet-Unie slaagde er niet meer in de daaropvolgende 
etnische spanningen de kop in te drukken. Na de 
onafhankelijkheid van Azerbeidzjan en Armenië in 
1991 escaleerde het conflict in een wrede oorlog tussen 
de twee nieuwgeboren staten, waarbij huurlingen uit 
de ganse Kaukasus betrokken waren.

Afgelopen zomer was de meest bloedige in twee 

decennia in Nagorno-Karabach, de betwiste 

Armeense enclave in Azerbeidzjan. Tussen 

twintig en dertig militairen, langs beide zijden 

van de frontlinie, vonden in de eerste dagen van 

augustus de dood. Op 8 en 9 augustus kwamen 

de presidenten van Armenië en Azerbeidzjan – 

Serzh Sargsyan en Ilham Aliyev – samen in het 
Russische Sotsji op initiatief  van hun Russische 

ambtsgenoot Vladimir Poetin.

KAUKASUS

Oorlogstrom slaat 
in Nagorno-Karabach
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op eigen houtje naar een oplossing voor het conflict in 
de zuidelijke Kaukasus te zoeken, zodat het zelf  met 
de pluimen kan gaan lopen en waarbij het haar eigen 
belangen uiteraard beter kan veilig stellen. Volgens 
Poetin verlopen de gesprekken met zijn Armeense 
en Azerbeidjaanse collega’s meer vrijuit en kunnen 
ze grotere vorderingen boeken dankzij de diepe 
historische en culturele banden tussen de drie landen.

Rusland heeft aanzienlijke belangen in zowel 

Enkele recente ontwikkelingen 
in de post-Sovjetruimte 
hebben blijkbaar de gusto in de 
Azerbeidjaanse hoofdstad Bakoe 
doen toenemen. Voorop staat 
uiteraard de Russische annexatie van 
de Krim en Donas in Oost-Oekraïne. 
De Armeense regering was er 
afgelopen lente als de kippen bij om 
de onafhankelijkheid van de Krim 
als precedent aan te halen voor een 
officiële erkenning van Nagorno-
Karabach. De Azerbeidjaanse 
regering daarentegen benadrukten 
meermaals hun steun aan Kiev 
en het belang van de territoriale 
integriteit van Oekraïne.

De Krim en de algemene crisis in 
Oekraïne heeft daarnaast mogelijk 
grote gevolgen voor de Westerse 
energiebevoorrading. Het Westen 
zal op zoek moeten naar alternatieve 
energieroutes, waarbij Azerbeidzjan, 
en de Bakoe-Tiblisi-Ceyhan pijlijn 
naar de Turkse Middellandse 
Zeekust, opnieuw enorm aan belang 
wint. De liefde tussen Bakoe en de 
NATO en EU bloeit al een tijdje. 
Het is niet ondenkbaar dat president 
Alyev zou willen hebben testen of  
die liefde, en het strategische belang 
van de Kaspische zee als energie-
alternatief  voor het Westen, reikt tot 
in Nagorno-Karabach. 

Voor Rusland bieden de 
onderhandelingen een perfect 
podium om haar internationale 
diplomatieke blazoen op te poetsen. Gesprekken 
tussen Armenië en Azerbeidzjan vinden sinds 1992 
plaats binnen het kader van de ‘Minsk-groep’, opgericht 
door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking 
in Europa (OVSE), onder covoorzitterschap van 
Rusland, Frankrijk en de Verenigde Staten. 

De ontmoeting in Sotsji is een duidelijke poging 
van Rusland om buiten het kader van de Minsk Groep 
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versterkt door de vrees 
dat Rusland zal trachten 
een, voor vele Armeniërs 
onaanvaardbare, oplossing 
voor Nagorno-Karabach 
door hun strot te duwen.

Zolang Armenië 
existentieel afhankelijk 
is van Rusland staan ze 
immers met hun rug 
tegen de muur. Bakoe is 
moeilijker te bekoren en 
heeft vele minnaars. De 
Azeri’s vrezen dat de cisis 
in Oekraïne een precedent 
zou kunnen scheppen 
voor Russisch militair 

ingrijpen in de Kaukasus. Anderzijds bestaat er de 
verleiding van mogelijke Russische druk op Armenië 
in Nagorno-Karabach, meer bepaald tot het opgeven 
van de zeven geannexeerde districten. De Kaspische 
energievoorraden, lucratieve wapendeals, en een 
eventueel lidmaatschap van de Euaziatische Unie, zijn 
kostbare troeven om zo een deal te bekomen. 

Aliyev, een notoir tegenstander van vrije 
meningsuiting en persvrijheid, maakt ondertussen 
van de hernieuwde spanningen gebruik om in eigen 
land grote kuis te houden. Verschillende voorname 
mensenrechtenactivisten en ngo-werkers, de meesten 
pro-Westen en pro-EU, belandden afgelopen maand 
achter de tralies. Het getuigt van de nieuwe geopolitieke 
écart die men aan de Kaspische Zee oefent. Aliyev 
heeft genoeg troeven en middelen om zowel met 
Rusland als het Westen aan tafel te zitten zonder zich 
aan één van beide kampen te binden. 

Na de Krim zou de nieuwe Russische wind ook 
wel eens over de Kaukasus kunnen beginnen waaien. 
Rusland heeft duidelijk aan diplomatiek zelfvertrouwen 
gewonnen om, op een desnoods agressieve wijze, 
haar invloedssfeer herstellen. Wil ze het ook over de 
zuidelijke Kaukasus haar greep versterken, zal ze eerst 
de gordiaanse knoop van Nagorno-Karabach moeten 
ontwarren.

Mauro Desira is stafmedewerker van het Koerdisch Instituut.

Armenië als Azerbeidzjan. Armenië is van oudsher 
een trouwe bondgenoot van Moskou. In die mate zelfs 
dat de Armeense economie bijna volledig afhankelijk is 
van haar grote buur aan de overkant van de Kaukasus. 
Vele Armeniërs trekken jaarlijks naar Rusland om er te 
werken. Ook neemt Rusland 20% van de Armeense 
export en 25% van import voor haar rekening. Deze 
economische afhankelijk werd vorig jaar bezegeld toen 
Armenië toetreding tot de door Rusland gedomineerde 
Euraziatische Douane-unie verkoos boven nauwere 
samenwerking met de Europese Unie.

Ook op militair vlak eet Armenië uit de hand van 
Moeder Rusland. De enige Russische militaire basis in 
de zuidelijke Kaukasus bevindt zich in Armenië, waar 
vierduizend Russische soldaten gestationeerd zijn. 
De commandant van deze basis liet zich al ontvallen 
dat zijn manschappen zullen optreden mocht 
Azerbeidzjan pogen haar gezag in Nagorno-Karabach 
te herstellen. Het Armeense leger doet bovendien voor 
haar uitrusting, training en bewapening bijna volledig 
beroep op Russische steun. 

De relatie tussen Yerevan en Moskou komt echter 
meer en meer onder druk te staan. Rusland heeft de 
afgelopen maanden enkele lucratieve wapenleveringen 
gedaan aan Azerbeidzjan, een zeer bittere pil voor de 
Armeniërs. Aan de voet van de Ararat gaan steeds meer 
– progressieve – stemmen op om zich los te rukken 
uit de Russische invloedssfeer. Een roep die wordt 
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De relatie tussen Yerevan en Moskou komt echter 
meer en meer onder druk te staan. Rusland heeft de 
afgelopen maanden enkele lucratieve wapenleveringen 
gedaan aan Azerbeidzjan, een zeer bittere pil voor de 
Armeniërs. Aan de voet van de Ararat gaan steeds meer 
– progressieve – stemmen op om zich los te rukken
uit de Russische invloedssfeer. Een roep die wordt 
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Annelies Van Erp

KOERDISTAN

Toon Lambrechts. Nochtans vechten de Koerdische 
militie YPG (Volksverdedigingseenheden) en YPJ 
(Vrouwenverdedigingseenheden) in Rojava (Noord-
Syrië) een bloedige strijd uit tegen IS. Volgens het 
Belgische Koerdische Instituut was het in deze 
regio dat de terreurorganisatie, toen nog ISIS, haar 
reputatie als “gruwelijker dan al-Qaeda” waarmaakte. 
“Onthoofdingen, massa-executies en etnische 
zuivering vormen een constante dreiging voor de 
etnisch en religieus gemende bevolking van Noord-
Syrië”, verkondigt het Koerdisch Instituut al enkele 
maanden.

Lambrechts die als journalist Rojava bezocht, uit zijn 
respect en bewondering voor de regio. “De Koerden 
hebben er al zoveel bereikt. Zo hebben ze er een 
nieuw politiek systeem op poten gezien, economische 
structuren uitgebouwd en zelfs een nieuwe grondwet 
ontworpen. De YPG (zusterpartij van de PKK, 
die er de politieke controle heeft) doet dit trouwens 
in samenwerking met andere bevolkingsgroepen. 
Want behalve Koerden wonen er heel wat andere 
minderheden zoals Yezedi, Circassiërs, Turkmenen en 
christenen.”

samenLeven zonDer staat

“Het Koerdisch model kan een voorbeeld zijn voor 
het ganse Midden-Oosten”, beaamt ook professor 
Joost Jongeden, van de universiteit van Wageningen. 
“Wat de Koerden doen, is samenleven zonder staat.”

“Dit klinkt misschien vreemd, want zeker in het 
westen wordt een staat als vanzelfsprekend beschouwd. 
Wanneer er iets mis gaat , richten we ons tot de staat. 
Willen we beter onderwijs, richten we ons tot de staat. 
Willen we culturele verbeteringen, richten we ons 

“Op dit moment praat iedereen over Irak, maar wat 
met Syrië?”, vraagt Salih Muslim covoorzitter van PYD 
(Koerdische politieke partij in Syrië) zich af. “Terwijl 
IS slachtoffers maakt met Westerse wapens die ze in 
handen kregen in Mosoel, ontvangen wij niets om ons 
daartegen te verdedigen.”

Naar aanleiding van de Koerdische week in 
Brussel, ontvingen het Vlaams en het Federaal 
Parlement conferenties rond Koerdische thema’s. 
De omsingeling door de Islamitische Staat (IS) van 
verschillende Koerdische dorpen in het noorden van 
Syrië domineerde de agenda. De dorpen liggen in de 
omgeving van de stad Ayn al-Arab aan de grens met 
Turkije, Kobanî genoemd door Koerden.

“In Kobanî worden moderne en geavanceerde 
tanks ingezet, wij hebben geen gelijkwaardige wapens 
om ons daartegen te verdedigen.” Het boegbeeld van 
de Koerdische partij in Syrië is voorstander van een 
bewapening door het Westen. “Pas als we op gelijke 
voet vechten, maken we kans om de terroristen te 
verslaan.”

gruWeLijker Dan aL-QaeDa

Met de opmars van IS in Irak, raakt de burgeroorlog 
in Syrië langzamerhand in de vergetelheid. “Al werd 
er voorheen ook al stelselmatig één groep over het 
hoofd gezien, namelijk de Koerden”, zegt journalist 

In het broeiende wespennest in Irak en Syrië 
worden de Koerden wel eens over het hoofd 

gezien. ‘En dat is een spijtige zaak, want het 

Koerdische model kan een antwoord bieden op 

de impasse in het Midden-Oosten.’

Koerdische model kan antwoord bieden op 
impasse in Midden-Oosten
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overheid steeds obstakels en hindernissen naar boven 
toverde, slaagden we er toch in Diyarbakir om te 
vormen tot een moderne stad.” Opvallend bij alle 
initiatieven die Baydemir vermeldt, zijn vrouwen 
betrokken. En dat is volgens hem niet toevallig. “In 
tegenstelling tot in de rest van de Arabische wereld, 
spelen vrouwen een belangrijke rol in het Koerdische 
model”, zegt hij.

“Vrouwen spelen een belangrijke rol in het publieke 
leven, aldus Baydemir. “Koerdische kinderen dragen 
bovendien de familienaam van de moeder en in onze 
partij zijn mannen die meerdere vrouwen hebben niet 
welkom. Een samenleving waarin de vrouwen niet vrij 
zijn, zal trouwens zelf  nooit een vrije samenleving 
zijn”, klinkt het.

In veel Koerdische regio’s gelden er zelfs 
vrouwenquota’s, benadrukken de – alleen mannelijke – 
gastsprekers tijdens de conferentie. In een door mannen 
gedomineerde Arabische samenleving contrasteert 
dit. “Het Koerdische model kan ongetwijfeld een 
voorbeeld zijn voor het Midden-Oosten, al is het de 
vraag of  het Midden-Oosten klaar is om het model te 
aanvaarden”, aldus Lambrechts.

Annelies Van Erp is journalist bij Knack. Verschenen op 

Knack.be.

tot de staat. En daar is uiteraard niets mis mee. Maar 
als die staat niets onderneemt, zoals de Turkse staat 
wanneer het aankomt op Koerdische eisen, wacht de 
PKK niet langer en nemen de Koerden het heft in 
eigen handen.”

Dat noemt Jongeden een radicale democratie. Hij 
ziet dan ook grote gelijkenissen tussen het Koerdische 
model en een groeiende beweging in Europa. “Actief  
burgerschap wordt steeds populairder. Ook in Europa 
zijn burgers vaker bereid hun verantwoordelijkheid te 
nemen.” Volgens hem is de PKK dan ook niet per 
definitie een terroristische organisatie. “Ze zijn niet 
alleen tegen iets, ze bieden ook een alternatief.”

vrouWen aan De macHt

Osman Baydemir, oud-burgemeester van de Turks-
Koerdische stad Diyarbakir, roept de internationale 
gemeenschap op actie te ondernemen. “Dit is een 
humanitaire misdaad die gestopt moet worden.” 
Al is de mensenrechtenactivist Baydemir zelf  niet 
onbesproken. Hij werd meermaals aangeklaagd door 
de Turkse staat.

In Brussel vertelt Baydemir erg trots over de 
verwezenlijkingen die als Koerdische burgemeester 
heeft verwezenlijkt in zijn stad. “Hoewel de Turkse 

Sprekers op de conferentie (vlnr.): Joost Jongerden, Toon Lambrechts, Salih Muslim en Osman Baydemir.
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Boekbespreking

Tot ruim vier jaar geleden wist ik als Nederlandse vrijwel 
niets over Koerden en Koerdistan. Tot ik een echte Koerd 
ontmoette... Vandaag de dag kan ik nooit meer beweren dat 
ik niets weet van het Koerdische volk.Getroffen door hun 
eeuwenlange lijdensweg heb ik het boek dan ook opgedragen 
aan: ‘die ene Koerd, die mij een hart gaf voor zijn hele volk’. 

We besloten het verhaal van die ene Koerd op te schrijven. 
Tijdens het schrijfproces werden we benaderd door de heer 
Jan Best de Vries, literair agent, verbonden aan uitgeverij 
Aspekt. Zijn nieuwsgierigheid was gewekt door een artikel 
over ons boek in het tijdschrift van de Koerdische Studenten 
Vereniging Nederland. Jan had met zijn (helaas overleden) 
levensmaatje Nanny de Vries diverse reizen gemaakt door 
Koerdisch gebied. Hij liet ons weten dat Nanny een groot 
hart had voor de Koerden en zij heeft dit onder andere 
beschreven in haar boek: Achter de islamitische façade, het 
werkelijke Iran en Turkije, uitgeverij Aspekt 2013. Gelukkig 
liet ze Jan haar grote hart voor het Koerdische volk na en 
hielp hij ons op weg bij het uitgeven van Het verdriet van 
Koerdistan.

Centraal in het boek staat de persoon van Azad, een Koerd 
die opgroeit in het Iraanse deel van Koerdistan. Tegelijkertijd 
staat hij symbool voor alle Koerden die opgroeien in een 

dictatuur maar zich gaan inzetten voor een onafhankelijke en 
democratische, Koerdische staat.

Wat wij vooral willen benadrukken is dat je een volk bestaande 
uit vele miljoenen niet kunt uitwissen, zoals de Britse en 
Franse regeringen dat hebben gedaan tijdens het verdrag 
van Lausanne in 1923. Alle beloftes aan de Koerden gedaan 
in het Verdrag van Sèvres drie jaar eerder, onder andere een 
onafhankelijke staat, werden verbroken. Nu kun je een kaart 
wel uitgummen, maar niet een volk!

Immers: Een Koerd is geen Syriër. Een Koerd is geen Iraniër. 
Een Koerd is geen Turk. Een Koerd is geen Irakees. Maar 
een Koerd is een Koerd. Die moet in het bezit zijn van een 
Koerdisch paspoort!

In dit boek laten we zien dat er veel manieren zijn om te strijden 
voor een vrij land. Wij hebben een machtig wapen opgepakt: 
onze pen. Ons doel is zoveel mogelijk Nederlanders en 
Belgen (en liefst alle Europeanen) bekend te maken met het 
lijden en strijden van het Koerdische volk.

Tijdens het schrijven van dit boek onderzocht ik vele 
schrijnende wantoestanden die het Koerdische volk tot op 
de dag van vandaag worden aangedaan. Executies op alle 
mogelijke manieren, vervolging, vernedering, onderdrukking 
en ontkenning. Een niet aflatende stroom van ellende en een 
diep lijden.

Maar wat trof mij het diepst? Dat wát de overheersende 
regimes de Koerden ook aandeden of aandoen: dit 
volk is onbuigzaam, moedig en trots. Waar ter wereld de 
Koerden zich ook bevinden zullen ze blijven streven naar 
rechtvaardigheid, hun recht opeisen: een vrije, onafhankelijke 
Koerdische staat waar ze hun burgers kunnen beschermen 
tegen de waanzin van de omringende landen. 

Het is niets en niemand gelukt de Koerdische identiteit kapot 
te krijgen! 

Het verdriet van Koerdistan eindigt met de woorden uit het 
volkslied:

Koerden leven, Koerden leven. 

Hun vlag zal nooit vallen.

Koerdistan vrij!

Het verdriet van 

Koerdistan

Maria E. Luten & 

Azad Kardoi

Uitgeverij Aspekt
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