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Kobanê: een stad die uit de as herrijst

Koerdische Lente, Turkse banbliksems

De strijd om Hasakah

Activiteiten

 lente 2015

28 april

Fiimavond+ receptie

‘Welcome’

MTC 00.74 KULeuven

18h30 - 5 euro

Organisatie van YXK

3 mei

Ge leid bezoek fotomuseum Charleroi

‘Les Arméniens-IMAGES D’UN DESTIN 1906-1939′
‘Les amazones du PKK’

+

Stadswandeling

Inschrijven en info: koerdisch.instituut@skynet.be

ism. Masereelfonds

19 mei

De Koerden: het grootste volk zonder staat 

in het Midden-Oosten

Lezing Derwich Ferho

19h30-22h00

ism. Vormingplus Brugge

22 mei

De Koerden: een geschiedenis van tragiek en streven naar zelfbeschikking

Lezing  Derwich Ferho

GC Bosuil, Jezus-Eik, 20h00-22h00

5 euro 

ism. Vlaamse Voolksbeweging
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Derwich Ferho

De komende verkiezingen 
in Turkije

REDACTIONEEL

De komende parlementsverkiezingen worden beschouwd als een soort referendum voor Turkije en 
Noord-Koerdistan. De grootste oppositiepartij CHP vervult haar rol niet en doet geen enkele poging 
om een modern aanvaardbaar samenlevingsmodel voor te stellen. Van de ultranationalistische partij 
MHP wordt niets verwacht gezien ze nog in haar fascistisch-nationalistische groot-Turkse dromen 
zweeft. Het enige alternatief  blijft de HDP, de Democratische Partij van de Volkeren, welke op 7 juni 
met een nieuw programma en model voor de samenleving in heel Turkije en Noord-Koerdistan naar 
de kiezers trekt. Ondanks alle soorten tegenwerkingen van de staat, van de regering en de regerende 
partij AKP en de oppositiepartijen CHP en MHP ziet het ernaar uit dat de HDP de ondemocratische 
kiesdrempel van 10% ruimschoots zal halen. 

Maar de HDP vraagt wel extra waakzaamheid om te voorkomen dat de verkiezingen voor de zoveelste keer 
vervalst zullen worden. Kiesfraude is een traditie geworden voor de unitaire Turkse politieke partijen die op de 
steun kunnen rekenen van het leger en het politieapparaat. In het verleden werden bijvoorbeeld alle soorten sociale 
media (facebook, twitter, zelfs internet, …) en berichtgevingen over bepaalde onderwerpen, zoals corruptie, 
politieoperaties, militaire operaties, tijdelijk verboden om de kritiek op de regerende partij te minimaliseren. 

De regerende partij kan massabijeenkomsten snel verbieden. Leden van de regerende partij, de AKP, hebben 
laten ontvallen te zullen provoceren. De militaire operatie op17 april met als gevolg twee doden en vijf  arrestaties 
tijdens een boomplanting in de provincie Ağrı is een duidelijk teken. Dergelijke provocatieve operaties van 
het Turkse leger, politie, justitie en extreemrechtse nationalistische groeperingen kunnen komen. Want op alle 
vlakken zien we dat de regerende AKP aan het verliezen is en de CHP en MHP blijven steken op hun oude 
percentage. De enige partij die vooruitgang boekt is de HDP.

De HDP gaat naar de verkiezingen met een lijst waarop de vrouw bijna de helft van de plaatsen heeft. Niet 
zomaar op de lijst gezet maar even goed op de verkiesbare plaatsen. Ook mensen uit verschillende maatschappelijke 
categorieën en met diverse achtergronden, zoals mensenrechtenverdedigers, feministen, vertegenwoordigers van 
diverse religies en jeugdwerkers …, worden vertegenwoordigd. 

Dat is ook te zien op de lijst in het algemeen. Het is voor het eerst dat een politieke partij met een lijst naar 
de verkiezingen gaat waarin alle volkeren en godsdiensten vertegenwoordigd zijn. Koerden, Turken, Arabieren, 
Armeniërs, Assyrisch-Chaldeeërs, Pontussen, Tsjerkezen, Roma, Turkmenen, Moslims, Christenen, Yezidi’s, 
Alevi’s, … Het doel is het verbod op niet-Turkse volkeren en niet-Islamitische godsdiensten ten einde te stellen. 
Volgens recent uitgevoerde enquêtes in heel Turkije zal de HDP een record aantal stemmen krijgen en meer dan 
de benodigde kiesdrempel behalen.  

Derwich M. Ferho, voorzitter Koerdisch Instituut Brussel.
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Dirk Rochtus

Interne onrust, maar ook het ontluiken van Koerdische 
autonomie in Syrië nopen de Turkse regering ertoe 
te werken aan een vredesproces met de Koerdische 
beweging in eigen land. ‘Vrede in het land, vrede in 
de wereld’, zei Atatürk, de stichter van de Republiek 
Turkije. De regerende AKP in Ankara weet – die 
wooden indachtig – dat ze de eigen Koerden tevreden 
moet stellen opdat Turkije als stabiele staat de gevaren 
in het Midden-Oosten zou kunnen trotseren.

Strijd tegen turkSe Staat

De Koerdische Arbeiderspartij (PKK) voert sinds 
1984 strijd tegen de Turkse staat. Het conflict kostte tot 
nu naar schatting 40.000 mensen het leven. Haar leider 
Abdullah Öcalan viel in 1999 in handen van Turkije en 
zit sindsdien een levenslange gevangenisstraf  uit op 
het Turkse eiland Imrali. Maar de PKK luistert nog 
als hij spreekt. Vele Koerden vereren Öcalan nog altijd 
en dragen zijn portret voor zich uit bij demonstraties. 
De Turkse overheid beseft tandenknarsend dat ze 
hem nodig heeft om een oplossing te bereiken voor de 
‘Koerdische kwestie’. In de herfst van 2012 begonnen 
onderhandelingen tussen de Turkse regering en de 
PKK. Die laatste verkondigde in maart 2013 dat ze de 

Het Koerdische volk vierde met het intreden van 
de lente Newroz. Het nieuwjaarsfeest bezegelt 
ook de ‘Koerdische Lente’. De Koerden zijn 
terug van weggeweest. Ze treden alsmaar meer 
zelfbewust op in die landen die voortgekomen zijn 
uit het Ottomaanse Rijk, namelijk Turkije, Irak en 
Syrië. Geleden hebben ze altijd als die staten sterk 
en stabiel en alleen om eigen macht bekommerd 
waren. Nu profiteren ze van de verzwakking van 
staten zoals Syrië en Irak, of  van het besef  bij de 
leiders van een staat als Turkije dat de vrede en de 
stabiliteit in de regio in gevaar zijn.

Koerdische Lente, 
Turkse banbliksems

wapens zou laten rusten. Op enkele schermutselingen 
na zijn er sindsdien geen grotere confrontaties 
geweest tussen de PKK en het Turkse leger. Het 
wantrouwen bleef. Ankara verwijt de PKK dat ze haar 
militanten nog niet uit Turkije heeft teruggetrokken, 
de Koerdische beweging wil eerst wettelijke stappen 
zien in de richting van autonomie.

democratie

Toen in het najaar van 2014 de slag om de Syrische 
grensstad Kobanê tussen Islamitische Staat (IS) en 
de Syrische Koerden van de PYD in alle hevigheid 
woedde, bleven Turkse militairen van op de andere kant 
van de grens roerloos toekijken. De verontwaardiging 
bij de Koerden, zowel Syrische als Turkse, over zoveel 
onverschilligheid leidde haast tot een afbreken van 
de onderhandelingen tussen de PKK en de AKP-
regering. De Koerden algemeen sponnen garen uit 
hun strijd tegen IS in Kobanê en elders in Syrië en 
buurland Irak. In de ogen van de wereld verwierven ze 
zo de status van vrijheidsstrijders.

Ook de pro-Koerdische partij HDP, die in het Turkse 
parlement zetelt, manifesteert zich als pleitbezorger 
van een meer democratische maatschappij. Haar 
voorzitter Selahattin Demirtaş maakte met 9,77 % 
van de stemmen een heel goede beurt bij de Turkse 
presidentsverkiezingen in augustus van vorig jaar. 
Dat komt omdat ook heel wat seculiere Turken zich 
aangesproken voelden, niet door het Koerdisch 
nationalisme, maar wel door de pluralistische agenda 
van de HDP. Hun opgepoetste imago maakt het de 
Koerden gemakkelijker om versterkt met hun eisen 
voor autonomie voor de dag te komen. Naar Newroz 
als het hoogtepunt in de Koerdische kalender kijkt 
Ankara altijd uit om te ervaren hoe de Koerden staan 
tegenover de politieke actualiteit. Dit jaar diende 
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De Turkse president Tayyip Erdogan kan 
best Koerdische stemmen gebruiken bij de 
parlementsverkiezingen van 7 juni 2015 om met 
de nodige meerderheid de grondwet te kunnen 
veranderen in functie van een sterker presidentieel 
systeem. Teveel toegeven aan de Koerden echter levert 
de AKP banbliksems van Turkse nationalisten van 
binnen en buiten de partij op. De Koerden zouden 
moeten kunnen aantonen dat de door hen gewenste 
autonomie binnen de republiek hand in hand gaat met 
een meer vrij en democratisch Turkije. Indien dat niet 
lukt, overleven alle mooie woorden en intenties niet de 
komende parlementsverkiezingen.

Dirk Rochtus doceert internationale politiek aan de KU 

Leuven/Campus Antwerpen. Hij publiceerde in 2011 het boek 

‘Turbulent Turkije’. Gepubliceerd door De Morgen, opinie, 23 

maart 2015.

Newroz als platform voor een vredesboodschap van 
Öcalan.

VredeSboodSchap

Twee parlementsleden van de HDP lazen een brief  
van hem voor, zowel in het Koerdisch als in het 
Turks, tijdens de viering in Diyarbakir, de Koerdische 
metropool van Turkije. Honderdduizenden mensen 
hoorden hoe Öcalan de PKK opriep een congres te 
organiseren om een einde te maken aan de veertigjarige 
strijd en om te werken aan een ‘democratische 
oplossing’ van de Koerdische kwestie.

Öcalan richtte ook een aantal eisen tot de 
Turkse regering voor autonomie binnen een meer 
democratische en pluralistische maatschappij. Zowel 
de PKK als de HDP willen dat Ankara werk maakt 
van de omzetting ervan binnen een wettelijk kader.

Selhattin Demirtaş , voorzitter van de HDP, maakt een goede kans om met zijn partij de kiesdrempel te overschrijden.
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Peter Edel

arinç 

Voor vicepremier en regeringswoordvoerder Bülent 
Arınç was de maat hiermee vol. Op dezelfde dag 
waarop PKK-leider Abdullah Öcalan opriep de 
wapens neer te leggen, herinnerde hij Erdoğan er via 
de tv aan dat de regering en de president afzonderlijke 
verantwoordelijkheden kennen. 

‘We houden allemaal van de president’, zei Arınç 
nog, maar verder was zijn boodschap duidelijk: Erdoğan 
mocht zich niet bemoeien met het regeringsbeleid. 

Niet eerder sprak een AKP-minister zich zo 
expliciet uit tegen Erdoğan. Het kwam hard aan, want 
Arınç is medeoprichter van de AKP, waardoor zijn 
woorden zeker gewicht in de schaal leggen binnen die 
partij. Toch vond Erdoğan daar iemand die het voor 
hem opnam. 

gökçek

De AKP-burgemeester van de Turkse hoofdstad 
Ankara, Melih Gökçek, reageerde via Twitter furieus 
op de uitspraken van Arinc: ‘Arinc kan niet langer 
de woordvoerder van de AKP zijn, hij kan ons niet langer 
vertegenwoordigen’… ‘Arinc moet eerst ontslag nemen als 
woordvoerder en dan als minister’... ‘Bülent Arinc: we willen 
je niet meer.’ 

Gökçek riep premier Davutoğlu op om Arinc te 
ontslaan. Omdat de ‘parallelle structuur’ Arinc ervan 
zou weerhouden om uit eigen beweging op te stappen. 
Met de ‘parallelle structuur’ verwees Gökçek naar de 
beweging van Fethullah Gülen, de van bondgenoot 
tot aartsvijand van Erdoğan getransformeerde imam 
in Pennsylvania. 

Half  maart sprak Erdoğan zich publiekelijk uit 
tegen een waarnemingscomité bij het vredesproces, 
waar de regering op aandringen van de Koerdisch 
georiënteerde Democratische Volkspartij (HDP) mee 
instemde. Kort daarvoor had Erdoğan al het bestaan 
van een Koerdisch probleem ontkend, waarmee hij 
eveneens menig wenkbrauw deed fronzen. 

Erdoğans uitspraken volgden op een belangrijke 
verklaring van HDP-leider Selahattin Demirtaş. Deze 
had gezegd dat Erdoğan niet op de HDP hoeft te 
rekenen voor het presidentieel systeem waar hij naar 
streeft. Daarmee maakte Demirtaş een einde aan 
speculaties dat de HDP in ruil voor toezeggingen 
bereid was daarmee in te stemmen. Demirtaş 
plaatste democratisering nadrukkelijk voorop binnen 
het vredesproces en daar hoort een ultramachtige 
president niet bij voor hem. 

Verder voorspellen peilingen dat de AKP stemmen 
zal verliezen bij de verkiezingen op 7 juni. Niet alleen 
aan de HDP, maar ook aan de ultranationalistische 
Partij van de Nationale Beweging (MHP). 

Erdoğan koos er vervolgens voor om de 
nationalistische kaart te spelen, wat zich niet alleen 
vertaalde in afstand van het vredesproces, maar ook 
van het regeringsbeleid in dit verband. 

Dat het rommelt binnen de in Turkije regerende 
Partij voor Gerechtigheid en ontwikkeling 
(AKP) schreef  ik eerder al. Nu is daar echter 
een regelrechte ruzie gaande. Aanleiding is het 
vredesproces dat de regering met de Koerden is 
aangegaan en uitspraken daarover van president 
Erdoğan.

Ruzie binnen de Turkse 
regeringspartij breidt zich uit
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bij, want justitie in Ankara stelde een onderzoek naar 

beiden in het vooruitzicht. Daar verdenkt men Arınç 
van wanbeheer en het verdoezelen van misdaden, 

terwijl Gökçek wordt beschuldigd van wanbeheer en 
verduistering. 

Wanneer strafbare feiten worden vastgesteld zal 

justitie toestemming vragen aan het ministerie van 

Binnenlandse Zaken voor de vervolging van Gökçek. 
Daarnaast zal een samenvatting van de procedure 

tegen Arınç naar het parlement gestuurd worden, waar 
vervolgens besloten kan worden om zijn juridische 

immuniteit op te heffen. 

Justitie loopt op deze manier kans om zelf  

(nogmaals) met de ‘parallelle structuur’ geassocieerd 

te worden, want Fethullah Gülen verkneukelt 

zich uiteraard over een procedure tegen Arınç en 
Gökçek. Samen met de oppositiepartijen zal hij met 
genoegen waarnemen dat de AKP, tien weken voor de 

verkiezingen, haar eigen vijand aan het worden is.

Peter Edel schrijft en werkt vanuit Istanbul. Oorspronkelijk 
verschenen op 25 maart 2015 op De Wereld Morgen.

Volgens Gökçek dient 
Arinc de belangen van 

Gülen: ‘Ik moet toegeven 

dat ik niet verwacht had dat 

ze ons van binnenuit aan 

zouden vallen. Ze deden 

het via Bülent Arinc. Zijn 

uitspraken werden alom 

als die van de regering 

beschouwd, maar hebben 

daar niets mee te maken.’ 

arinc Slaat terug

Een paar uur later nadat 

Gökçek naar hem had 
uitgehaald, sloeg Arinc 

terug. Gökçek had volgens 
hem ‘zelf  op de schoot van 

de Gülenbeweging’ gezeten 

door daar stukken grond 

in Ankara aan te verkopen. 

Een interessante beschuldiging, mede omdat dergelijke 

berichten al eerder waren opgedoken. 

Verder zei Arinc dat Gökçek ‘geen manieren’ kent 
en ‘corrupt’ is. Hij kondigde aan de fouten van Gökçek 
te zullen onthullen, maar pas na de verkiezingen, 

omdat hij de AKP geen schade wil berokkenen. 

bepaalde kringen

Ondertussen verdedigde Erdoğan zijn uitval naar de 
regering. Hij beriep zich op het recht om kritiek te 

hebben ‘uit naam van de staat en de natie.’ Verder zei 

hij: 

‘Als ik bezwaar heb tegen bepaalde fouten, of  daar 

de aandacht op vestig, dan doe ik dat als iemand die zich 

bewust is van wat zich tot dusver heeft afgespeeld’… 

‘Ik doe het door aandacht te vestigen op de “parallelle 

structuur”, die samenwerkt met bepaalde kringen.’ 

Welke kringen Erdoğan bedoelde, zei hij niet. 

onderzoek

Een dag later zei Gökçek juridische stappen tegen 
Arınç te zullen nemen. Daar bleef  het echter niet 

Eerste minister Davutoğlu, president Erdoğan en vicepremeier Arınç
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gewonnen ondankS turkije

De burgemeester van Suruç, Zuhal Ekmes van de 
Vrede en Democratie Partij (BDP), neemt geen blad 
voor de mond: “Wij willen een corridor vanuit Turks 
Koerdistan naar Kobanê. Sinds twee jaar is Kobanê 
geïsoleerd. Wij willen dat de mensen humanitaire hulp, 
maar ook wapens kunnen leveren aan de bevolking 
en aan de strijders in Kobanê, want IS is weliswaar 
teruggedrongen tot 40 kilometer buiten Kobanê, maar 
alles blijft mogelijk. De Turkse staat heeft niets gedaan 
om ons te helpen. We hebben de oorlog gewonnen in 
Kobanê ondanks Turkije.”

De zuidelijke kant van de stad Kobanê is volledig 
vernield. De westelijke kant niet helemaal, maar 
niemand kan er op dit moment wonen. De Koerdische 
organisatie Rojava stuurt zowat vijftien vrachtwagens 
per week naar Kobanê met hulpgoederen en hygiënisch 
materiaal. IS heeft veel mijnen gelegd in de huizen en 
de laatste twee maanden zijn er veertig doden gevallen 
door ontploffende mijnen. Er liggen nog lijken van IS-
strijders onder het puin. Nu het warm wordt, beginnen 
die te ontbinden met het risico op een epidemie.

Internationale hulporganisaties zoals het Rode 
Kruis of  het VN-Hoog Commissariaat voor de 
vluchtelingen werken via de Turkse staat en hun hulp 
is weinig zichtbaar. Het zijn vooral de gemeentes en 
steden die in handen zijn van de pro-Koerdische partij 
BDP en de Democratische Volkspartij (HDP) die de 
solidariteit organiseren.

De Koerdische gemeenschap is sterk gemobiliseerd, 
maar ook Turkse progressieve organisaties helpen. 
Ondanks de enorme mobilisatie van de Koerdische 
gemeenschap en de ongelooflijke hoop die er 

Duizenden Koerden rijden op 17 maart 2015 in 
toeterende wagens door de Turks-Koerdische 
grensstad Suruç naar de Syrische grens met de stad 
Kobanê aan de overkant. Op een heuvel met zicht op 
Kobanê vieren ze Newroz, het Koerdische nieuwjaar. 
De Turkse militairen houden de grens dicht. Enkel 
mensen met een Syrisch paspoort kunnen door, maar 
niet meer terug.

Sinds het Koerdische verzet in december 2014 
de strijders van IS heeft verjaagd, zijn 50.000 van 
de 200.000 vluchtelingen uit de regio Kobanê 
teruggekeerd. Journalisten kunnen niet meer via 
de officiële grenspost naar Kobanê gaan. “Omdat 
jullie negatief  schrijven over Turkije”, verklaarde de 
persverantwoordelijke in Urfa (een andere Turkse 
grensstad) aan de verzamelde pers.

De Turkse staat krijgt inderdaad negatieve pers, 
omdat ze de Koerden in Rojava (het autonome 
Koerdische gebied in Syrië aan de grens met Turkije) 
en meer bepaald in Kobanê aan haar lot heeft 
overgelaten. Of  erger: ze heeft de grens gesloten voor 
verzetsmensen, terwijl ze niets deed om de toevoer 
van IS-terroristen via de steden Istanbul en Gaziantep 
naar Kobanê te stoppen. Zelfs NAVO-bondgenoot 
VS heeft zich geërgerd aan de houding van Turkije 
tijdens “Kobanêgrad” (zoals de slag tegen IS wordt 
genoemd).

Chris Den Hond, journalist en al jarenlang actief  

voor de Koerdische strijd voor zelfbeschikking, 

bracht de periode van Newroz, Koerdisch 

Nieuwjaar, door in de Turkse grensstreek met 

Syrië. Daar wordt ook de overwinning in Kobanê 

tegen IS gevierd. Dit zijn zijn reisindrukken.

Chris Den Hond

Koerdisch Nieuwjaar ‘Newroz’ in
Suruç en Diyarbakir: reisindrukken
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terwijl zij zich uit de Iraaks-Koerdische grensstreek 
Shengal hebben moeten terugtrekken toen ze daar 
hun bevolking moesten verdedigen tegen IS. In het 
westen en het zuiden van Rojava zitten de strijders 
van de ‘Islamitische Staat’ ondertussen te wachten op 
weerwraak.

Ook als de bombardementen van de Westelijke 
alliantie in Syrië ervoor gezorgd hebben dat Kobanê 
uiteindelijk niet in IS-handen is gevallen, zijn 
Koerdische militaire leiders hierover formeel : “Deze 
bombardementen hebben geholpen, maar hadden wij 
antitankwapens gehad, dan waren die bombardementen 
niet nodig geweest. Wat wij nodig hebben, is een 
corridor voor de aanvoer van antitankwapens. Die 
corridor is ook nodig om de burgerbevolking veilig 
te stellen. Als wij die zware wapens hebben, zijn geen 
bombardementen nodig. Het is de strijd op het terrein 
die IS heeft verslagen, niet de bommen uit de lucht.”

21 maart 2015: newroz in 

diyarbakir

Bij het binnenrijden van Diyarbakir, de hoofdstad van 
Turks Koerdistan, mis ik iets. Sinds mijn eerste bezoek 
aan deze stad in 1995 kon je er niet naast kijken: 
een enorme slogan over een brug met het opschrift 
Turkije: één natie, één volk, één vlag. Vandaag is die 
slogan verdwenen en vervangen door officiële borden 
van de gemeente: NEWROZ PIROZ BE, in het 
Koerdisch én in het Turks. Vijf  jaar geleden nog zou 
een burgemeester hiervoor drie jaar in de gevangenis 
gesmeten zijn.

Het Newroz-feest zelf  is enorm en moeilijk te 
beschrijven. In 1996, 1997, 1998 was ik hier met 
een verborgen camera om voor een verboden 
televisiezender een verboden betoging aan het filmen. 
In 1999 bracht ik Newroz door in een politiecel in de 
stad Mersin. Na 2000 werd Newroz wel toegelaten 
maar 10 kilometer buiten de stad en sterk gecensureerd. 
Vandaag vieren miljoenen Koerden de overwinning in 
Kobanê en luisteren ze enthousiast naar het laatste 
vredesvoorstel van Abdullah Öcalan, leider van de 
verzetsorganisatie Koerdische Arbeiderspartij (PKK).

ontstaan is na de schitterende, maar zwaar bevochten 
overwinning van de Koerdische strijders tegen IS in 
Kobanê, blijft de situatie zeer moeilijk.

naar kobanê door een 

mijnenVeld

Aangezien we niet officieel in Kobanê binnengeraken, 
wachten we enkele dagen en nachten om er via een 
clandestiene weg te geraken. De Koerden zijn goed 
georganiseerd. Enkel wanneer de overtocht veilig 
geacht wordt, kan een groep oversteken. Het plan is 
vrij sportief  en hoe dan ook gewaagd: we zullen naar 
een dorp gebracht worden en dan in het holst van de 
nacht oversteken.

De eerste honderden meters moeten snel om 
de Turkse militaire wagens te ontlopen, dan een 
prikkeldraad over en dan door een mijnenveld, 
weliswaar onder goed georganiseerde begeleiding. 
Jawadde. Gelukkig dat ik dit niet aan mijn moeder 
verteld heb voor mijn vertrek! Een groep van tien 
mensen, die al twaalf  dagen in Suruç aan het wachten 
waren zijn ook op die manier over de grens geraakt. Wij 
moeten wegens tijdsgebrek verzaken aan het avontuur. 
Want in Kobanê geraken is één, maar terugkeren is 
nog ingewikkelder.

kobanê onder embargo

Een Belgische delegatie die in Rojava naar de 
Koerdische stad Qamishli dicht bij de grens met 
Turkije en Irak wilde via Irak, heeft deze plannen ook 
moeten opgeven wegens onwil van de conservatief-
Koerdische Democratische Partij (KDP). Koerdische 
strijders staan in de vuurlinie in de strijd tegen de IS-
militanten. Ze knappen het vuile werk op voor het 
oog van heel de wereld. Honderden jonge Koerden 
sneuvelen of  geraken gewond in de strijd tegen IS. 
Deze overwinning is duur betaald.

En wat is hun beloning!? In het noorden is de grens 
met Turkije nog steeds dicht. Er is nog steeds geen 
corridor om antitankwapens te leveren aan het verzet. 
In het oosten doen de Iraakse Koerden moeilijk en 
zijn ze blijkbaar jaloers dat progressieve Koerden in 
Turks en Syrisch Koerdistan vooruitgang boeken, 
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de regio. Het is een uitweg voor het failliete concept 
“natiestaat”.

Met het laatste vredesvoorstel van Abdullah Öcalan 
reiken de Koerden alweer de hand aan de Turkse 
staat voor een politieke oplossing van het Koerdische 
vraagstuk. In een regio die meer dan ooit verscheurd 
wordt door oorlog, vernielingen en slachtpartijen 
is dat geen klein detail. De Turkse staat heeft er alle 
belang bij die hand aan te nemen en concrete stappen 
te zetten. Vandaag. Niet morgen.

Chris Den Hond is freelancejournalist en reportagemaker, 
gespecialiseerd in de Koerdische kwestie en Palestina. Hij werkte 
tien jaar voor de Koerdische televisie Med-TV in Denderleeuw en 

maakte toen voor deze zender reportages in Noord-Koerdistan.

Van Verboden camera’S naar 

camerakranen

Dit politieke feest wordt rechtstreeks uitgezonden door 
tientallen televisiekanalen over heel Turkije, met live-
uitzendingen in studio’s en commentatoren. De meest 
moderne camera’s en televisie-productiemiddelen zijn 
voorhanden. De Koerden hebben mijn cameraatje 
niet meer nodig. Des te beter.

Toespraken zijn overwegend in het Koerdisch. De 
overwinning in Kobanê is historisch en het moreel is 
hoog. De Koerdische natie is in wording en sterker 
dan ooit. Het strategisch concept van de PKK 
voor een democratisch confederalisme is het meest 
moderne voorstel dat vandaag de ronde doet in heel 

Op de Newrozviering in Diyarbakir © Mireille Court
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Het is het gevoel van de onzekere toekomst waarvan 
niemand weet wat die brengen zal en vooral het gevoel 
van niet uit te spreken pijn omdat daar het graf  is van 
een eigen lief  kind, en van dat andere … en van …  

O zeker ze is gestorven als een held, als een martelaar 
voor de ongetwijfeld goede zaak en haar naam kan 
niet anders dan met ere genoemd worden, zo haast 
men zich menigmaal het verdriet goedbedoeld (!) en in 
een reflex om niet kopje onder te gaan in het verdriet, 
van een aureool te voorzien, maar waren het niet haar 
kinderen die zij als moeder koesterde aan haar hart … 
Hun doorzeefde, soms geschonden lichamen rusten in 
de kille aarde en daarmee is haar leven, haar vreugde 
daar begraven en ten onder gegaan. De ogen van de 
door verdriet verscheurde moeder kijken mij wanhopig 
aan. Haar hart huilt. Je staat erbij en je voelt van binnen 
iets van dit verwonde, bloedende moederhart.

Hier wordt geleden en slechts een goede tiental 
kilometer verderop wordt op leven en dood door 
geliefden van deze zelfde mensen gestreden. Die 
twee kanten zijn onlosmakelijk verbonden op een 
wijze die niet in woorden valt uit te drukken, maar die 
samenkomt in alles wat deze mensen maakt tot wat ze 
zijn. 

Daar staat dat kleine kereltje. De kleine smoezelige 
hand wordt op mijn hand gelegd. Ik kijk in donkere, 
grote ogen waaromheen zich zwarte randen aftekenen 
van de ontberingen. Even gaat er een trilling door zijn 
kleine lichaam als verderop vlak achter elkaar het doffe 
geluid van vliegtuigbommen te horen is. Ik spreek 
zijn taal niet. Hij spreekt mijn taal niet. Maar zijn 
ogen vertellen niet alleen het verhaal, maar vertolken 
misschien nog wel beter zijn diepste gevoelens. Ik 
streel zijn al even smoezelige wang. Er komt een 

Ik kijk in diep donkere ogen waarin een floers van 
tranen verschijnt, haar spreken wordt zachter en over 
haar lippen komen woorden die diep gevoelde pijn 
vertolken. “Het Koerdische volk heeft geen stem 
meer om te roepen en ook hun gebaren worden 
niet opgemerkt in de wereld”, zegt een vrouw en 
moeder van middelbare leeftijd. Ze vertolkt met 
trefzekere woorden een gevoelen dat breed gedragen 
wordt hier in en buiten de vluchtelingenkampen 
van Suruç in het grensgebied van Turkije met Syrië 
waar honderdduizenden vluchtelingen verblijven die 
afkomstig zijn uit de Kanton Kobanê. 

Het is het gevoelen in de steek gelaten te zijn niet 
in de laatste plaats door de westerse mogendheden 
omdat op het politieke wereldtoneel andere waarden 
meer gewicht in de schaal leggen dan de waarde van 
(Koerdische) mensenlevens. Het is het gevoel daaraan 
opgeofferd te worden omdat Turkije tenslotte lid 
is van de NAVO en er behalve dat grote westerse 
investeringen zijn in Turkije die niet in het gedrang 
mogen komen. Het is het gevoel van miskenning omdat 
zonder serieuze militaire steun in de zin van leverantie 
van geavanceerde wapens – eventueel gewoon tegen 
betaling (!) – de strijd tegen de monsterachtige vijand 
die enerzijds haar rekruten uit de gehele wereld heeft 
en anderzijds ten behoeve van de gehele wereld wordt 
uitgevochten, niet alleen nauwelijks is vol te houden, 
maar vooral zoveel dierbaren het leven doet laten. 

Drs. G. J. Blankers

Te midden van mijn medemensen 
in Suruç, enkele indrukken

Drs. G. J. Blankers is een Nederlandse predikant 
die inzamel- en hulpacties coördineert voor de 
Koerdische vluchtelingen uit Syrië in Turkije. 
Eind januari verbleef  hij in het Turks-Syrische 
grensgebied om een goederentransport in goede 
banen te leiden. Voor De Koerden schreef  hij 
enkele van zijn indrukken neer. 
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de voorste gevechtslinies staat. Ik schat hun leeftijd. 
Misschien zijn deze ouders 35 jaar, misschien nog niet 
eens. Hoe jong moet hun jongen zijn geweest toen hij 
viel! Hoe jong moet hun andere jongen zijn daar waar 
zij dag aan dag op soms nog geen 20 meter afstand 
staan van meedogenloze terroristen voor wie het een 
vermaak is in hun ogen ongelovigen te doden, die 
menen daarvoor een goddelijke permissie te hebben 
en er vast van overtuigd zijn dat zij eeuwig door Allah 
voor hun ijver zullen worden beloond.

In het kader van een transport hulpgoederen dat 
vanuit Nederland in Suruç zou aankomen verbleef  
ik een goede week eind januari in het gebied. Tijdens 
dit verblijf  was er tevens een geldbedrag door een 
kerkelijke gemeente in Nederland bijeengebracht te 
besteden aan eerste levensbehoeften. Ik zelf  had mij 
voorgenomen mij te begeven tussen de vluchtelingen 
in en buiten de kampen en naar hen te luisteren en 
met hen te spreken. Zo bezocht ik het Kader Ortakaya 
Kamp, waar 4000 mensen verblijven, het Arîn Mirxan 
Kamp met zijn 3000 bewoners en het Şehit Gelhat 
Kamp dat op dat moment, terwijl het nog verder 
wordt uitgebouwd, reeds 5000 vluchtelingen herbergt.

Keer op keer blijkt hoezeer met dikwijls beperkte 
tot uiterst beperkte middelen alles in het werk wordt 
gesteld om het leven zo draaglijk mogelijk te maken. 
Er is sprake van elektrische voorzieningen zodat elke 
tent verwarmd kan worden of  er wordt hard aan 
werkt dat mogelijk te maken. Datzelfde geldt voor 
de voorziening van stromend water. Sprekend met de 
verantwoordelijken voor de dagelijkse gang van zaken in 
de kampen blijkt telkens reeds direct hoe groot de nood 
is. Er is sprake van gebrek aan eerste levensbehoeften 
of  het nu gaat om voedselvoorziening, dan om de 
zorg voor de zuigelingen of  de beschikbaarheid van 
medicijnen. Toch wordt over het algemeen onder 
de vluchtelingen met diep respect en met grote 
dankbaarheid gesproken over de inspanningen die 
verricht worden door de organisatie die onder de 
verantwoordelijkheid valt van de Unie van Gemeenten 
van de regio Zuidoost Anatolië.

De mate van zelfverloochening en zelfopoffering 
is groot! Niet alleen zij die in tenten, onvoltooide 
gebouwen, bouwvallen, of  soms wat voor onmogelijk 
afdak dan ook de winter hebben doorgebracht, 

twinkeling in zijn ogen en je kunt niet anders dan dit 
kind in je hart sluiten.

Bij de ingang van het Kader Ortakaya Kamp zag 
ik een ander jongetje. Zijn hand omknelt een stuk 
ijzerdraad. Ik volg dat ijzerdraad met mijn ogen tot de 
grond en zie dat het bevestigd is aan een asje met twee 
wieltjes. Dit is het enige speelgoed dat hij blijkbaar 
bezit. Ik denk aan de kinderen in Nederland en de 
ontevredenheid die welvaart met zich meebrengt. Ik 
buig het ijzerdraad recht en maak er een soort handvat 
aan. Er glijdt een lach over het gezichtje dat me tot in 
het diepst van mijn hart beroert.

Inderdaad hier wordt geleden. Hier zijn mensen die 
voor verreweg het grootste deel met slechts de kleding 
die zij aanhadden uiteindelijk soms na dagen lang 
wachten de grens van Turkije zijn gepasseerd, terwijl er 
achter hen een verre van gelijke strijd werd gevochten. 
Ik zag ze in wat wij een garagebox zouden noemen. Zo 
goed en zo kwaad als het gegaan moet zijn, is achter 
een betonnen zuil een tent opgericht. Een man komt 
vanuit de duisternis tevoorschijn naar het licht dat van 
buiten komt als wij de garagedeur omhoog schijven. 
Zijn vrouw volgt hem. Kinderen kijken toe. Aan het 
gezicht van de vrouw zie je het leed. Het tekent haar. 
Woordeloos verdriet moet ook hier zijn dat erger is 
dan knagende honger. Dat blijkt ook wel. Zeker er is 
gebrek. Maar dat is het niet wat ook deze vrouw zo’n 
smartelijke uitdrukking in haar gezicht geeft, wat haar 
en haar man het brood uit hun eigen mond doet sparen 
voor hun kinderen. Zacht vertelt de man ons dat zij een 
jongen verloren in de strijd tegen het barbaarse geweld 
van ISIS en dat op dit moment een andere jongen in 

Kindertekening van een Koerdische vluchteling uit Rojava. © Drs. Blankers



De Koerden, 82
11 

de handen ineen slaat en met inzet van zichzelf  de 
ander helpt, zelf  al weet je heel zeker dat het je die 
keer misschien het leven gaat kosten. 

Iemand zei (ongetwijfeld goedbedoeld) tegen mij: 
“zielig, he, wat deze mensen meemaken”. Nee, deze 
mensen zijn niet zielig! In die zin behoeven zij geen 
medelijden. Echter wel op een andere wijze behoeven 
zij en verdienen zij mede-lijden, namelijk het letterlijk 
of  in ieder geval overdrachtelijk naast hen gaan staan in 
onverbrekelijke verbondenheid, die bereid is werkelijk 
substantieel te helpen vanuit de middelen die ons ter 
beschikking staan. Echte empathie heeft een open hart 
en een gulle hand, waarbij onze rechterhand niet hoeft 
te weten wat de linkerhand doet.

Drs. G.J. Blankers is predikant van de Hersteld Hervormde 

Kerk in Bruchem, Nederland.

hebben te kampen met ziekten, maar datzelfde 
geldt ook voor velen die betrokken zijn bij de hulp 
aan de vluchtelingen. Ik sprak mensen die zichzelf  
voortsleepten, zichtbaar ziek en afgemat door zorg, 
emoties en problematieken van persoonlijke en 
algemene aard die het menselijk vermogen om ze op 
te lossen, te boven gaan. Toch werd keer op keer elke 
verwijzing daarnaar weggewuifd! “Nog heb ik hier een 
taak te vervullen”, sprak een jonge vrouw ergens tussen 
de 20 en de 25 jaar oud, “en die zal ik tot het uiterste 
trachten te vervullen en als ik niet meer ben, dan hoop 
en bid ik dat een ander mijn taak zal overnemen”.

Ik werd er getroffen door de veerkracht, die 
manmoedig en – ik haast mij er duidelijk aan toe te 
voegen – vrouw-moedig welke probleem, welk verdriet 
en welke pijn dan ook, in de ogen kijkt. Een veerkracht 
is er, die niet wegvlucht, maar zijn roeping verstaat, 

Kinderen uit Kobanê in Suruç.
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1. inleiding

De gegevens uit dit rapport zijn gebaseerd op mijn 
verblijf  in Suruç gedurende de periode van 24 tot 31 
januari 2015. Dit verblijf  stond in het kader van een 
transport hulpgoederen vanuit Nederland van ongeveer 
110 m3 waaraan de aankomst in deze periode werd 
verwacht en de besteding van een bedrag van ruim € 
6.000 grotendeels samengebracht door de Hersteld 
Hervormde Gemeente te Wijk bij Heusden (Wijk en 
Aalburg, Nederland). Omdat naar mijn inschatting 
de vluchtelingenproblematiek in deze regio op zijn 
minst mede door de opstelling van de Turkse overheid 
onderbelicht blijft, leek het me goed een aantal zaken 
aan het papier toe te vertrouwen.

2. oorSprong

In de zomer van 2014 werd de alleszins wrede terreur 
van toen ISIS en thans IS wereldnieuws door de snelle 
opmars van jihadisten richting Shengal, de vlucht 
van tienduizenden Yezidi’s naar de berg Shengal die 
daarvan het gevolg was en het op gang komen van 
een vluchtelingenstroom vanuit dit gebied. Enkele 
maanden later zette IS de aanval in op de middelste 
van de drie Koerdische kantons in Syrië, Kobanê. 
Hoewel de plaatselijk bevolking in met name de dorpen 
rondom de stad Kobanê op dat moment reeds meer 
dan twee jaar te kampen had met aanvallen van kleinere 
eenheden van zowel IS als ook van enkele facties 
van het zogenaamde Vrije Syrische leger, dat minder 
een eenheid is dan de naam suggereert, maar vooral 
een verzameling milities met sterk uiteenlopende 
ideologische achtergronden, was het tot dat moment 
steeds mogelijk geweest deze aanvallen te pareren. 

De volksverdedigingseenheden van YPG en 
YPJ hebben hierin een belangrijke taak vervuld. De 
situatie veranderde echter drastisch toen IS in Irak 
buitgemaakte tanks en zware artillerie kon inzetten 
tegen de lichtbewapende volksverdedigingseenheden 

die hiertegen niet opgewassen waren in het veelal vlakke 
terrein. Deze gebeurtenissen werden versterkt doordat 
de Arabische bevolkingsgroep in de kanton Kobanê 
openlijk partij trok voor IS en zich naast IS stelde in 
de strijd tegen de Koerdische bevolking. Ineens kon 
dus ook je buurman met wie je altijd in vrede had 
samengeleefd je vijand zijn met alle gevolgen van dien. 
YPG en YPJ probeerden zo goed en zo kwaad het 
ging de bevolking steeds verder terug te trekken op de 
stad Kobanê zelf, waarna het onvermijdelijk was dat de 
bevolking zo veel als maar kon de wijk moest nemen 
over de grens van Turkije. 

3. VluchtelingenSituatie in turkije

Het passeren van de grens van Syrië naar Turkije was 
geen vanzelfsprekende zaak. Velen hebben dagenlang 
gewacht alvorens in de meeste gevallen met achterlating 
van de laatste bezittingen (zoals auto’s, vee, etc.) de 
grens legaal of  illegaal (vaak met levensgevaar dwars 
door mijnenvelden heen) te kunnen passeren, terwijl 
achter hen de aanval in alle heftigheid golf  na golf  
doorging en YPG en YPJ zich genoodzaakt zagen 
zich steeds verder terug te trekken op en uiteindelijk 
zelf  in de stad Kobanê. Alleen zij die over een geldig 
reisdocument beschikten, konden eventueel worden 
toegelaten tot Turks grondgebied. Er zijn echter 
vele Koerdische vluchtelingen die geen beschikking 
hebben over dergelijke documenten en stateloos in 
Syrië woonden ten gevolge van het innemen van 
hun identiteitspapieren als uitvloeisel van de politiek 
van Assad. Wie wordt toegelaten, krijgt daarmee 
overigens niet de vluchtelingenstatus die recht geeft op 
bescherming conform internationaal verdragsrecht. 

De Turkse vluchtelingenpolitiek is uitdrukkelijk 
regionaal bepaald. Dat heeft te maken met het feit 
dat de Convention Relating to the Status of  Refugees 
(1951) oorspronkelijk vanwege zijn functie in de nasleep 
van de Tweede Wereldoorlog zowel een temporele 
(namelijk met betrekking tot gebeurtenissen voor 1 

Drs. G.J. Blankers

Rapport situatie Koerdische vluchtelingen Zuidoost-Turkije
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januari 1951) als een geografische beperking (namelijk 
Europa) kende. Turkije ratificeerde de Convention in 
1962, maar hield als enige staat uitdrukkelijk vast aan 

de geografische beperking toen het Protocol Relating 
to the Status of  Refugees (1967) de mogelijkheid bood 

zowel de temporele als de geografische beperking 
op te heffen. Slechts potentiële vluchtelingen uit 

Europa kunnen derhalve rekenen op een officiële 
vluchtelingenstatus in Turkije. Vluchtelingen uit 

gebieden ten zuiden en zuidoosten kunnen dat niet. 

Zij vallen wat Turkije betreft buiten de werking van 

de Convention en het Protocol. Zij zijn daarmee 

dus geen vluchteling in de zin van de Convention 

en het Protocol met een door internationaal recht 

gegarandeerde status, doch slechts op z’n best gasten, 

waarvan de aanwezigheid gedoogd wordt. Dit heeft tot 

gevolg dat slechts een klein deel van de vluchtelingen 

wordt geregistreerd en formeel daarmee recht krijgt 

op en toegang krijgt tot een aantal basisbehoeften. 

Uitdrukkelijk moet daarbij gesteld worden dat voor 

zover er toegang is tot basisbehoeften, deze toegang 

tot basisbehoeften niet rechtens beschermd is, maar 

slechts voortvloeit uit zogenaamde welwillendheid van 

de Turkse staat. 

Deze vluchtelingen zijn dus uiterst kwetsbaar. De 

Turkse staat laat na zorg te dragen voor grote groepen 

rechteloze ‘gasten’ van wie de aanwezigheid op Turks 

grondgebied slechts gedoogd wordt. Daarnaast heeft 

de Turkse staat in principe het recht op het moment 

dat het haar goeddunkt deze ‘gasten’ uit te zetten. 

De zogenaamde AFAD-kampen die door de Turkse 

regering zijn opgezet, zijn dus ook uitdrukkelijk 

geen vluchtelingenkampen maar voorzieningen 

voor gasten! Hoewel aanvankelijk in 2011 toen de 

vluchtelingenstroom vanuit Syrië op gang kwam, de 

UNHCR begon met de registratie van vluchtelingen, 

lijkt UNHCR daar ten gevolge van de Turkse politiek 

die geen inmenging duldt in haar beleid, van te hebben 

afgezien.

Volgens het Report on Figures and Needs in the 

Camps of  Shingalian and Kobanê People van de 

Unie van gemeenten in de regio Zuidoost Anatolië 

(november 2014) verblijven slechts 2.840 Yezidi’s van 

de ruim 20.000 Yezidi’s en 6.120 van de naar schatting 

200.000 personen afkomstig uit Kobanê in AFAD-

kampen die door de Turkse overheid worden beheerd. 

Veruit het overgrote deel van de vluchtelingen wordt 

door de Turkse staat aan haar lot overgelaten. 

Waar Arabisch-Syrische vluchtelingen kunnen 

rekenen op steun en hulp alleen al omwille van het feit 

dat Turkije niets liever ziet dan de val van het regime 

van Assad, zijn Koerdische vluchtelingen vooral een 

bedreiging. De Koerdische identiteit wordt door Turkije 

ontkent en zoveel als mogelijk repressief  benaderd. De 

invasie van zoveel Koerdische vluchtelingen vanuit 

Kobanê die veelal nog altijd nauwe familiebanden 

hadden met familie in Suruç en die reeds geruime tijd 
een eigen vorm van bestuur gestalte hebben gegeven 

in de hoop op niet minder dan een eigen (semi-)

autonome regio, zet deze Turkse politiek zwaar onder 

druk. Meer dan ooit wellicht wordt het vuur van 

zelfbewustheid onder de Koerdische bevolking in 

Turkije aangewakkerd. Dat wordt nog eens versterkt 

door de onverschrokken, zelfopofferende verdediging 

van de stad Kobanê, die symbool staat voor de 

verdediging van alles wat waarde heeft tegen de 

monsterachtige vernietiging door IS van alles wat niet 

strookt met haar interpretatie van Islam. Daarbij beseft 

men heel terdege dat deze strijd althans in ieder geval 

op de grond nagenoeg uitsluitend wordt uitgevochten 

door het Koerdische volk ten behoeve van de hele 

wereld. Het is daarbij meer dan onverteerbaar dat 

Turkije weigerde in te grijpen. Wie zijn oor verder te 

luister legt, hoort de verhalen van passieve en actieve 

steun van Turkse officials aan IS. Dat strooit nog meer 
zout in de wonden.

Concluderend kan dus gesteld worden dat de 

benadering van de hulpvraag vanuit de Turkse overheid 

door politieke argumenten bepaald wordt en niet eerst 

en alleen vanuit humanitaire overwegingen. Dat heeft 

dan ook tot gevolg, dat de Turkse Rode Halve Maan 

niet doet, wat van haar verwacht zou mogen worden. 

Internationale hulp, ook uit Nederland, die via het 

Internationale Rode Kruis ter beschikking wordt 

gesteld aan de Turkse Rode Halve Maan komt niet 

terecht bij de vluchtelingen uit Kobanê en Shengal 

die buiten de beperkte staatsvoorzieningen moeten 

leven. Zelfs valt op basis van getuigenissen van hen 

die uiteindelijk besloten vanuit een AFAD-kamp te 

vertrekken, te betwijfelen of  internationale hulp via de 

Turkse Rode Halve Maan wel in deze AFAD-kampen 

terecht komt. Westerse staten mogen voor dit onrecht 
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niet de ogen sluiten. Volgens het Turkse ministerie 
van Buitenlandse Zaken moet alle hulpverlening lopen 
via de kanalen van de Turkse Rode Halve Maan en 
moeten hulpgoederen aan haar ter beschikking worden 
gesteld. Feit is echter dan het dan niet zal komen bij de 
vluchtelingen zelf. Koerdische vluchtelingen hebben 
echter heel terdege in de gaten, dat het westerse staten 
veelal ontbreekt aan moed om in dit opzicht tegenover 
de Turkse regering een statement te maken. Zij voelen 
zich dikwijls door de internationale gemeenschap (voor 
de zoveelste keer) in de steek gelaten.

4. centraal coördinatie comité

Ondertussen heeft de Unie van Gemeenten van de regio 
Zuidoost Anatolië haar verantwoordelijkheid verstaan. 
Er is in vroeg stadium een Centraal Coördinatie Comité 
opgericht dat met de zorg voor de vluchtelingen is 
belast. Alleen al in Suruç zijn vijf  kampen gebouwd. 
Een zesde kamp, het Şehit Gelhat (Külünçe) kamp, 
dat op het moment van mijn aanwezigheid reeds 
5.000 personen herbergde, is in aanbouw. Daarnaast 
zijn er de vluchtelingen in de steden en dorpen in 
geïmproviseerde onderkomens, leegstaande gebouwen, 
niet voltooide gebouwen en bouwvallen, garages etc. 
Velen worden opgevangen bij familie of  bekenden. Als 
(groot) gezin drie, vier, of  zelfs vijf  andere gezinnen 
(reeds maandenlang) opvangen in de eigen beperkte 
woonruimte is geen uitzondering. Natuurlijk zullen er 
uitzonderingen zijn, maar de welwillendheid te helpen 
zelfs boven vermogen, de gastvrijheid en bereidheid 
alles te delen (waarbij jij best meer mag hebben dan ik) 
dwingt diep respect af.

Het Centraal Coördinatie Comité tracht met 
beperkte middelen zorg te dragen voor zowel de 
vluchtelingen in de kampen als door middel van 
een maandelijkse verdeling voor de vluchtelingen 
buiten de kampen. Daartoe voert zij een zo volledig 
mogelijk administratie van de vluchtelingen, hun 
verblijfsplaatsen, gezinssamenstelling, bijzondere 
noden en behoeften, etc. Daar zij echter nagenoeg 
volledig afhankelijk is van giften van buiten, wordt 
zij keer op keer geconfronteerd met het feit slechts 
beperkte mogelijkheden en middelen ter beschikking 
heeft. Hoezeer de organisatie die door vrijwilligers 
gerund wordt, ook haar best doet, zij kan niet 
(volledig) aan de (soms nijpende) tekorten van primaire 

basisbehoeften voldoen. Desondanks kan en moet 
worden onderstreept dat veelvuldig met respect wordt 
gesproken over de inspanningen van de organisatie 
door de vluchtelingen zelf. Dat doen bijvoorbeeld ook 
ouders die zichzelf  ten behoeve van hun kinderen het 
brood uit de mond sparen! Zoals begrijpelijk levert het 
soms ook spanningen op, omdat mensen niet goed 
(kunnen of  willen) begrijpen waarom zij (ditmaal) bij 
verdeling van hulpgoederen worden overgeslagen, c.q. 
niet aan de beurt zijn.

5. trauma’S

Velen in de kampen zijn direct of  indirect getroffen 
door het monsterachtige geweld van IS. Niet alleen 
weten zij veelal hun huizen (soms door hun Arabische 
buren of  dorpsbewoners) beroofd van zelf  ramen 
en deuren en verwoest, hun vee gedood, hun auto en 
overige bezittingen gestolen, zodat ze vaak niet veel 
meer bezitten dan de kleding die zij aan hebben, maar 
ook hebben velen voor eigen ogen gruwelen zien 
plaatsvinden. Anderen hebben meegemaakt hoe bij de 
haastige vlucht dierbaren dodelijk getroffen moesten 
worden achtergelaten en zelfs een eerlijke begrafenis 
niet voor hen was weggelegd. Velen hebben meer dan 
één familielid of  andere dierbare betrekking in de strijd 
met IS verloren. Sommige families verloren er zelfs 
8 of  meer. Voor velen is het hart in Kobanê omdat 
zij weten dat hun dierbaren dagelijks in levensgevaar 
verkeren in de nog voortgaande strijd. Daarnaast is er 
de angst om vermisten. 

Voor velen doet het leven in Turkije daar nog een 
schep bovenop. Sommige gezinnen trokken naar 
Turkse steden als Izmir om daar voor de familie een huis 
te huren en te pogen door middel van betaalde arbeid 
de huishuur te kunnen voldoen en zelf  voor de eigen 
eerste levensbehoeften te zorgen. Meermalen hoorde 
ik verhalen van vluchtelingen die hun overeengekomen 
en verdiende loon niet kregen uitbetaald en die daarbij 
te horen kregen dat zij als rechteloze vluchtelingen 
(zonder status) tevergeefs een beroep zouden doen 
op politie of  justitie. Dat resulteerde vervolgens in 
de noodzaak wegens het niet kunnen betalen van de 
huishuur de woning te moeten verlaten al dan niet 
onder bedreiging van de huiseigenaar. Er is hier dus 
sprake van uitbuiting.
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Soms kwamen zij daarna in een AFAD-kamp 

terecht. Toegang tot deze kampen is voor buitenlanders 

niet zomaar toegestaan. Als het al wordt toegestaan, 

dan wordt het slechts onder begeleiding toegestaan en 

is er, voor zover mij bekend, geen mogelijkheid met 

de vluchtelingen zelf  te spreken. Het leven in althans 

de AFAD-kampen in Suruç is volgens hen die daar 
hebben verbleven verre van ideaal. Het lijkt erop dat 

voedsel in twee kwaliteiten wordt aangeleverd. De 

goede kwaliteit is voorbehouden aan de leiding en het 

kamppersoneel en de slechte kwaliteit voor Koerdische 

vluchtelingen. Daarbij kwam het zeer regelmatig 

voor dat voedsel niet voldoende gaar was of  om 

andere redenen volstrekt oneetbaar. Verzoeken van 

vluchtelingen dat hun de ingrediënten zouden worden 

verstrekt, zodat zij zelf  hun eten zouden kunnen 

koken, werden afgewezen met een (formeel) beroep 

op (brand-)veiligheidsvoorschriften.

Zelf  heb ik een pakje boter in handen gehad dat 

afkomstig zou zijn uit een AFAD-kamp en als bewijs 

vandaar was meegenomen. Duidelijk was na opening 

een vreemde doordringende, misselijkmakende 

petroleumgeur te ruiken. Als dit de kwaliteit van het 

voedsel is, dan moet het inderdaad kloppen dat er 

veelvuldig sprake moet zijn van voedselvergiftiging. 

De voedselvoorziening was dermate beperkte dat 

mensen door de nood gedreven zelfs ondanks de 

winterse kou hun dekens verkochten om toch nog 

een beetje voedsel te kunnen kopen. Meer dan eens 

werden verhalen verteld van acties ten behoeve van 

de media. Zo kwam er eens een tankwagen met melk. 

Vanzelfsprekend ging ieder in de rij staan in de hoop 

iets te zullen krijgen. Echter na het maken van een 

aantal foto’s die als bewijs moesten dienen van de goede 

zorg voor de vluchtelingen, vertrok de tankwagen 

zonder dat er iemand iets had gekregen. Soortgelijke 

dingen gebeurden ook met kleding. Vluchtelingen 

vertelden dat e foto’s gemaakt werden wanneer nieuwe 

kleding het kamp werd binnengebracht. De nieuwe 

kleding werd echter weggebracht en de Koerdische 

vluchtelingen moesten het  doen met oude, versleten 

kleding. Daarnaast liet de medische zorg duidelijk te 

wensen over. Er is gebrek aan medicijnen en wanneer 

medicijnen verstrekt worden, gebeurt dat slechts 

mondjesmaat.

Dit alles wakkert de onvrede richting de Turkse 

overheid die er toch al is om het doelbewust niet willen 

ingrijpen ten behoeve van het Koerdische verzet tegen 

IS in Kobanê, aan.

6. concluSieS

Internationale erkenning van het Centraal 

Coördinatie Comité en het werk van dit comité dat 

onder verantwoordelijkheid werkt van de Unie van 

Gemeenten in de regio Zuidoost Anatolië is dringend 

noodzakelijk. Daarnaast dient de internationale 

gemeenschap vervolgens daar ook de gevolgtrekkingen 

aan te verbinden door gezamenlijk zorg te dragen dat 

er hulpgoederen en gelden ter beschikking komen 

van dit comité. Individuele landen zouden hierbij een 

voortrekkersrol kunnen vervullen, maar gezamenlijk 

optrekken van een aantal landen zou veel meer gewicht 

in de schaal leggen. Er zal immers internationaal druk 

moeten worden uitgeoefend op de Turkse regering 

om de hulpverlening aan (Koerdische) vluchtelingen 

te depolitiseren. Het kan niet zo zijn dat wij deze 

(Koerdische) vluchtelingen vanuit een onvermogen of  

omwille van welke (politieke) overweging dan ook, aan 

hun lot overlaten.

Naast de behoefte aan primaire levensbehoeften is er 

op korte termijn ook de noodzaak van gespecialiseerde 

psychologisch hulpverlening. Daarnaast leeft, heel 

begrijpelijk, de drang zodra mogelijk de verwoeste stad 

weer op te bouwen. Weliswaar is dat vanuit Turkije 

aan de andere kant van de grens en dus in Syrië, maar 

ook dat zal onmogelijk kunnen zonder substantiële 

internationale steun zowel als het gaat over de concrete 

herbouw als over het garanderen van de veiligheid 

binnen het gebied. De internationale gemeenschap zal 

daarbij ook de toegang tot het gebied voor humanitaire 

hulp moeten waarborgen. 

Drs. G.J. Blankers, predikant Hersteld Hervormde Kerk

Bruchem, 17 februari 2015
De Kosterijstraat 17

5314 AW Bruchem

Nederland

gjblankers@kliksafe.nl
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BAŞÛR

Paul Vanden Bavière

Al snel stonden de ISIS-strijders op een 40-tal km 
van Erbil (Hewlêr in het Koerdisch), de hoofdstad 
van de Koerdische Autonome Regio in Irak. Dan 
grijpen de Amerikanen met hun bondgenoten in. De 
Koerden krijgen zware wapens en de bondgenoten 
bombarderen voortdurend de linies van ISIS, dat 
inmiddels tot IS was omgevormd. Stukken door IS 
bezet gebied worden gerecupereerd. Ook Bagdad, 
en verder zelfs de sjiitische heilige steden Kerbala en 
Najaf, voelen zich bedreigd. De opperste sjiitische 
geestelijke leider van het land, groot-ayatollah Ali Al-
Sistani, vindt het nodig de sjiieten op te roepen naar de 
wapens te grijpen.

Erbil en Bagdad vallen niet, maar IS is nog lang niet 
verslagen. Op 3 augustus vallen IS-strijders de stad en 
streek Shengal (Sinjar in het Arabisch) in de provincie 
Nineveh aan, die vooral door yezidi’s, aanhangers 
van een syncretisch geloof, bewoond wordt. Zoals 
in juni gaan de Peshmerga weer op de loop, na eerst 
de yezidi’s te hebben ontwapend. Deze kunnen niet 
anders dan massaal op de vlucht gaan. Degenen die 
naar de bergen trokken zitten daar vast, omsingeld 
door IS. Uiteindelijk worden ze daar gered door de 
Volksverdedigingseenheden van de Democratische 
Eenheidspartij (PYD) van Rojava (Syrisch Koerdistan). 
Waarop IS dan op 15 september de strijd inzet tegen de 
Koerdisch enclave en stad Kobanê, die vier maanden 
duurt.

reconquiSta

Inmiddels werd al direct na het succesvolle IS-offensief  
van juni 2014 gedacht aan een “reconquista”, een 
herovering van het verloren gebied. De Amerikanen 
dachten, gezien de slecht staat van de Iraakse 
strijdkrachten en van de Peshmerga, dat er ten vroegste 

De triomferende ISIS-leider Abu Bakr al-Baghdadi 
roept de “Islamitische Staat” (IS) uit. Hij maakt er 
meteen een kalifaat van met hemzelf  als kalief. Vandaag 
gaat het veel minder goed. Koerdistan is veilig gesteld 
en sedert 31 maart werd Tikrit officieel heroverd, 
waardoor de weg naar Mosoel open ligt. Maar die stad 
zal nog maanden moeten wachten, want de regering 
wil eerst de provincie Anbar, ten westen van Bagdad, 
een bolwerk van IS weer in handen krijgen.

Maar Anbar en Mosoel zijn geen gemakkelijke 
doelwitten. En het Iraakse leger moet nog altijd 
bewijzen dat het een veroveringstocht aan kan. Tot 
nog toe hebben de Amerikanen en hun bondgenoten, 
waaronder België, het grootste werk geleverd.

op de Vlucht

In juni 2014 boden de Iraakse troepen en de 
Koerdische strijders, de Peshmerga’s, geen weerstand. 
Ze sloegen op de vlucht met achterlating van al hun 
door de Amerikanen geleverde wapens. Zo viel Kamp 
Speicher, een voormalige Amerikaanse basis bij Tikrit, 
die door het Iraakse leger was overgenomen, blijkbaar 
zonder slag of  stoot in handen van het extreem-
soennitische ISIS. De militanten vermoordden er naar 
verluidt 1.700 Iraakse soldaten, vooral sjiieten, van wie 
de lichamen nu worden opgegraven.

Vijf  juni 2014: de “Islamitische Staat in Irak en 
de Levant” (ISIS) opent een blitzoffensief  in het 
noordoosten van Irak. Op 10 juni valt Mosoel, de 
tweede grootste stad van Irak, in ISIS-handen. 
De volgende dag is het beurt aan Tikrit, de stad 
van Saddam Hoessein. Erbil, de hoofdstad van 
de Koerdische Autonome Regio, en Bagdad, de 
hoofdstad van Irak liggen in het bereik.

De lange mars naar Mosoel
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worden ingenomen.

De meeste inwoners van de stad, in grote 
meerderheid soennieten, waren op de vlucht geslagen. 
Eerst voor IS, daarna uit vrees voor represailles 
vanwege de sjiitische milities. Die zien de soennieten 
als bondgenoten van IS, wat deels ook zo is, en wilden 
de in juni vorig jaar 1.700 afgeslachte sjiitische soldaten 
wreken. Volgens getuigenis deden ze dat ook. De stad 
werd dagen lang geplunderd, honderden huizen in 
brand gestoken en mensen vermoord. Oproepen van 
premier al-Abadi en van ayatollah Sistani om daar mee 
te stoppen haalden weinig of  niets uit.

Was er in Bagdad aanvankelijk sprake van het 
offensief  vanuit Tikrit naar Mosoel in april voort te 
zetten, nu is er voor gekozen om eerst IS in de provincie 
Anbar, meer bepaald haar hoofdstad Ramadi en 
steden als Falluja, aan te pakken. Die provincie viel in 
januari 2014 in handen van IS omdat de soennieten het 
sjiitische sektarische gedrag van de Iraakse regeringen, 
vooral die van al-Abadi’s voorganger Nuri al-Maliki 
(premier van 2006 tot 2014), beu waren en er in 2013 
tegen in opstand waren gekomen.

religieuze en etniSche 

Verdeeldheid

Er wordt nu gepoogd soennitische stammen uit de 
provincie te doen meewerken om de operaties een 
nationaal karakter te geven. Die stellen als voorwaarde 
dat er geen sjiitische milities aan de acties mogen 
deelnemen. Anbar was één van de bolwerken van het 
verzet tegen de Amerikaanse invasie van 2003, een 
verzet dat geleidelijk in handen kwam van Al Qaeda. 
Maar die groep werd verslagen toen de Amerikanen 
erin slaagden de stammen aan hun kant te krijgen met 
geld en met nooit nagekomen beloften zoals inlijving 
in het Iraakse leger. Het valt af  te wachten of  dat dit 
keer zal lukken.

Meteen is nog eens de vinger op de voornaamste 
kwaal van Irak gelegd: de religieuze en etnische 
verdeeldheid, die nog altijd een zware hypotheek legt 
op de toekomst van het land. De Koerden hebben 
officieel autonomie, maar over de grenzen van het 
autonome gebied wordt nog altijd gebakkeleid. De 

in de herfst van dit jaar sprake zou kunnen zijn van een 
oorlog ter bevrijding van Mosoel, de hoofdstad van 
IS in Irak. Wat niet zegt dat ze in afwachting bij de 
pakken bleven zitten. 

In december 2014 konden de Peshmerga van president 
Mahmoud Barzani van de Koerdische Autonome 
Regio en andere Koerdische milities, waaronder de 
Bevrijdingseenheden van Shengal (HPS), zich met 
Amerikaanse luchtsteun opnieuw meester maken van 
het gebergte van Shengal. Half  april werd er nog steeds 
gevochten om de stad Shengal zelf, aan de voet van 
de bergen, die nog deels in handen is van IS. Shengal 
maakt formeel echter geen deel uit van de Autonome 
Regio en de relatie van de yezidi met de Autonome 
Regio is slecht. De Peshmerga lieten hen immers in de 
steek in augustus. En Barzani duldt geen enkele aparte 
militie in de gebieden onder zijn controle. Noch van 
de yezidi, noch van de eveneens door IS vervolgde 
christenen.

Begin april liepen de spanningen weer op 
toen de Koerden de opperbevelhebber van de 
Bevrijdingseenheden van Shengal (HPS), Haydar 
Sesto, arresteerde. Hij bleef  negen dagen gevangen, 
ook nadat de Koerdische Democratische Partij 
(KDP) van Barzani en de Patriottische Unie van 
Koerdistan (PUK), de tweede grootste partij van de 
autonome regio, overeenkwamen hem vrij te laten. 
Barzani verklaarde dat hij geen enkele, niet door hem 
gecontroleerde militie kan dulden. Ook het gebruik 
van de vlag van Shengal door de HPS is voor hem 
onaanvaardbaar. Alleen de Koerdische vlag mag.

Tegen de zin in van de Amerikanen, die de 
voorbereidingen onvoldoende achtten, besloot de 
regering van premier Haidar al-Abadi toch, als eerste 
stap naar de verovering van Mosoel, Tikrit aan te vallen. 
Een strijdmacht van ongeveer 30.000 manschappen 
– 20.000 sjiitische militieleden, een kleine 10.000 
vooral sjiitische soldaten en nog een paar duizend 
soennitische stamleden, rukten op 2 maart op. Een 
paar weken later liep het offensief, na zware verliezen, 
vast alhoewel IS over minder dan de helft van het 
aantal regeringsmanschappen beschikte. Premier 
Abadi besloot noodgedwongen, en tot woede van een 
aantal sjiitische milities, toch Amerikaanse luchtsteun 
te vragen. Met die steun kon de stad uiteindelijk 
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verwachtingen, vooral Turkije en Israël zijn kopers, 

maar aan discount prijzen. De financiële perspectieven 
blijven slecht door de steile neergang van de olieprijzen.

Toen IS in juni 2014 oprukte was dat een kans 

voor de Amerikanen de verschillende groepen tot 

samenwerking te dwingen. Premier Maliki werd 

aan de kant geschoven en er werd onder al-Abadi 

een regering van nationale eenheid gevormd door 

sjiieten, soennieten en Koerden. Er werd een akkoord 

gesloten met de Koerden over hun olie-uitvoer en 

over de betaling van de toelage. Maar de uitvoering 

van dat akkoord hapert. In de praktijk blijft Irak 

hopeloos verdeeld. Het Koerdische streven naar 

onafhankelijkheid en de blijvende verdeeldheid tussen 

Arabische sjiieten en soennieten en hun argwaan 

tegenover de Koerden staan een stabiele nationale 

staat in de weg.

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

Koerden vluchtten dan wel voor de opmars van IS in 

juni vorig jaar, maar ze wisten toen wel de betwiste 

oliestad Kirkoek in te nemen en lieten verstaan dat ze 

die stad nooit meer zullen opgeven. President Barzani 

heeft inmiddels ook Shengal feitelijk ingelijfd. Die 

gebiedsuitbreiding gaat gepaard met het verdrijven 

van Arabieren en het in beslag nemen van hun 

huizen en goederen – zoals ook de sjiieten dat doen 

in soennitische gebieden. Barzani steekt al geruime 

tijd niet meer onder stoelen of  banken dat hij een 

onafhankelijke Koerdische staat wil. Waardoor hij op 

een rampkoers zit met de sjiitische en soennitische 

Arabieren.

Barzani dacht ‘zijn’ staat te financieren met de 
export van olie, waarmee begin 2014 een aanvang 

werd gemaakt. Maar premier al-Maliki ging daartegen 

in het verzet. Hij zette de financiële toelage aan de 
Koerdische Autonome Regio stop, zodat Barzani zijn 

ambtenaren en Peshmerga’s niet meer kon betalen, en 

dreigde afnemers van olie wereldwijd met processen. 

Daardoor bleven de opbrengsten ver onder de 
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ROJAVA

Yusuf  Gürsucu

Welke stappen werden er ondernomen na deze 
bijeenkomst?

We organiseerden een bijeenkomst op het algemene 
hoofdkwartier van de HDP waarop  professionele 
collega’s met de verschillende specialisaties die 
nodig zijn in het reconstructieproces uitgenodigd 
werden, naast de groepen die al actief  waren in de 
wederopbouw van Kobanê, waaronder ŞPMMO, 
het collectief  van het Democratische Volkscongres 
HDK MMŞP, het collectief  van vrouwen en ecologie 
van HDK en vertegenwoordigers van TMMOB 
Diyarbakır. De covoorzitters van de Partij voor 
Vrede en Democratie (BDP), het Congres voor 
een Democratisch Samenleving (DTK) en het 
Democratische Volkscongres (HDK) werden ook 
geadviseerd over deze ontwikkelingen. Het doel van 
deze bijeenkomst was te onderzoeken welke diensten er 
geïntegreerd dienen te worden in het planningsproject 
om aan de huidige noden te voldoen als onderdeel van 
de oprichting van een nieuw platform.  

Welke beslissingen werden er genomen op deze 
vergadering?

Op de bijeenkomst werd het volgende beslist:

• Observaties en suggesties gebaseerd op eerder    
werk dienen samengevoegd te worden

• Er zal een platform opgericht worden waaraan 
breed kan worden deelgenomen

• Er wordt een tekst voorbereid die mensen 
oproept om deel te nemen aan het platform, 
zodat een brede participatie bewerkstelligd 
wordt

Interview Yavuz Önen
Kobanê: een stad die uit de as herrijst

Yavuz Önen is als voormalig voorzitter van de Unie 
der Kamers van Turkse Ingenieurs en Architecten 
(TMMOB) betrokken bij de wederopbouw van 
Kobanê. Hij werd geïnterviewd door Yusuf  
Gürsucu, journalist bij Özgür Gündem.

Kan u iets vertellen over de wederopbouw van 
Kobanê, een proces waarin u zelf  betrokken bent?

In de tweede helft van februari 2015 hadden 
we een ontmoeting met de covoorzitter van het 
parlement van het kanton Kobanê, Enver Muslim en 
woordvoerder Mahmut Beşar. De ontmoeting vond 
plaats op het hoofdkwartier van de Democratische 
Volkspartij HDP in Ankara en dat op het verzoek 
van HDP-parlementslid en partijwoordvoerster voor 
Buitenlandse Zaken Nazmi Gür. 

De belangrijkste onderwerpen van de bijeenkomst 
waren de problemen van de vluchtelingen en de 
vernieling van de stad. Een eerste uitvoerend comité 
dat opgericht werd onder de naam ‘Heyete Nuavakirina 
Kobanê’ (Comité voor de Reconstructie van Kobanê) 
verklaarde zijn verlangen om samen te zitten met 
verschillende politieke partijen in Turkije, net als 
met vakbonden, handelsorganisaties en verschillende 
gemeentebesturen met als doel steun te zoeken voor 
de wederopbouw van Kobanê. Ze vroegen ook steun 
en participatie van ingenieurs en stedenbouwkundigen 
uit Turkije om de multidimensionale en ingewikkelde 
problemen op te lossen. Hiertoe werd eveneens 
de oprichting van een contactcentrum in Ankara 
gesuggereerd. De volgende dag vond er in dit kader 
op vraag van Enver Muslim een bijeenkomst plaats 
met de huidige voorzitter van de Unie der Kamers van 
Turkse Ingenieurs en Architecten TMMOB, Mehmet 
Soğancı, op het hoofdkwartier van deze organisatie.
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• Classificatie van het land en een survey

• Onmiddellijke voorziening van water en energie

• Een garantie van steun vanuit de administratie 
van het kanton voor deze projecten 

• De preventie van inmenging met zij die 
meehelpen om de plannen op te maken

• Een steunoproep tot de bevolkingsgroepen van 
Turkije en al de volkeren van de wereld

Ik geloof  dat Kobanê nu het meeste nood heeft 
aan energiebevoorrading. Wat kan er gedaan 
worden om dit probleem op te lossen?

Als onderdeel van het voorbereidende werk 
voor dit platform, hebben vrijwilligers  belangrijke 
bijeenkomsten gehouden om de infrastructurele 
noden aan te pakken. Er vonden ook vergaderingen 
plaats in de Kamer van Elektrische Ingenieurs (EMO) 
rond de voorziening van elektriciteit.

 De stad Kobanê is bijna volledig vernield. Wat 
werd er op deze bijeenkomsten gezegd over het 
opruimen van het puin?

Er wordt momenteel specifiek gewerkt aan het 
opruimen van reconstructiesites die vol liggen met 
al het puin dat gedurende dit gewelddadige conflict 
veroorzaakt werd door verschillende wapens. Een van 

• Het functioneren van het werk binnen het 
platform werd geregeld

• Alle werkzaamheden dienen eerst op vrijwillige 
basis te gebeuren alvorens ze geïmplementeerd 
worden

• De focus ligt op hoogdringende taken, er wordt 
in de planning een onderscheid gemaakt tussen 
projecten op korte en op lange termijn 

• Het werk kadert in een regionaal plan en moet 
dienen als voorbeeld voor de regio.

• Er wordt een studie gemaakt van de situatie in 
Kobanê

• De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden 
in samenspraak met de bevolking van Kobanê 
en tegemoetkomen aan hun wensen

• Winstbejag moet vermeden worden tijdens de 
wederopbouw

• Nieuwe gebieden voor bewoning worden 
gepland rondom publieke zones 

• Bij de opmaak van de plannen wordt de 
voorkeur gegeven aan gemeenschappelijke 
publieke levensruimtes

• Planning en verdeling van de productie 
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tweede bijeenkomst van het platform in de gebouwen 

van ŞPMMO werd vooral de planning van tijdelijke 
bewoningsruimtes (plaatsen voor tenten) benadrukt 

en het opstellen van diagrammen en ideaalscenario’s 

voor middellange en langdurige bewoning. De mening 

werd gevormd dat onderzoek ter plaatse en de opinies 

en suggesties die daaruit voortvloeien de diagrammen 

productiever zullen maken en veel tijd besparen. De 

startdatum van het veldonderzoek zal binnenkort 

bekend gemaakt worden.

Welke stappen kunnen we ons voorstellen voor de 
reconstructie van de regio?

De wederopbouw verreist een heleboel zaken 

waaronder de benodigde infrastructuur voor 

watervoorziening, energie, transport, communicatie, 

educatie over bosbeheer, landbouw en  veeteelt, 

voedselvoorziening en woongelegenheden – kortom 

alles wat nodig is voor de bouw en realisatie van een 

kader waarbinnen een ecologische samenleving kan 

ontstaan. Het probleem is een debat over wat de 

prioriteiten zijn. Het gevolg van al deze verschillende 

onderwerpen, is dat het regionaal plan dat we eerder 

al aanhaalden steeds belangrijker is geworden. Al deze 

werkzaamheden moeten gecoördineerd worden, er 

zullen echter groepen van experts gevormd worden 

voor elk domein. Elke delegatie zal waar nodig haar 

eigen specifieke programma voorbereiden op haar 
eigen werkterrein.   

Hoe zal het werk verdeeld worden binnen het 
platform?

Een bijeenkomst tussen ons platform, dat nog 

maar net vorm begint te krijgen, en de individuen, 

groepen en organisaties die al begonnen zijn met de 

wederopbouw, om zo het netwerk uit te breiden en 

het werk te verdelen, is één van de taken die voor ons 

liggen. Het resultaat is dat er in verschillende steden 

vanuit meerdere kantoren gewerkt zal worden (waarbij 

reeds bestaande kantoren gebruikt zullen worden 

zonder bijkomende lasten te veroorzaken). 

Oorspronkelijk verschenen in Özgür Gündem. Het interview 
werd naar het Engels vertaald door The Rojava Report. 
Vertaling naar het Nederlands door Kristel Cuvelier, 
stafmedewerker Koerdisch Instituut.

de belangrijkste zaken is het ruimen van dode lichamen, 

boobytraps, mijnen en allerlei explosieven die nog niet 

ontploft zijn. Voor dit soort werk hebben we mensen 

nodig met de benodigde specifieke militaire expertise. 

Het werk is al begonnen, maar helaas heeft ons 

het nieuws bereikt dat al verschillende doden zijn 

gevallen door explosies. Het opruimwerk dient echter 

te gebeuren en het moet uitgevoerd worden door een 

delegatie van specialisten. Totdat het opruimwerk 

gedaan is, kan er geen enkel ander werk verricht 

worden en kan de veiligheid van de  bevolking die wil 

terugkeren niet gegarandeerd worden, noch kan er 

een veilige werkomgeving gecreëerd worden. Het is 

ook noodzakelijk om te bepalen of  er chemisch of  

radioactief  afval werd achtergelaten in deze gebieden.  

In plaats van de reconstructie van het vernietigde 
stadscentrum wordt er gedebatteerd over de bouw 
van een nieuw soort levensruimte. Is hierrond een 
visie naar boven gekomen? 

Er wordt momenteel gedacht om een referendum 

te houden onder de lokale bevolking over de vraag of  

ze het oude stadscentrum willen reconstrueren of  dat 

er nieuwe woonruimtes gebouwd  moeten worden. 

Wat er zal gebeuren met het oude stadscentrum moet 

duidelijk worden na dit referendum.

Om Kobanê terug op te bouwen zijn zeer veel 
werkkrachten nodig, welke stappen worden op dit 
vlak genomen?

Wat betreft de menselijke kracht die nodig is voor 

de reconstructie hebben we informatie dat er een 

bevolking van ongeveer 7000 jonge mensen, vrouwen 

en kinderen niet meegerekend, in de regio moet 

gaan wonen om het risico op een nieuwe aanval te 

vermijden.

Plannen jullie als platform een onderzoeksmissie 
naar de regio?

Tijdens de eerste vergadering won de idee aan 

kracht dat onderzoek ter plaatse noodzakelijk is waarin 

verder gewerkt wordt met de informatie en suggesties 

uit eerder onderzoek dat plaatsvond tijdens de 

plannings- een productontwikkelingsfase. Tijdens de 
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ROJAVA

Nicholas Heras

De strijd om Hasakah

patronen van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) 

vormen delen van Hasakah de sterkste overblijvende 

voet aan de grond in het oosten van Syrië. Ze verlenen 

een basis voor operaties tegen IS en een mogelijkheid 

om weerwerk te bieden tegen de ontwikkeling van een 

onafhankelijke of  autonome administratie in Syrië 

onder leiding van de Koerden.

de iSlamitiSche Staat 

en haar opponenten

De recente ontvoeringoperaties van IS waren gericht op 

34 Assyrische dorpen ten noordwesten van Hasakah, 

de hoofdstad van de provincie en gecentreerd rond de 

stad Tel Temir (Tal Tamr) aan de rivier de Khabur, een 

zijstroom van de Eufraat, nabij de frontlinie tussen IS 

en de voornamelijk Koerdische milities van de YPG 

(‘Volksverdedigingseenheden’) die gesteund worden 

door lokale Assyrische milities van Sutoro (afkorting 

van ‘Syrisch Veiligheidsbureau’). De Sutoro werden 

opgericht in januari 2013 nadat Syrische legereenheden 

zich terugtrokken uit de regio volgend op gewapende 

clashes met de YPG. 

De Sutoro staan onder het bevel van de lokale 

Syrische Militaire Raad, een etnisch Assyrische 

gewapende oppositiebeweging die sterk onder de 

invloed staat van de Syrische Eenheidspartij, een etnisch 

Assyrische activistische organisatie. Sindsdien hebben 

Sutoromilities, met bij benadering 1200 etnische 

Assyrische strijders voltijds in dienst, voornamelijk 

tegen Arabische gewapende oppositiegroepen 

gevochten, inbegrepen de militante Salafistische 
organisaties die veel macht hebben in de regio zoals 

IS, de aan Al-Qaeda geaffilieerde Jabhat al-Nusra en 
Harakat Ahrar al Sham al-Islamiya. 

De etnisch en religieus diverse regio dreigt een 

belangrijke brandhaard te worden in het Syrische 

conflict. De toestand wordt gecompliceerd door 
de competitie voor macht tussen een overwegend 

Koerdische autonome regionale regering 

gedomineerd door de PYD (Democratische 

Eenheidspartij) en gemeenschappen loyaal aan de 

Assad-regering. Verder bemoeilijkt de aanwezigheid 

van Syrische veiligheidstroepen, gesteund door 

opleidingscommandanten van Hezbollah en Iran en 

een Arabische gewapende oppositie loyaal aan de 

Islamitische Staat (IS) de situatie. 

Hasakah vormt een belangrijke strijdzone in het 

regionale conflict met IS. Het is via Hasakah dat IS haar 
veroveringen in Raqqa, Syrië en Mosul, Irak verbindt. 

De provincie heeft een bredere betekenis voor de 

regio omdat het het kerngebied is van de autonome 

door de Koerden geleide administratie die Rojava 

(West-Koerdistan) linkt aan de Koerdische Regionale 

Regering in Irak, met een potentieel langetermijneffect 

op het verloop van regionaal, transnationaal Koerdisch 

nationalisme. Voor de regering van Assad en haar 

De aanval in februari van de Islamitische Staat 

(IS) op de Assyrische gemeenschappen in de 

provincie Hasakah, in het noordoosten van Syrië 

en de daaropvolgende ontvoering van ongeveer 

220 Assyrische dorpelingen hebben de regio en de 

complexe etnische en religieuze conflicten die er 
broeien opnieuw onder internationale aandacht 

gebracht. Daarenboven zijn door de gevechten 

naar schatting duizenden Assyrische dorpelingen 

ontheemd en gedwongen om leden van hun 

gemeenschappen in Qamishli, in het noordoosten 

van de provincie Hasakah, te vervoegen terwijl 

anderen naar Libanon zijn gevlucht.
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Koerdische inwoners van de stad ontheemd werd.

De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) en hun 

speciale elite-eenheden voor buitenlandse missies, 

de zogenaamde Qudstroepen, zouden samen met 

opleidingscommandanten van de Libanese Hezbollah 

de capaciteit van de loyalistische milities opbouwen. 

Verder beweren Syrische oppositieactivisten in 

Qamishli, rapporterend aan een betrouwbaar Syrische 

nieuwsagentschap met oppositiesympathieën, dat de 

‘Sham Wing’-vliegmaatschappij met directe vluchten 

van Najaf, Irak naar Qamishli begonnen is. Deze 

maatschappij is in handen van Rami Makhlouf, de 

eerste neef  van Bashar al-Assad en een voorname 

figuur binnen de oppositie. Het geachte doel van deze 
vluchten is het effectief  overbrengen en inzetten van 

voornamelijk Iraakse sjiitische strijders, in de strijdzone 

in Noordoost-Syrië, georganiseerd door de IRG en de 

Qudsmilitie.

Een toenemende invloed van de IRG en 

Qudstroepen op de houding van de regering Assad 

betreffende de veiligheid in Hasakah, en in het 

bijzonder de inzet van een significant aandeel van 
IRG- en Qudstroepen, kan beschouwd worden als een 

serieuze bedreiging voor de dominante van de YPG 

in vele gebieden in de provincie. Het zal ook door de 

PYD gezien worden als een directe bedreiging voor 

de leefbaarheid en het voortbestaan van de door de 

Koerden geleide autonome regeringsstructuren, 

de machtigste autoriteit in Hasakah. Het potentieel 

op lange termijn stationeren van een IRG- en 

Qudstroepenmacht en van Hezbollahstrijders in 

Hasakah, in coördinatie met een grotere en meer 

agressieve paramilitaire beweging gemobiliseerd onder 

lokale loyalistische soennitisch-Arabische stammen, 

kan leiden tot een wijdverspreid gewapend conflict 
tussen de YPG en regimetroepen.

Vooruitzicht

De meest waarschijnlijke betekenisvolle impact van 

de huidige Syrische militaire campagne in Hasakah 

is de potentiële uitbreiding van de autoriteit van het 

Assadregime via lokale, voornamelijk soennitisch-

Arabische tribale paramilitaire milities ondersteunt door 

opleiding en operationele inzet van de multinationale 

sjiitische troepen van de IRG en de Qudseenheid. 

etniSche Spanningen

Begin maart lanceerde de YPG een offensief  tegen door 

IS gecontroleerde dorpen ten zuiden van Qamishli, 

rond de stad Tal Hamis in de buurt van de Syrisch-

Iraakse grens. Dit offensief, los van en concurrerend 

aan een operatie in hetzelfde gebeid geleid door de 

Syrische regering, vormt een verdere bedreiging voor 

de controle van IS over strategische gebieden in de 

provincie die bevoorradings- en versterkingslijnen 

biedt tussen haar gebieden in Syrië en Irak. De YPG-

campagne ten zuiden van Qamishli wordt gevoerd door 

zowel Koerdische als Arabische strijders. Belangrijke 

bondgenoten van de YPG vormen de Arabische 

tribale milities die georganiseerd zijn in de Quwat al-

Sanadid, afkomstig uit lokale secties van de machtige, 

transnationale Shammar-stammenconfederatie. Voor 

de drie belangrijkste strijdende coalities in de provincie 

– namelijk de Koerden, het Assad-regime en IS – is het 

neutraliseren of  het verzekeren van de medewerking 

van lokale Arabische stammen, een significante 
minderheid in Hasakah, de sleutel tot controle over de 

provincie op lange termijn.

Meldingen van geweld tegen Arabieren door de 

Koerdische YPG in het gebeid rond Tal Hamis, zelfs 

al werd deze bijgestaan door Arabische strijdkrachten, 

geven de Syrische regering de gelegenheid zich op 

te werpen als een panetnische verbindingsmacht, in 

contrast met de Koerdisch geleide autonome regering 

in Hasakah. Dit narratief  wordt ook uitgedragen door 

de recentelijke aangekondigde loyalistische politieke 

beweging Jazirah Arabiya Sooria (‘Syrisch-Arabisch 

Jazira’), die tracht een pluralistische boodschap te 

verkondigen, hoewel ze zwaar beïnvloed is door 

de Arabisch nationalistische Ba’athprincipes. De 

beweging tracht panetnisch ongenoegen en actie 

tegen de hoofdzakelijk Koerdische administratie te 

mobiliseren in de wijdere noordoostelijke regio van 

Syrië, ook wel Al-Jazira genaamd.

Lokaal wordt deze inspanning geïmplementeerd 

door de sjeik van de Tavystam, Muhammad al-Faris, 

gevestigd in Qamishli, in samenwerking met het hoofd 

van de inlichtingendienst van de Ba’athpartij, Ali 

Malmuk. Deze groeiende lokale loyalistische milities 

kwamen in januari in conflict met YPG-strijders 
in de stad Hasakah, waarna ongeveer 70% van de 
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op te treden tegen de controle van IS over de 
hoofdzakelijk soennitisch-Arabische stammendorpen 
in het zuidoosten van de provincie Hasakah, tegen de 
Iraakse grens, meer bepaald rond de Khabur-rivier.

Daarenboven zal het inzetten van regime-
eenheden en IRG en Qudstroepen in Noordoost-
Syrië niet enkel de sociopolitieke ruimte van het door 
de VS geleide ‘train-and-equip’-programma voor 
oppositiestrijder beperken, het zal ook direct druk 
zetten op de strategische diepte van IS in Syrië. Dit 
kan, op haar beurt, de regering van Assad en haar IRG 
en Qudsbondgenoten voor de internationale coalitie 
opwerpen als essentiële partners in de strijd tegen IS 
en andere militante Salafistische organisaties, zoals 
gebeurd in Irak. Dit zal de militaire en diplomatieke 
opties van staten limiteren die momenteel oproepen 
voor het verwijderen van de huidige Syrische regering 
en de hoop ondermijnen van regionale actoren zoals 
Saoedi-Arabië en haar bondgenoten die uit zijn op 
een drastische inperking van de Iraanse invloed in het 
Midden-Oosten. 

Verschenen 3 april in Terrorism Monitor 13(7). Vertaald door 
Mauro Desira, stafmedewerker Koerdisch Instituut.

Met de mobilisering van de IRG- en Qudstroepen in 
Hasakah, tot nu een strijdtoneel op de achtergrond 
van het conflict, kan de Assadregering mogelijk 
haar dominante positie in de provincie herstellen 
en op langere termijn verzekeren. Pragmatische 
Soennitisch-Arabische stammenleiders, zoals deze 
bijeengebracht door sjeik Muhammad al-Faris, kunnen 
zich mogelijks, rekenend op een tendens naar steeds 
nauwere betrokkenheid van Iran, vervoegen bij de 
IRG en Qudstroepen en het regime van Assad. Dit 
kan uiteindelijk leiden tot het succes van de campagne 
van het regime tegen de Koerden en IS in Hasakah. 

Tegelijkertijd zullen de YPG-milities, die zich 
voornamelijk richten op het innemen en bestendigen 
van grondgebied dat grenst aan de Koerdische 
meerderheidsgebieden in de provincie Hasakah, 
trachten meer Arabieren binnen hun eigen troepen te 
mobiliseren. Zij zullen hierin echter gehinderd worden 
door de diep gewortelde twijfel van de Arabieren ten 
opzichte van de toekomstintenties van de Koerden, 
aangewakkerd door de contra-narratieven van verzet 
tegen de Koerden van de Syrische regering; in het 
bijzonder over de ideologische invloed van de PKK 
binnen de PYD. De recente campagne biedt het 
Syrische leger tevens de mogelijkheid om agressiever 
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ROJHILAT

Roel Evens

waren de martelingen zo zwaar dat ik zelfs niet meer 
kon lopen. Heel mijn lichaam sloeg zwart en blauw 
uit. Verschillende uren werd ik met mijn handen en 
voeten aan het dak opgehangen”. En verderop getuigt 
hij: “’s Nachts maakten ze harde geluiden zodat ik niet 
kon slapen... onder al deze druk en mishandelingen, 
geblinddoekt en in een staat van bewusteloosheid, 
hebben ze mijn verklaring  afgenomen.”

Uit gerechtelijke bronnen blijkt dat Saman Naseem 
al bij de eerste ondervragingen bekend heeft dat hij 
gevuurd had op de Revolutionaire Gardes. Tijdens het 
proces heeft hij deze verklaringen echter ingetrokken 
omdat hij geen zicht had op de inhoud van zijn 
bekentenis, die hij onder dwang en geblinddoekt had 
moeten laten afnemen. Het heeft echter niet mogen 
baten. In januari 2012 werd hij door het Revolutionaire 
Hof  beschuldigd van “moharebeh” (vijandschap t.a.v. 
God) en het aantasten van de Sjiitisch islamitische 
waarden, met de doodstraf  als gevolg.

De executie van Saman Naseem is geen 
alleenstaand geval. Op hetzelfde moment als Saman 
Naseem werden 5 andere gevangenen in quarantaine 
geplaatst op een ongekende locatie, in afwachting van 
hun executie: Habibollah Afshari en Ali Afshari (twee 
broers die beschuldigd werden van samenwerking met 
Komala, een Koerdische oppositiebeweging), Sirvan 
Nejavi en Ebrahim Shapouri (beiden veroordeeld 
voor samenwerking met PJAK), en Yunes Aqayan, 
een Azeri die beschuldigd werd van “moharebeh”. 
In diezelfde periode werd ook de Koerdische politiek 
gevangene Sabir Moklid Moane geëxecuteerd, twee 
jaar nadat hij beschuldigd werd van lidmaatschap van 
een Koerdische politieke partij, wat bestempeld werd 
als “moharebeh”. Meer recent nog maakte Amnesty 
International melding van de executie door ophanging 

Saman Naseem werd in april 2013 ter dood 
veroordeeld door een rechtbank in Mahabad, provincie 
westelijk Azerbaijan, omwille van zijn betrokkenheid 
bij de Partij voor een Vrij Leven in Koerdistan 
(PJAK), een gewapende Koerdische oppositiegroep, 
en voor zijn vermeende deelname aan een gewapende 
Koerdische opstand tegen de Revolutionaire Garde 
in Sardasht. Op het ogenblik van zijn vermeende 
misdaad was hij slechts 17, wat extra gevoelig ligt 
aangezien executies van minderjaren (of  mensen die 
minderjarig waren op het moment van de feiten) strikt 
verboden is onder de VN Conventie voor de Rechten 
van het Kind en het Internationaal Verdrag inzake 
Burgerrechten en Politieke Rechten. Ondanks het feit 
dat beide verdragen door Iran werden geratificeerd, 
en de opgevoerde druk van mensenrechtenactivisten 
en VN-experts om de executie op te schorten, blijkt 
Iran het internationaal recht en de rechten van zijn 
minderheidsgroepen nog steeds te negeren.

Op deze manier is er een droevig einde gekomen 
aan Saman Naseem’s situatie, die al sinds juli 2011 in 
voorarrest zat. De eerste dagen van zijn gevangenschap 
werd hij vastgehouden in een detentiecentrum van het 
Ministerie van Inlichtingen, zonder de mogelijkheid 
om een advocaat te raadplegen of  zijn familie te 
ontvangen. In een tijdspanne van 97 dagen werd 
hij herhaaldelijk gefolterd, zo blijkt uit een brief  
die Amnesty International kon inkijken: “In deze 
periode werd ik gemarteld op elk mogelijke manier, 
met alles wat ze konden vastkrijgen. De eerste dagen 

Na jaren van onzekerheid is recent bevestigd dat 
politiek gevangene Saman Naseem geëxecuteerd 
werd op 19 februari 2015, in aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van de Procureur en het 
Iraanse Ministerie van Inlichtingen.

Executie van politieke 
gevangenen in Iran
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religieuze minderheden 
een bedreiging vormt. 

Dit valt vooral terug te 
leiden tot Artikel 4 van de 
Iraanse grondwet, dat stelt 
dat elk rechtsgeldig bevel 
in overeenstemming moet 
zijn met de Islamitische 
wet. De hele politieke 
structuur van Iran is op die 
manier gebaseerd op de 
Sjiitische interpretatie van 
de Sharia, wat impliceert 
dat elke politieke activiteit 
die andere religies of  
levensbeschouwingen op 
de kaart zet (Soenitische 
islam, Soefisme, Christen-
dom, Bahá’ísme , etc.) als 
een verwerping van het 
Sjiisme wordt beschouwd, 
en dus kan bestraft 
worden als een misdaad. 
Het is in die context dat 
de rechters en procureurs 
van de Revolutionaire 
gerechtshoven hun vonnis 
vaak verantwoorden 

door te stellen dat aanhangers van andere religies en 
levensbeschouwingen een bedreiging vormen voor de 
nationale veiligheid.

Op dit moment zijn er naar schatting 33 
Koerdische mannen in Iran die op hun doodstraf  
wachten. Stuk voor stuk benadrukken ze dat ze 
alleen maar werden opgenomen omdat ze hun 
geloof  belijden of  bevorderden, zoals het deelnemen 
aan Soennitische seminaries en het verdelen van 
Soennitisch leesmateriaal...Het is duidelijk dat er nog 
een lange weg af  te leggen is vooraleer de Iraanse 
minderheidsgroepen gelijke rechten hebben.

Roel Evens, Doctor in de milieutoxicologie met een bijzondere 
interesse voor het Midden- en Nabije-Oosten.

van 6 Koerdische gevangenen, Hamed Ahmadi, 
Jahangir Dehghani, Jamshid Dehghani, Kamal 
Molaee, Hadi Hosseini en Sediq Mohammad. Ook 
deze mannen werden beschuldigd van “moharebeh”, 
hoewel ze allen ontkennen betrokken te zijn geweest 
bij gewapende of  gewelddadige conflicten.

De internationale gemeenschap was hoopvol 
gestemd toen Hassan Rohani werd verkozen als 
Iraans president in augustus 2013. Rohani wordt 
gezien als relatief  gematigd en als een hervormer, 
maar sinds zijn aanstelling is het aantal executies 
en mensrechtenschendingen in Iran alleen maar 
toegenomen, volgens berekeningen van de Verenigde 
Naties zelfs tot 20 procent. Het werkelijke aantal 
ligt waarschijnlijk zelfs hoger omdat veel executies 
in het geheim worden uitgevoerd, volgens sommige 
bronnen tot 61 procent. Door het toenemend aantal 
doodstraffen heeft het Iraanse regime een ernstig 
angstklimaat geïnstalleerd, dat vooral voor etnische en 
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Met deze operatie brak voor de Armeniërs, Assyriërs-Arameeërs-Chaldeeërs-Syriac, Joden, Pontische Grieken 
en Yezidi een periode aan van systematische deportatie die moest leiden tot de complete uitroeiing van niet-
Islamitische volkeren en gemeenschappen die al voor de komst van de Turken in de 11de eeuw in Anatolië 
woonden.

De genocide uitgevoerd door het ‘Comité voor Eenheid en Vooruitgang’, na de proefbeurten van Abdülhamid 
II, de Rode Sultan, in 1894-1896, was geheel conform de definitie zoals bepaald door het Verdrag van 1948 
inzake de Voorkoming en de Bestraffing van de misdaad Genocide

Het Kemalistische regime, erfgenaam van het ultranationalisme van het Comité voor Eenheid en Vooruitgang, 
heeft haar genocidale praktijken nooit opgegeven, niet enkel tegen onze niet-Islamitische volkeren, maar evenzeer 
tegen haar Koerdische en Arabische geloofsgenoten.

De gedwongen migratie volgend op het Verdrag van Lausanne in 1923 heeft geleid tot de quasi totale 
verdwijning van de aanwezigheid van de Griekse bevolking in Anatolië.

In 1934 vond er een belangrijke pogrom plaats tegen de Joden in de provincie Edirne.

Een genocide gepland sinds 1932 en ten uitvoer gebracht vanaf  1937 leidde tot de slachting van duizenden 
inwoners van Dersim.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, werden Christelijke en Joodse burgers naar het werkkamp van Aşkale 
overgebracht omdat zij de zware belastingen waaraan enkel niet-moslims onderhevig waren niet meer konden 
betalen.

Een chronische paranoia heeft de politiek van de opeenvolgende regeringen blijven tekenen, zelfs na de 
overgang naar een parlementair regime in 1946 onder druk van westerse bondgenoten.

De pogroms en plunderingen van 1955 tegen christelijke minderheden in Istanbul en Izmir zijn schandelijke 
complotten van de machthebbers binnen de democratische partij.

De putschisten van 1971 en 1980 zijn verantwoordelijk voor massieve ophangingen, martelingen en de 

Honderd jaar geleden … De aarde onder de voeten van de grote beschavingen in het zuidoosten 
van Europa werd bevuild door de eerste genocide in de hedendaagse geschiedenis … 24 april 1915, 
de Ottomaanse overheid gaat over tot de arrestatie van alle Armeense intellectuele en politieke 
persoonlijkheden in Istanbul. 
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onderdrukking van Koerdische en progressieve en democratische Turkse burgers, alsook etnische en religieuze 
minderheden. 

Het Koerdische volk strijdt tegen de staatsrepressie sinds het begin van het republikeinse tijdperk.

Mediagenieke lynchpartijen blijven nog altijd één van de afschuwelijkste methodes van de Turkse staat. De 
pogroms van Hatay, Kahramanmaraş en Çorum in de jaren ’60 en ’70 tegen linkse en alevitische burgers … De 
schietpartij waarbij meer dan dertig voornamelijk alevitische intellectuelen gedood werden in 1993 te Sivas … 
Ten slotte, de moord van onze broeder Hrant Drink voor de deur van zijn krant in 2007 in Istanbul.

Acht jaar zijn verlopen sinds deze misdaad, maar de Turkse staat blijft nog altijd haar negationistische politiek 
volhouden en zet, op de honderdjarige herdenking van de genocide, in 2015, alle diplomatieke, economische en  
journalistieke middelen in om deze herdenking te verduisteren.

De organisatie van feestelijkheden op de Dardanellen op 24 april en bovenal, met medeplichtigheid van 
de Belgische autoriteiten, de toewijzing van het Europaliafestival aan Turkije zijn de twee meest in het oog 
springende voorbeelden. 

Vanwege electorale overwegingen van alle Belgische politieke partijen, bezetten Turkse negationisten reeds 
sleutelposities in de federale, gewestelijke en lokale parlementen.

Onze organisaties verenigen de nakomelingen van de slachtoffers van de genocidale prakijken van de 
Turkse staat en de Alevitische, Armeense, Assyrisch-Arameese-Chaldeeuwse-Syriac, Pontisch Griekse, Joodse, 
Koerdische, Turkse en Yezidische politieke ballingen die samen de herinnering eren van de slachtoffers van de 
genocide van 1915.

Wij eisen de erkenning van deze genocide door alle instanties van de Europese Unie en al haar lidstaten.

Comité van de herdenking van de slachtoffers van de genocide van 1915
Ateliers du Soleil  
ATIK (Confederatie van Arbeiders uit Turkije in België) 
Koerdisch Cultureel Centrum Brussel
Collectif  d’immigres en Belgique 
Comité de Coordination Belge du Centenaire du Génocide Arménien 
European Syriac Union
Federatie van Arameeërs (Syriac) van België
Federatie van Koerdische Verenigingen in België
Fédération Union des Alévis en Belgique - FUAB  
Stichting Info-Türk
Assyrisch Instituut België   
Koerdisch Instituut Brussel /Institut Kurde de Bruxelles 
La Maison des Yézidis 
La Maison du peuple – BXL
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