
af
gi

fte
ka

nt
oo

r 1
21

0 
Si

nt
-J

oo
st

-T
en

-N
od

e

Een nieuw leven of AKP-beleid?

Internationale steun voor  
wederopbouw van Kobanê broodnodig

Een Koerdische lente voor Iran

TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN HET KOERDISCH INSTITUUT | JAARGANG 15 | N°83 | MEI-JUNI 2015

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

308687



De Koerden, 83
1

Zowel de unitaristen in Turkije als de modern denkende mensen beseffen heel goed dat een terugkeer naar het oude Turkije 
zeer gevaarlijk kan zijn. Iedereen weet dat een nieuw begin, met als één van de hoofdthema’s het verder zetten van het 
vredesproces, levensnoodzakelijk is. Hoe dan ook moet dit vooruitgaan. Een Turkije in oorlog met de Koerden, die ongeveer 
25 % van zijn burgers uitmaken, kan niet meer de veiligheid garanderen op verschillende vlakken: stabiliteit in de economie, 
het sociaal leven, het cultureel leven en in de relaties met de volkeren in Turkije zelf  en de buurlanden, de EU en de andere 
partners.

Evengoed als de rest van de wereld moet ook Turkije zich aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen. In landen waar er 
openheid is voor vernieuwingen op economisch en sociaal vlak kan men stabiliteit waarnemen. Een schril contrast met de 
landen waar dictators heersen die geen oog en oor hebben voor de stem van de burgers en de  kreten van de massa’s. Daar 
zien we situaties zoals in Syrië, Iran, Irak en dergelijke landen. Onvermijdelijk zien we dan het ontstaan van terroristische 
organisaties zoals de Islamitische Staat, Al Qaeda, enzovoort. Juist die landen die geen oog en oor hebben voor de stem 
van de massa’s steunen dergelijke terreurorganisaties om aan de macht te kunnen blijven of hun ongewenste invloed uit te 
breiden. 

In het huidige Turkije ontwaren we twee actoren die de toekomst van het land zullen bepalen. Enerzijds is er de HDP 
die openheid gecreëerd heeft met een beloftevol programma, met vertegenwoordigers van diverse etnisch-religieuze 
achtergronden. De HDP staat voor een “Nieuw Leven” in het land met een mozaïek aan diversiteit. Daarnaast ijvert de 
partij voor decentralisatie van de politieke macht en democratisch zelfbeschikkingsrecht voor de regio’s, waarin alle volkeren 
en godsdiensten aan hun trekken komen. Het onderwijs moet een recht zijn voor alle verschillende inwoners van het land.  

Anderzijds is er de AKP die blijft hameren op het Islamo-Turkse beleid dat ze aan het uitvoeren is. De AKP streeft 
naar een nieuw Ottomaans imperium met als nieuwe sultan Erdoğan. Met opnieuw “één natie, één taal, één vlag en één 
godsdienst”! En zonder in het reine te komen met het verleden; bijvoorbeeld met de Armeense genocide in 1915 en een eeuw 
harde assimilatie van de Koerden en de andere volkeren in de regio. Het “Nieuwe Turkije” wordt in dat kader uitgeroepen.

De andere politieke partijen hebben nog niet veel nieuws gezegd. Ook zij hebben blijkbaar geen nood aan een 
terugblik op het verleden van de autoritaire staat Turkije.

Derwich M. Ferho, voorzitter Koerdisch Instituut Brussel

Iedereen is het erover eens dat de verkiezingen van 7 juni van levensbelang zijn voor Turkije. Wat zal de toekomst 
brengen? Een nieuw Turkije waarin ook plaats is voor andere identiteiten, culturen en religies? Achter deze visie 
staat de Democratische Partij van de Volkeren (HDP). Of  opnieuw het Turkije van de Islamo-Turkse Partij voor 
Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP)? De partij van Erdoğan, de huidige president, die niet wil ophouden 
als partijleider te fungeren en die geen rekening houdt met de grondwet die de president verplicht onpartijdig te 
handelen tijdens zijn mandaat.

Derwich Ferho

Een Nieuw Leven of
opnieuw het Islamo-Turkse
AKP-beleid?

REDACTIONEEL
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Kristel Cuvelier

afgeleverd werden op het HDP-kantoor, vertrouwden 

de medewerkers het niet. Ze dachten dat er misschien 

afluisterapparatuur in de bloempot verstopt zou 
kunnen zitten en zetten de bloemen op het balkon. 

Gelukkig maar, want de bloempot bleek een bom en 

als die binnen afgegaan was, dan hadden er doden 

kunnen vallen, waaronder misschien zelfs de populaire 

covoorzitter van de HDP, Selahattin Demirtaş. De bom 
ging immers af  een paar minuten voordat Demirtaşop 
het hoofdkwartier zou arriveren, waardoor de aanval 

door sommigen geïnterpreteerd wordt als een aanslag 

op Demirtaş. 

Demirtaş zelf  bleef  er alleszins vrij stoïcijns onder. 
Zijn verkiezingstoespraak diezelfde dag in Mersin ging 
gewoon door. Een week eerder werd de privéwoning 

van Demirtaş nog ‘per ongeluk’ doorzocht door 
politieagenten die naar eigen zeggen op zoek waren 

naar een vermeende drugshandelaar. Maar ondanks 
alle druk die op hem en zijn partij gezet wordt, slaagt de 

HDP-covoorzitter erin zijn kalmte te bewaren. “Vrede 

in dit land is veel belangrijker dan verkozen worden 

voor het parlement en zelfs dan … het leven,” zei hij 

tijdens zijn Mersin-toespraak. Demirtaş eindigde met 
een boodschap voor president Erdoğan, die door zijn 
haatdragende uitspraken gezien wordt als de aanstoker 

van alle geweld tegen de HDP en die opvallend genoeg 

de bomaanslagen niet meteen veroordeelde. “We 

hebben de boodschap begrepen,” zei Demirtaş, “en 
hier is ons antwoord: we zullen niet toelaten dat jij de 

president wordt van het presidentiële systeem dat je 

wil invoeren! Wij, de HDP, zullen de leeuw in je hart 

veranderen in een klein poesje.”

Wie zit er achter de aanslagen?

Het onderzoek naar de bomaanslagen, die niet 

werden opgeëist, is nog gaande. Volgens advocaat 

Twee weken voor de verkiezingen stond de teller van 

fysieke aanvallen op partijbureaus, verkiezingskantoren, 

auto’s, personeel en vrijwilligers van de HDP bij de 

partij zelf  al op 60 verschillende incidenten. Een 

rapport van de mensenrechtenorganisatie IHD heeft 

het zelfs over 114 aanvallen tegen de HDP tussen 23 

maart en 19 mei. De aanvallen waren volgens journalist 

Cengiz Çandar verspreid over 60 van de 81 provincies 

van Turkije. Het gaat om vandalisme, maar ook om 

gewapende aanvallen (waaronder geweerschoten op 

het HDP-bureau in Ankara en aanvallen van knok-

ploegen met knuppels en machetes), aanslagen met  

molotovcocktails, brandstichtingen, arrestaties en 

martelingen van HDP-activisten. Driest dieptepunt 

waren twee bomaanslagen.

een bom in een bloempot

In de ochtend van 18 mei ontplofte er bijna gelijktijdig 

een bom op het HDP-bureau van  Adana en dat van 

Mersin. Bij de aanslag in Adana raakten zes mensen 
gewond, waarvan één ernstig. De bom zat verstopt in 

een postpakket. 

Bij de aanslag in Mersin raakte als bij toeval 
niemand zwaar gewond, maar de gevolgen hadden 

ernstig kunnen zijn. Toen de dag ervoor bloemen 

In Turkije lopen de spanningen in de aanloop 

naar de verkiezingen van 7 juni hoog op. Daarbij 

wordt er bijna systematisch geweld gepleegd 

tegen de pro-Koerdische Democratische Partij 

van de Volkeren (HDP). Een duidelijke poging 

om te vermijden dat de HDP de kiesdrempel 

van 10% zou halen, wat een serieuze streep door 

de rekening zou betekenen voor de ambities van 

president Erdoğan. 

Bomaanslagen en geweld tegen 
HDP in aanloop naar verkiezingen
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schering en inslag. Ook premier Davutoğlu droeg zijn 
steentje bij toen hij liet optekenen dat hij de voornaam 
van de HDP-covoorzitter niet meer zou uitspreken 
omdat die verwijst naar de onder moslims zeer 
geliefde figuur van Saladin, die Jeruzalem heroverde 
op de kruisvaarders. 

conservatieve Koerdische 
stammen Keren aKp de rug toe 

Met hun haatcampagne proberen Erdoğan en de 
zijnen de Koerdische stemmen die ze momenteel 
aan de HDP dreigen te verliezen terug te winnen. De 
HDP is er de afgelopen maanden immers in geslaagd 
een groot aantal Koerdische stammen die traditioneel 
op de AKP stemmen, te overhalen ditmaal de HDP 
te steunen. Het Congres voor een Democratische 
Samenleving (DTK) – in 2007 opgericht als 
een koepel  van Koerdische politieke en civiele 
groepen – speelde een grote rol in het overtuigen 
van de stamhoofden (onder meer via de traditionele 
verzoeningscommissies die nog vaak gebruikt worden 
om geschillen buiten het Turkse rechtssysteem om 
te regelen). Begin mei werd de overgang van de 
Raman-stam uit Batman, goed voor ongeveer 20.000 
stemmen, naar de HDP aangekondigd tijdens een 
druk bijgewoonde ceremonie. Opmerkelijk aangezien 
ook veel dorpswachters (een door de Turkse overheid 
opgerichte en bewapende Koerdische militie) uit deze 

Vedat Özkan, verkiezingskandidaat voor de HDP, 
is één man verantwoordelijk voor beide aanslagen. 
Ooggetuigen hebben het over een 30- tot 35-jarige 
man. De Turkse veiligheidsdiensten zoeken echter 
– zeer opportunistisch – in de richting van drie 
Syrische agenten van het Assad-regime. Premier 
Davutoğlu verklaarde enkele dagen later op zijn beurt 
dat de dader gezocht moet worden in kringen van 
de extreemlinkse DHKP-C … De extreemrechtse 
MHP, een aartsvijand van de HDP, heeft zich alvast 
publiekelijk gedistantieerd van de aanslag.

Wie ook achter de aanslagen zit, de HDP houdt de 
regerende Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling 
(AKP) alleszins politiek verantwoordelijk. “De 
regering wil duistere krachten in het spel brengen om 
de vooruitgang en de verkiezingsactiviteiten van onze 
partij te bemoeilijken. De politieke verantwoorde-
lijkheid van deze aanslag rust op president Erdoğan, 
premier Davutoğlu en de AKP-regering. Zij die overal 
waar ze spreken onze partij beledigen en belasteren, 
hebben vandaag opnieuw hun oogst binnengehaald in 
Adana en Mersin,” aldus een verklaring van de HDP.

Op elke verkiezingsrally in de Koerdische regio’s 
zwaaide Erdoğan – die volgens de Turkse wet als 
president eigenlijk niet partijgebonden hoort te zijn (!) 
– tijdens zijn toespraak met een Koerdische vertaling 
van de Koran, waarbij hij Demirtaş ervan beschuldigde 
een ‘ongelovige’ te zijn. Lasterlijke uitlatingen tegen de 
persoon van Demirtaş – zoals de bewering dat hij spek 
heeft gegeten tijdens een reis naar Duitsland – zijn 

Bij de aanslag in Adana vielen zes gewonden, waarvan één ernstig.
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KoningmaKer

Ook veel progressieve Turken zien een stem op de 
HDP, die als ‘koningmaker’ een cruciale rol zal spelen 
in deze verkiezingen, als een belangrijk wapen tegen 
de groeiende almacht van Erdoğan. Als de HDP erin 
zou slagen om de astronomische kiesdrempel van 
10% – een erfenis van de militaire staatsgreep van 
1980 – te halen, dan is dat een zware opdoffer voor 
Erdoğan. De despotische president zoekt immers een 
twee derde meerderheid in het parlement zodat hij de 
grondwet kan wijzigen en een presidentieel systeem 
kan invoeren dat hem als president meer macht zou 
geven dan de ceremoniële functie die hij nu heeft. Als 
de HDP de kiesdrempel haalt, dan krijgt de partij een 
zestigtal zetels in het parlement, die anders grotendeels 
naar de grootste partij, zijnde de AKP, zouden gaan. 
In een dergelijk geval zou het zelfs moeilijk worden 
voor de AKP om een voldoende grote meerderheid 
te behalen om opnieuw alleen te regeren en dringt een 
coalitieregering zich op. Redenen genoeg dus voor 
Erdoğan om alles op alles te zetten opdat de HDP de 
kiesdrempel niet zou halen, waarbij lastercampagnes 
niet geschuwd worden, noch fysieke agressie en 
waarbij er ook ditmaal gevreesd wordt voor fraude 
tijdens de verkiezingen …

Kristel Cuvelier, stafmedewerker Koerdisch Instituut

stam komen. In Baskale in de provincie Van zag de 
AKP haar hele districtsmanagement ontslag nemen en 
overlopen naar de HDP. En in Suruç, aan de grens 
met Kobanê, organiseerden vijf  stammen en grote, 
gezamenlijke optocht waarmee ze hun overstap naar 
de HDP aankondigden.

De redenen waarom conservatief-religieuze 
Koerden de AKP nu de rug toekeren zijn veelvoudig. 
Zo zijn de uitspraken van Erdoğan over Kobanê in het 
najaar van 2014, waarbij de president liet uitschijnen 
dat hij blij zou zijn als de stad in handen zou vallen van 
de Islamitische Staat, bepaald niet goed onthaald in de 
Koerdische regio’s. De 34 doden tijdens een Turkse 
luchtaanval op Roboski in 2011, de onwil van de AKP 
om echt vooruitgang te boeken in het vredesproces 
en Erdoğan’s gezwaai met een Koerdische Koran 
(wat beledigend overkwam bij religieuze Koerden), 
zijn eveneens redenen tot onvrede. De HDP heeft er 
bovendien de afgelopen tijd alles aan gedaan om ook 
dit religieus-conservatieve deel van het Koerdische 
electoraat voor zich te winnen, onder meer door de 
aanstelling van religieuze kandidaten op de HDP-lijst. 

Verwoeste HDP-kantoren in Adana
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Finci Yavuz

organiseert in Turkije voor allen die Koerdisch willen 

leren. Kurdi Der werd in 2006 opgericht om de Turkse 

assimilatie tegen te gaan. Het instituut werd tot 5 keer 

toe gesloten, in de Turkse wetgeving is er namelijk geen 

plaats voor dergelijke instituten waar er Koerdische 

taalcursussen worden gegeven. 

Het is een feitelijk instituut dat op elk moment kan 

gesloten worden. Toch proberen ze door hun bestaan 

de Koerdische taal op de Turkse politieke agenda te 

krijgen en er een wettelijk kader voor te verkrijgen. Voor 

kinderen is het verboden om Koerdische taallessen te 

krijgen ten gevolge van de Turkse assimilatiepolitiek in 

Koerdistan. Laat staan dat het Koerdisch toegelaten 

wordt in het onderwijssysteem. Aan de universiteiten 

kan je wel opteren voor Koerdische studies. Toch 

wordt het woord “Koerdisch” niet erkend. In Turkije 

wordt het Koerdisch gecategoriseerd onder de “niet-

dode talen”. Koerdische ouders zijn zelf  ook het 

slachtoffer van de Turkse politiek die wordt gevoerd 

rond de Koerdische taal. Vele Koerdische ouders 

leren hun kinderen bewust de Koerdische taal niet aan 

omdat het hen geen economische meerwaarde biedt.  

‘Ferzad Kemanger’ is de eerste Koerdische 
basisschool in Diyarbakir waar kinderen naar school 

kunnen gaan in hun moedertaal. De school is verboden 

en heeft sinds haar oprichting in september 2014 een 

helse tocht doorstaan. De school werd tot 4 keer toe 

door de politie afgesloten en aangevallen met traangas. 

De Koerdische leerkrachten zetten door, maar een 

officieel statuut krijgen ze niet van de Turkse staat. 

De lerarenvakbond ‘Egitim Sen’ is een belangrijke 
actor in heel dit gebeuren. Ze bundelen de krachten van 

de Koerdische leraren en oefenen druk uit. Ze steunen 

het Koerdisch schooltje, ze werken samen en trachten het 

bestaan van het schooltje te vrijwaren. Ze blijven ijveren voor 

meer Koerdische basisscholen. In Suruç hebben ze ervoor 

gezorgd dat de kinderen in de vluchtelingenkampen kunnen 

genieten van onderwijs in hun moedertaal.

Deze studiereis van 4 tot 12 april 2015 hebben we 

gemaakt om zelf  te gaan zien hoe het eraan toegaat 

in het Turkse deel van Koerdistan en in welke mate de 

Koerdische taal daar getolereerd wordt in scholen en 

andere overheidsinstellingen en in het dagelijkse leven.

Zelf  ben ik in Koerdistan geboren en de Koerdische 

taal is een rijkdom die ik al heel mijn leven in mijn 

hart meedraag. Geen enkele overheid of  wetgeving zal 

mij dit ooit kunnen ontnemen. Het is de taal die mij 

verbindt met mijn afkomst en het is een deel van mijn 

identiteit. Een taal is het instrument om een cultureel 

erfgoed levend te houden. Door de moedertaal in ere 

te houden, blijft de taalkundige en culturele traditie 

bestaan. Artikel 30 van het VN-Kinderrechtenverdrag 

laat er geen enkele twijfel over bestaan: een kind heeft 

het recht om zijn of  haar moedertaal te spreken en dit 

recht kan hem of  haar niet ontzegd worden. 

diyarbaKir

Het was bijna middernacht toen we aankwamen 

in Diyarbakir, Amed in het Koerdisch. Amed is het 

hart van Koerdistan en voor velen ook de hoofdstad 

van een eengemaakt Koerdistan. Samen met andere 

studenten uit België, Polen en Duitsland werden 
we ’s anderendaags ontvangen door Kurdi Der, de 

Koerdische partner in het project die taalcursussen 

Het Koerdisch Instituut Brussel, Jagiellonian 

University Krakau, Pro Humanitate en Kurdi Der 

werken samen aan een project rond onderwijs in 

moedertaal en hoe kinderen in Koerdistan daar 

niet van kunnen genieten. Aan het einde van 

het project wordt er een boek uitgebracht om 

kinderen bewust te maken van hun recht om van 

onderwijs te kunnen genieten in hun moedertaal. 

Mijn Koerdistan:
I know my rights! 
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vluchtelingen noemen, 
want ze komen ook uit 
Koerdistan. 

In Suruç stonden in 
totaal 6 vluchtelingen-
kampen waar de vluch-
telingen uit Kobanê 
werden opgevangen. 
In elk kamp stonden 
er ook enkele tenten 
met stoelen, banken 
en borden die een 
school moesten voor-
stellen. In de buurt 
van de kampen was 
er een huis waar alle 
leraren tijdelijk verble-
ven zodat ze dagelijks 
les konden geven in 
de geïmproviseerde 
scholen. De kinderen 
kregen allemaal les in 

het Koerdisch. Voordien kregen ze in Rojava les in 
het Arabisch. De scholen staan er dankzij het werk 
van de lerarenvakbond en andere organisaties die 
vrijwillig helpen door bijvoorbeeld schoolboeken en 
ander materiaal te voorzien. Het Koerdisch Instituut 
Brussel heeft ook haar steentje bijgedragen en heeft 
schoolmateriaal gekocht en gedoneerd aan het 
lerarenhuis.

We hebben het kamp ‘Arin Mirkan’ bezocht. Dat is 
genoemd naar een strijdster die tijdens de gevechten 
tegen IS in Kobanê haar leven heeft opgeofferd voor 
haar vaderland. In het kamp zelf  hoorde ik de kinderen 
regelmatig “Biji berxwedana YPG/YPJ” (“leve de 
strijders van de YPG/YPJ”) en “Şehid Namirin” 
(“Martelaren sterven niet”) roepen. Arin Mirkan zat 
overduidelijk in de harten van de vluchtelingen. De 
kinderen krijgen ondanks alle problemen les. Ze gaven 
ons een rondleiding in het kamp en ze vertelden mij 
dat ze het heel fijn vonden dat ze in het kamp naar 
school kunnen gaan. Ze vertelden dat ze de school heel 
leuk vinden omdat het hun gedachten wat verzet van 
alle tegenslagen. In het kamp ‘Arin Mirkan’ stonden 
3 witte tenten met banken en schrijfborden die de 
school moesten voorstellen. Omdat het heel warm is 
dezer dagen, krijgen de kinderen buiten les onder de 
Koerdische zon. Vóór de opbouw van de schooltenten 
mochten de kinderen van het kamp aan de binnenkant 
van de tenten tekeningen maken om het wat speelser 

Ook andere instellingen in Diyarbakir gebruiken 
de Koerdische taal in hun dagelijks bestuur. Het 
stadsbestuur van Diyarbakir communiceert ook in het 
Koerdisch in plaats van enkel in het Turks. Zo worden 
theatervoorstellingen en muziekvoorstellingen in het 
Koerdisch opgevoerd. Stadsplannen en reisgidsen 
worden ook in het Koerdisch gedrukt. De Koerdische 
taal wordt er omarmd en de druk op de Turkse staat 
om de taal te erkennen, stijgt.

De kranten ‘Azadiya Welat’ en ‘Yeni Özgür Politika’ 
waren op de hoogte van ons project en hebben 
interviews afgenomen met leden van onze delegatie 
en geschreven over ons project.

suruç

Na Diyarbakir zetten we koers richting Suruç. Daar 
werden we ontvangen door Mustafa Can. Hij is een 
Koerd die al meer dan 30 jaar in Zwitserland woont, 
maar sinds de aanvallen in Rojava door de Islamitische 
Staat (IS), is hij crisiscoördinator voor Kobanê en 
verblijft hij al enkele maanden in Suruç. Van hieruit 
coördineert hij alles omtrent de ‘vluchtelingen’ uit 
Kobanê. Tijdens zijn uiteenzetting heeft hij ons verteld 
wat de uitdagingen waren toen IS net toesloeg in 
Kobanê en de toestroom van ‘vluchtelingen’ op gang 
kwam. Toch wil hij deze Koerden uit Kobanê geen 

Eerste Koerdische basisschool in Diyarbakir  © Finci Yavuz
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hasanKeyf

Onze laatste dag hebben we in Hasankeyf  
doorgebracht. Het is een antieke stadsvesting met een 
grote geschiedenis gelegen aan de rivier Tigris in de 
provincie Batman. Turkije is begonnen met de bouw 
van de Ilisudam. Deze dam op de Tigrisrivier dreigt 
het historische stadje onder water te zetten. Hierdoor 
zullen veel archeologische schatten verloren gaan. In 
Hasankeyf  werden we geïnterviewd door de lokale 
televisie Jian TV, op die manier hebben we ons project 
kunnen voorstellen aan de lokale kijkers.

terug naar diyarbaKir

Laat op de avond zijn we vanuit Hasankeyf  terug 
richting Diyarbakir vertrokken om van daaruit terug 
naar België te reizen.

Het was een zeer educatieve reis, waar ik met zeer 
veel overgave aan heb deelgenomen. Ons werk begint 
nog maar pas. We gaan starten met het schrijven van 
het boek ‘I know my rights’ dat we in 2016 willen 
uitbrengen om op die manier kinderen bewust te 
maken van hun rechten inzake moedertaal.

Finci Yavuz nam deel aan de studiereis als vrijwilligster voor het 
Koerdisch Instituut

en levendiger te maken zoals 
in een echte klas. Naast 
gewone lesuren worden 
er ook andere activiteiten 
gedaan met de kinderen, 
zoals schminken, zingen en 
sporten. Tijdens ons bezoek 
hebben de kinderen enkele 
zeer mooie liedjes voor ons 
gezongen.

Aan het begin van 
de aanvallen in Kobanê, 
verbleven er 120.000 
‘vluchtelingen’ in Suruç. 
Nu Kobanê door de YPG 
en YPJ bevrijd is, zijn de 
‘vluchtelingen’ langzaamaan 
aan het terugkeren. Er zijn 
echter nog steeds mensen aanwezig in de kampen die 
niet kunnen teruggaan en die nog steeds hulp nodig 
hebben. Alle hulp is dus nog steeds welkom!

mardin

In Mardin hebben we Mardin Artuklu Universitesi 
bezocht. Daar werden we ontvangen door het hoofd 
van het departement voor Koerdische studies, 3 
Koerdische professoren en de verantwoordelijke voor 
het Erasmus+-project. De professoren vertelde ons 
met veel passie over de inhoud van de vakken die 
ze doceren aan de universiteit. Ook hebben we een 
rondleiding gekregen op de universiteit en hebben we 
bij afloop een zak met heel wat Koerdische boeken 
als cadeau gekregen. Nadien hebben we het stadhuis 
van Mardin bezocht. We werden ontvangen door 
Februniye Akyol. Ze is samen met Ahmet Türk co-
burgemeester van Mardin. Ze heeft verteld over de 
werking van het stadsbestuur ende daaraan verbonden 
vrijwilligersorganisaties. Na het bezoek aan het 
stadhuis zijn we doorgereden naar mijn geboortestad 
Midyat. Een oude stad met zeer diverse inwoners en 
eeuwenoude gebouwen. Er wonen vooral Koerden, 
Arabieren en Syrisch-orthodoxe christenen. We 
hebben er verschillende kerken en kloosters bezocht.

Kinderen uit Kobanê die les krijgen in het vluchtelingenkamp © Finci Yavuz
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die gewond waren, maar geen tijd in een ziekenhuis 

wilden verdoen en meteen weer door gingen met de 

strijd. Dat heeft enorm veel indruk op mij gemaakt. 

Hoe ging het de burgerbevolking?

Kobanê was een stad met 200.000 inwoners, met 

de dorpen erbij hebben we het over 400,000 mensen. 

De dorpen zijn in een heel snel tempo leeg geveegd en 

ook de meeste inwoners van de stad vluchtten de grens 

over naar Turkije. Maar er was een kleine groep van 
ongeveer tweeduizend mensen die niet weg wilden en 

koste wat kost in Kobanê wilden blijven. Dat waren de 

meest ‘taaie’ mensen. Ze waren trots op hun strijders 
en wilden met hun verblijf  de strijders morele steun 

geven. De Islamitische Staat (IS) viel deze mensen 

constant aan met rakketten. De eerste dag viel er een 

raket op tweehonderd meter afstand van waar ik was. 

Drie burgers werden daarbij gedood, een van hen was 

een kind van veertien jaar. 

Wat kreeg je mee van de bombardementen        

op de stad?

De stad werd in december constant gebombardeerd 

door de F16’s van de coalitie. In de avonden 
voelde het alsof  ik op zee was, het hele huis was in 

beweging. Pas de volgende dag zie je de effecten van 

de bombardementen. Waar een gebouw stond, was 

nu alleen nog een grote hoop puin. Overal waar de 

IS-leden waren, werd gebombardeerd. Er liggen nog 

steeds lijken onder het puin. IS had veel modernere 

wapens dan de Koerden, veelal gestolen van het 

Iraakse leger bij de inname van Mosul. Met die wapens 
zijn ze naar Kobanê gegaan. De Koerden kunnen goed 

vechten, maar door hun minder geavanceerde wapens 

werd het een ongelijkwaardige strijd. De coalitie heeft 

zeker goed werk gedaan voor de Koerden, maar 

ik vind wel dat die hulp veel te laat is gekomen. De 

Reber Dosky is een Koerdische filmmaker uit 
Nederland die in 2013 afstudeerde aan de Amsterdamse 

Filmacademie met De Lokroep: een documentaire 
over de gevolgen van de Turkse ontvolkingspolitiek in 

de jaren negentig voor een Koerdische vader en zijn 

zoon.  Nu heeft hij zijn hart verpand aan Kobanê. 

Wat dreef  je naar Kobanê?

Ik was, net zoals alle Koerden, verdrietig vanwege 

de situatie. Ik wou graag iets doen, via internet volgde 

ik de hele dag via de gebeurtenissen. Toen Erdoğan 
aan de grens van Syrië zei: “Kobanê valt vandaag of  

morgen”, had ik tranen in mijn ogen. En ik zag aan 

de Koerdische kant een strijd opbloeien die ongekend 

was. Vooral de vrouwen die hun stad verdedigden, 

maakten diepe indruk op mij. Ik wou als Koerdische 

filmmaker die toegang had tot de stad, het verhaal van 
deze mensen met de rest van de wereld delen.

Wat trof  je daar aan? 

We kwamen ‘s nachts de stad Kobanê binnen. Ik 
hoorde alleen maar oorlogsgeluiden. Ik vond het heel 

beangstigend, je ziet niemand, er is geen elektriciteit. 

De volgende ochtend vroeg ben ik met de rebellen de 

stad in gegaan. Een stad was een puinhoop. Nauwelijks 

bewoonbare huizen, straten vol pijn. Overal lagen lijken 

waar katten en honden zich tegoed aan deden. Ik vond 

de moraal van de Koerdische strijders opvallend. Elke 

strijder die ik tegenkwam, in de stad en aan het front, 

kwam heel sterk op mij over. Mannen en vrouwen 

Carla Van Os

In december 2014 trok de Koerdische filmmaker 
Reber Dosky voor de eerste keer naar de 

Koerdische stad Kobanê in Syrië. De oorlog tegen 

IS was toen in volle gang. Reber Dosky voegde 

zich bij de vrouwelijke rebellen van YPJ aan het 

front. Een interview met een bevlogen regisseur.

“Kobanê heeft voor de Koerden 

het onmogelijke mogelijk gemaakt”
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het vertrouwen uitgedragen dat de Koerden zouden 
winnen, al hebben oorlogen eigenlijk nooit winnaars. 
Ze hebben hun stad weer terugveroverd op IS. 

En dan is er Tekosin, achttien jaar oud. Ik 
ontmoette haar toen ik de tweede dag met Meryem 
aan het front was. Tekosin was mijn bodyguard. We 
gingen van het ene front naar het andere. We werden 
onder vuur genomen. Meryem en de andere vrouwen 
probeerden ons te  beschermen, ze schoten terug. Ik 
rende zo snel ik kon achter een muur, direct achter 
mij rende Tekosin. Zij werd geraakt in haar pols. Ik 
zag het maar ze wilde het verbergen. Ze zei dat het 
niks was. Ik zei tegen Meryem dat Tekosin gewond 
was. Meryem heeft gekeken en zag het kogelgat. Ze 
heeft haar ter plekke behandeld en later is ze naar het 
ziekenhuis gegaan. Tekosin staat voor mij symbool 
voor de kameraadschap. 

En dan was er nog Viyan Peyman natuurlijk! Ze 
was een zangeres en een vechter. Ik heb haar via 
Meryem leren kennen. Ze kon prachtig zingen, ze was 
de stem van de Koerden en zong klaagliederen. Toen 
ik haar ontmoette, was ze licht gewond aan haar been. 
Ze had even rust nodig, maar kon zich daar niet aan 
overgeven. We hebben in de hersteltijd een videoclip 
gemaakt.  Viyan was verliefd op het leven, ze had 
dromen zoals alle andere vrouwen die daar aan het 
vechten zijn. Ze kon op podia leven en geld verdienen, 
maar ze gebruikte haar talent voor haar volk. Nadat 
Kobanê was bevrijd, is ze naar Serêkanîyê gegaan om 
tegen IS te vechten. Op 6 april 2015 is ze een martelaar 
geworden. Een prachtig mens, gedreven en strijdlustig. 

Koerden hebben zich de 
eerste 57 dagen alleen moeten 
verdedigen tegen het meest 
barbaarse leger ter wereld. 

We kennen de beelden van 
de vechtende vrouwelijke 
rebellen. Wat voor indruk 
maakten zij op jou? 

Die vrouwen stralen kracht 
uit. Voor mij staan ze symbool 
voor de revolutionaire kracht 
van Kobanê. Vrouwen zijn 
misschien in het algemeen 
wat zachter, maar zodra ze 
aan het front waren, werden 
ze allemaal een leeuwin. Ze 
zijn ook ontzettend goed 
georganiseerd. De vrouwelijke rebellen van YPJ zien 
in IS een exponent van de mannencultuur die al 750 
jaar het Midden-Oosten beheerst. Ze verlangen naar 
de vrijheid, naar een nieuw Midden-Oosten. 

Wat is hun agenda?
De vrouwelijke rebellen willen een Midden-Oosten 

waarin mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn en 
waarin alle verschillende etnische en culturele groepen 
in harmonie samen kunnen leven. Ze hebben Rojava in 
drie kantons verdeeld: Cîzîrê, Afrîn en Kobanê. In de 
rolverdeling in de kantons wordt rekening gehouden 
met alle bevolkingsgroepen. Zo wonen in het 
kanton Cîzîrê Koerden, christenen en Arabieren die 
allemaal vertegenwoordigd worden in de bestuurlijke 
commissies. De vrouwen willen, kortom, een einde 
maken aan het dictatoriale systeem van Syrië en de rest 
van het Midden-Oosten. Ook in Turkije willen ze deze 
invloed hebben. 

Welke mensen maakten een bijzondere        
indruk op je? 

Ik heb ginder met Meryem Kobani opgetrokken. 
Zij is de commandante van alle Koerdische strijders 
daar. Ze heeft enorm veel indruk op mij gemaakt. 
Het is iemand die erg beheerst is, die een natuurlijk 
leiderschap uitdraagt, kracht uitstraalt. Kan je het je 
voorstellen? Een bijna verloren stad, waar iedereen 
weg wil en dan is er een vrouw die mensen weet te 
stimuleren om te blijven. Ze heeft vanaf  het begin 

Koerdische filmmaker Reber Dosky
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bestaat om naar Kobanê 
te gaan. Maar het is 
veilig nu en de Koerden 
bieden bescherming. Ik 
vind het onbegrijpelijk 
dat het allemaal zolang 
duurt in Kobanê terwijl 
er elders voor Syrische 
vluchtelingen wel veel 
hulp beschikbaar is. 

Welke rol speelt 
Kobanê in de brede 
Koerdische beweging 
in jouw visie?

Kobanê heeft voor de Koerden het onmogelijke 
mogelijk gemaakt. De onderlinge samenwerking 
tussen verschillende groepen Koerden was vaak 
moeizaam. “Twee Koerden, drie meningen,” wordt 
vaak gezegd. Maar Kobanê heeft de Koerden bij 
elkaar gebracht. Door Kobanê, en ook al in Shengal, 
is het voor de Koerdische partijen duidelijk geworden 
hoeveel sterker ze staan als ze samenwerken. Deze 
samenwerking moeten ze doorzetten. In Kobanê 
hebben de Koerden laten zien dat ze hun leven willen 
geven om democratie te bereiken. Ze hebben genoeg 
van alle dictators. De ene is nog erger dan andere. De 
Koerden in Rojava hebben nu goud in handen. Dat 
geeft licht in de duisternis. Hopelijk wordt dit ook op 
andere plaatsen waar Koerden onderdrukt worden 
overgenomen. 

Wat voor een film ga je maken over Kobanê?
Ik maak een lange documentaire. Ik ben nu drie 

keer geweest en zal zeker nog een paar keer teruggaan. 
De film gaat over de wederopbouw van Kobanê, ik 
wil met deze film laten zien wat de gevolgen zijn van 
een oorlog en hoe de mensen weer de draad oppakken 
en verder willen. Ik wil het proces volgen, misschien 
tot het eerste huis weer herbouwd is. Ik wil de kijkers 
meenemen naar de nieuwe wereld van een volk dat 
niemand kwaad wil doen, maar dat wel het slachtoffer 
is van het geweld dat door anderen wordt gepleegd. 

Carla Van Os is juriste van kinderrechtenorganisatie Defence 

for Children en als onderzoeker verbonden aan de Universiteit 

van Groningen

Je bent inmiddels een aantal keren terug geweest 
in Kobanê. Welke ontwikkelingen zie je?
Er zijn op dit moment ongeveer 100.000 vluchtelingen 
teruggekomen naar Kobanê. De meeste dorpen zijn 
weer bewoonbaar. De stad ligt nog in puin, maar de 
wegen zijn schoongemaakt en de meeste lijken zijn 
opgeruimd. Het is wel erg dat er nog veel bommen 
in de straten van Kobanê liggen. Er moet nog veel 
gebeuren, maar er is weer leven in Kobanê. De kapper 
is weer begonnen met zijn werk, er is een falafeltent 
die dagelijks open is. Er zijn op dit moment drie 
basisscholen die weer open zijn. De mensen uit 
Kobanê willen niet blijven hangen in wat er gebeurd 
is, ze willen hun leven oppakken en verdergaan. 

Wat heeft Kobanê nu nodig?
Kobanê heeft heel veel nodig. De hele stad moet 

opnieuw gebouwd worden. Er is niks meer. Denk aan 
ziekenhuizen, water, elektriciteit, scholen, winkels, 
buurthuizen, traumacentra, ... En geld voor voedsel, 
er zal voor lange tijd voedselhulp nodig zijn. De 
economie van de provincie Kobanê was gebaseerd 
op de landbouw. Dit jaar hebben de boeren niks 
kunnen verbouwen, dat heeft een groot effect op hun 
inkomen. Hun schapen en koeien zijn door IS gedood 
of  meegenomen. 

Op alle gebieden moet er heel veel gebeuren. Dat 
kunnen ze absoluut niet alleen en ze hebben heel veel, 
maar ook snel hulp nodig. Ik hoop dat de internationale 
gemeenschap niet langer haar ogen sluit en in actie 
komt. Er moeten snel hulporganisaties naar Kobanê 
gaan om met eigen ogen te zien wat er nodig is. Ik 
merk dat er bij de hulporgani-saties veel terughoudend 
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hebben in de verdediging van het kanton Kobanê 
tegen de aanvallen van de Islamitische Staat. Na een 
bittere strijd van 134 slaagden de Koerdische milities 
erin – met luchtsteun van de internationale coalitie – 
de stad en de omliggende dorpen te heroveren op IS. 
Een verzetsdaad die niet enkel belangrijk is voor de 
Koerden, maar voor alle democratische krachten in de 
wereld, aldus de verklaring van de parlementsleden.  

De verwoesting is echter gigantisch, niet enkel 
door de bombardementen, maar ook door de tactiek 
van de verschroeide aarde die de Islamitische Staat 
gebruikte. Overal liggen lijken onder het puin die 
kunnen zorgen voor epidemieën. De IS liet op de 
koop toe massaal boobytraps achter in de gebouwen 
die ze gedwongen werd te verlaten, waardoor sinds de 
bevrijding al meer dan dertig mensen stierven en wat 
de terugkeer van de 400.000 mensen die het kanton 
van Kobanê noodgedwongen verlieten, voorlopig nog 
levensgevaarlijk maakt. 

De nood aan hulp voor de wederopbouw is dan 
ook groot. De administratie van het kanton Kobanê 

lanceerde daarom een dringende 
internationale noodoproep om de 
reconstructie van Kobanê te steunen. 
Een oproep die onder meer gehoor vond 
in de gemeenschappelijke verklaring 
van de 60 Europarlementsleden en die 
hopelijk ook in ons land navolging zal 
vinden!

zustersteden

Een inspirerende vorm van steun 
voor Kobanê kwam vanuit Italië. 
Het stadsbestuur van Rome heeft 
begin april Kobanê uitgeroepen tot 

De oproep voor hulp aan Kobanê werd ondertekend 
door Europarlementsleden van zowat alle Europese 
fracties: Europees Unitair Links/Noords Groen Links 
(GUE/NGL), Groenen/EVA, Alliantie van Liberalen 
en Democraten voor Europa (ALDE), Europa van 
Vrijheid en Directe Democratie, Europese Conser-
vatieven en Hervormers, de Europese Volkspartij en de 
Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten. 

De Europarlementsleden willen de Europese Unie 
en haar lidstaten herinneren aan de rol die de Koerden 
en de Volksverdedigingsheden YPG en YPJ gespeeld 

Eind april ondertekenden 60 Europarlementsleden 

van verschillende politieke families een verklaring 

die de Europese regeringsleiders oproept om de 

wederopbouw van Kobanê te steunen en een 

humanitaire corridor te openen naar de verwoeste 

stad in het noorden van Syrië. Het stadsbestuur 

van Rome heeft op haar beurt Kobanê uitgeroepen 

tot zusterstad om zo de hulp aan de wederopbouw 

te faciliteren.

Kristel Cuvelier

Internationale steun voor
wederopbouw van 
Kobanê broodnodig

Gianluca Peciola, raadslid van de stad Rome.
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Democratische Eenheidspartij (PYD) – de drijvende 
kracht achter het Rojava-project – ditmaal wel 
uitgenodigd werd door speciaal VN-gezant Staffan de 
Mistura om deel te nemen aan de eerste gesprekken ter 
voorbereiding van een nieuwe vredesconferentie over 
Syrië, ook wel Genève III genoemd. Deze moet een 
opvolger worden van de eerste twee VN-conferenties 
–bijgenaamd Genève I en II – waarbij tevergeefs 
gepoogd werd om een politieke oplossing te vinden 
voor de Syrische oorlog door gesprekken tussen het 
Assad-regime en de Syrische oppositie. Tijdens die 
eerste vredesonderhandelingen was de PYD nog 
persona non grata, nu wordt ze officieel uitgenodigd 
tot de gesprekken. De derde vredesconferentie lijkt 
echter al vanaf  het begin weinig kans op slagen te 
hebben. Op 13 mei stuurde een zeer brede coalitie 
van Syrische oppositiegroepen, waaronder het Vrije 
Syrische Leger, een open brief  aan Staffan de Mistura 
waarin ze aankondigden de vredesonderhandelingen 
te zullen boycotten, onder meer vanwege de deelname 
van Iran aan de verkennende gesprekken. Of  de 
conferentie ooit zal doorgaan blijft dus voorlopig nog 
de vraag.

Kristel Cuvelier, stafmedewerker Koerdisch Instituut Brussel

zusterstad. Raadslid Gianluca Peciola verwees naar 
de dappere strijd van de Koerden tegen IS en het 
basis-democratische experiment van Rojava  (de 
Koerdische regio’s van Syrië) om uit te leggen waarom 
het stadbestuur deze beslissing nam. Peciola voegde 
eraan toe dat hij verder campagne zou voeren in het 
Italiaanse parlement voor de volledige erkenning van 
het bestuur van Rojava. Het voorstel was ingediend 
door een coalitie van verschillende partijen. Na de 
goedkeuring door de gemeenteraad werd de vlag van 
Rojava aan het gemeentehuis opgehangen. Gianluca 
Peciola woonde ook de eerste Conferentie over de 
Wederopbouw van Kobanê bij als vertegenwoordiger 
van het stadsbestuur van Rome. Deze vond plaats in 
Amed (Diyarbakir), de hoofdstad van de Koerdische 
regio in Turkije, een tweede conferentie zal 
vermoedelijk plaatsvinden in Duitsland. En tenslotte 
stelde het Italiaanse gemeenteraadslid ook nog een 
bezoek van Italiaanse parlementsleden aan Kobanê in 
het vooruitzicht. 

pyd naar genève iii?

Een belangrijke stap voorwaarts in hun streven 
naar internationale erkenning is het feit dat de 

In speciale pakken gaan hulpverleners op zoek naar lijken, potentiële ziektehaarden. © Sebastian Backhaus
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bevrijdingsbeweging. Mijn indruk is dat vanaf  

het midden van de jaren negentig, en vooral na 

de arrestatie van PKK-voorman Abdullah Öcalan 

in 1999, een proces op gang is gekomen dat tot 

een ideologische metamorfose leidde en tot hun 

ontwikkeling tot een organisatie die stelt basis-

democratie en autonomie na te streven.

Laat ik beginnen met de karakterisering van 
de PKK. Die werd formeel als partij opgericht in 
1978 maar al vanaf  ’72, ’73 vond een proces van 
groepsvorming plaats dat tot de vorming van de PKK 
leidde. Deze groep begon dus vorm te krijgen vlak na 
de militaire coup in Turkije van 1971. Dat was een 
periode waarin radicaal-links in Turkije hardhandig 
werd onderdrukt, leiders en kaders van de belangrijkste 
linkse bewegingen werden ter dood veroordeeld of  
kwamen om bij militaire operaties, andere activisten 
werden gevangen gezet. Er volgde een periode waarin 
activisten probeerden links opnieuw op te bouwen 
en een nieuwe oriëntatie zochten. De mensen die 
later de PKK zouden vormen, waren toen al actief  
en zoekende. Alles liep aanvankelijk door elkaar heen, 
er was weinig organisatorische scheiding en veel 
discussie onderling, maar gaandeweg vormden zich 
afzonderlijke organisaties.

Een belangrijk verschil tussen de PKK en andere 
groepen in die tijd was dat zij onafhankelijk bleef  van 
de politieke modellen die toen bestonden. Ik zeg dat 
om de orthodoxie van de PKK enigszins te relativeren. 
Het was een ‘marxistisch-leninistische’ partij, met de 
hiërarchie en de ideologische referenties die je daarbij 
zou verwachten. Ze was daarin niet anders dan het 
grootste deel van links toentertijd. Maar het verschil 
was dat de PKK van landen als China, Cuba, Albanië 
of  de Sovjet-Unie stelde dat ze die allemaal wel zag 
als pogingen om socialisme te verwezenlijken, maar 
dat ze geen van die landen als het gidsland voor 
het socialisme beschouwde. Dat was een belangrijk 

De leidende politieke kracht in Rojava is de 
Democratische Eenheidspartij PYD. De PYD, en 
haar zusterorganisaties in Turkije (PKK) en Iran 
(PJAK), streven naar autonomie voor de Koerdische 
bevolking. In deze gebieden zegt de beweging te 
werken aan een samenleving met gelijke rechten 
voor mannen en vrouwen, directe democratie en 
sociale rechten. In het ‘sociaal contract’ van Rojava, 
een soort grondwet, worden grondstoffen en 
fabrieken tot gemeenschappelijk eigendom verklaard, 
democratische vrijheden beloofd en het recht op 
gratis onderwijs en levensonderhoud erkend.

Deze unieke ervaring is een bron van hoop 
voor het Midden-Oosten. Tegelijkertijd is er veel 
onduidelijkheid over de lokale ontwikkelingen. En 
terwijl de PYD steun krijgt van het Westen, staat 
haar zusterorganisatie, de PKK nog steeds op de 
lijst van ‘terroristische organisaties’ en is ook bij ons  
verboden. In Syrië bestaat er ook veel kritiek op de 
PYD. Wat voor beweging is de PYD? En wat zijn 
de vooruitzichten voor het experiment van Rojava? 
We spraken hierover met Koerdistan expert Joost 
Jongerden. Jongerden doceert rurale sociologie aan 
de universiteit van Wageningen in Nederland en 
publiceerde verschillende boeken en artikelen over 
Koerdistan en de Koerdische beweging.

Laten we beginnen met de politieke ideologie 

van de PYD. Deze beweging beroept zich op 

dezelfde ideologie als de PKK, een organisatie die 

begon als een marxistisch-leninistische nationale 

De verdediging van de Koerdische stad Kobanê 

tegen de Islamitische Staat (IS) trok wereldwijd 

de aandacht. Te midden van de burgeroorlog in 

Syrië is de Koerdische beweging begonnen aan 

een experiment in democratie en zelfbeheer in 

drie gebieden in het noorden van het land. Deze 

drie gebieden worden samen Rojava genoemd. 

Alex De Jong

Koerdische autonomie tussen 
droom en werkelijkheid
Een interview met Joost Jongerden 
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– waardoor mensen die hier niet aan voldoen ofwel 
worden uitgesloten ofwel min of  meer onder druk staan 
om te assimileren. Het behoort tot het wezen van het 
Turkse nationalisme, van het Kemalisme, om mensen 
met een andere culturele identiteit te assimileren en 
daar werd door de Koerden natuurlijk een scherpe 
kritiek op geformuleerd. Dat ligt eigenlijk voor de 
hand, maar veel nationale bevrijdingsbewegingen 
hebben wel kritiek op de staat waaronder zij leven 
maar zien de oplossing in het creëren van een eigen 
natiestaat. Het probleem verschijnt dan weer als de 
oplossing!

In de PKK heeft de kritiek op de Turkse natiestaat 
geleid tot het in vraag stellen van de wenselijkheid 
van een natiestaat ‘Koerdistan’, waarin minderheden 
misschien opnieuw een achtergestelde positie krijgen.

De staat op zich wordt bekritiseerd door te 
stellen dat de staat is doorgedrongen tot de 
microniveaus van het leven van de mensen waardoor 
de zelforganiserende vermogens en de capaciteiten 
van mensen zijn verdrongen. We verhouden ons nu 
allemaal als afzonderlijke individuen tot de staat maar 
vormen van collectiviteit zijn in hoge mate afgebroken, 
de samenleving is versnipperd. In plaats van uit te gaan 
van de staat, zou het zelforganiserende vermogen van 
mensen opgebouwd moeten worden.

In veel teksten van Öcalan, die nog steeds de 

ideologische leider van de beweging is, wordt echter 

gesproken over een essentiële, onveranderlijke 

Koerdische cultuur. En ook al wordt dit niet meer 

verbonden met het streven naar een Koerdische 

natiestaat, je kunt vraagtekens zetten bij hoeveel 

ruimte een dergelijke opvatting laat voor sociaal 

pluralisme, voor groepen die hier buiten vallen. Te 

meer omdat de PKK-politiek volgens Öcalan voor 

een groot deel wordt afgeleid uit wat het wezen 

zou zijn van die Koerdische cultuur, namelijk dat 

ze egalitair en vrijheidslievend zou zijn.

De teksten van Öcalan zijn, denk ik, ambigue. Je 
ziet de verwijzingen naar een bepaalde opvatting van 
de Koerdische geschiedenis maar tegelijkertijd als er 
gesproken wordt over ‘Koerden’, wordt erkend dat 
dit een diverse groep is, bijvoorbeeld in de talen die 
worden gesproken of  in de religie. Dus als je een 
Koerdische natiestaat wilt opbouwen, hoe bepaal je 
dan wat de nationale taal wordt? Dat zijn de soort 
vragen die de PKK stelt, en die tot veel discussie leiden 
binnen de Koerdische beweging in het algemeen. Maar 
in de teksten kom je het bevragen van de Koerdische 

verschil met veel van de andere partijen die bepaalde 
landen zagen als representatie van hun opvatting van 
socialisme, als het model dat ze nastreefden.

Wat voor gevolgen had dat?

De PKK keek op een wat meer kritische manier 
naar hun ideologie, ze namen niet de hele last van een 
bestaand model op zich maar waren in staat zichzelf  
kritisch te ondervragen. Ze waren zelfstandiger in 
ideologisch opzicht. Ze hebben altijd veel aandacht 
besteed aan zelf-bevraging en ideologische vorming, 
ze hadden immers geen model of  gidsland en 
moesten daarom meer zelf  nadenken. Dat heeft ze 
meer onafhankelijk gemaakt.

Die ideologische metamorfose van de PKK is 
daarmee verbonden. Midden jaren tachtig formuleerde 
de PKK een kritiek op de Sovjet-Unie, wat hun op 
aanvallen van pro-Moskou partijen kwam te staan. 
De PKK stelt nu zelf  dat deze periode het begin was 
van een proces van ideologische zelf-bevraging. Als 
je nu die kritiek leest loop je een risico dingen terug 
te interpreteren, maar er lijkt volgens mij inderdaad 
een verband te zijn tussen deze kritiek en de latere 
ontwikkelingen. De PKK constateerde dat als je kijkt 
naar de landen waar nationale bevrijdingsbewegingen 
aan de macht waren gekomen, en naar de zogenaamde 
‘reëel socialistische landen’, de realiteit daar heel anders 
was dan de belofte waarmee men ten strijde trok. Als 
je nu met PKK-leden daarover spreekt stellen ze dat je 
niet kunt zeggen dat de strijd van die bewegingen niks 
heeft opgeleverd, maar ook dat de beloftes niet zijn 
ingelost. Vragen daarover zijn ze toen al gaan koppelen 
aan een kritiek op de staat en op de natiestaat. Maar 
wat ze zelf  zeggen is dat ze die kritiek wel hadden 
maar nog niet wisten wat dan wel nodig was. Die 
paradigmaverandering was dus een lang proces dat 
ergens in 2003-2005 is voltrokken.

Je zou dus kunnen zeggen dat het proces van 

vragen stellen bij de marxistisch-leninistische 

ideologie al langer teruggaat maar dat er pas in 

de vroege jaren 2000 antwoorden geformuleerd 

werden?

Ja, inderdaad.

En die kritiek die werd geformuleerd, was dat een 

kritiek op de staat op zich of  een op de bestaande 

natiestaten?

Eigenlijk allebei. Het is een kritiek op de natiestaat 
in die zin dat het in vraag stelt hoe daarin een bepaalde 
identiteit als maatstaf  wordt genomen voor de natie 
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misschien te hard gesteld, maar er is zeker sprake van 
motivatie. Maar kijk bijvoorbeeld naar de anarchistische 
beweging in Nederland waarin Domela Nieuwenhuis 
een dominante rol speelde en een duidelijke stempel 
drukte op de beweging. Maar tegelijkertijd waren er 
allerlei vormen van zelforganisatie. Daar bestaat een 
soort spanning tussen maar een dergelijke rol van een 
individu sluit het andere dus niet uit.

De PYD heeft geen organisatorische banden 
met de PKK, maar je ziet duidelijk dat ze dezelfde 
ideologische inspiratie hebben en dezelfde kant op 
bewegen. Die twee organisaties delen een bepaald 
doel, hebben dezelfde politieke horizon en bewegen 
zo, ook zonder organisatorische banden, in dezelfde 
richting.

Dat gedeelde doel heeft verschillende namen. 

In zijn eerste verklaringen in de rechtbank 

heeft Öcalan het over een ‘democratische 

republiek’, tegenwoordig ligt de nadruk op iets 

dat ‘democratische autonomie’ genoemd wordt, 

en beiden vallen onder de noemer van een derde 

term, ‘democratische beschaving’. Wat moet je je 

daar concreet bij voorstellen?

Ikzelf  maak een onderscheid tussen democratische 
republiek, democratische autonomie en democratisch 
confederalisme. Democratische republiek is het project 
van een reconstructie van Turkije met als kernpunt een 
nieuwe grondwet waarin democratie en identiteit van 
elkaar losgekoppeld worden. In de huidige grondwet 
van Turkije zijn burgerrechten gekoppeld aan Turk-
zijn, en deze identiteit wordt in zekere zin etnisch 
gedefinieerd. Democratische Republiek is de naam 
voor een republiek waarin die burgerrechten niet meer 
zijn voorbehouden aan een bepaalde etniciteit, waarin 
de band tussen demos en ethnos verbroken is.

Democratische autonomie is het neerleggen 
van de beslissingsmacht bij de mensen zelf  om 
te kunnen beslissen over zaken die hen aangaan. 
Democratisch confederalisme is een administratieve 
structuur van lokale organen, raden, waarin deze 
macht geconcentreerd is. Dat zijn volgens mij de 
kernelementen. Democratische moderniteit of  
democratische beschaving is – zou ik zeggen – een 
overkoepelend begrip hiervoor.

En het streven is om over de bestaande 

grenzen heen de netwerken van democratisch 

confederalisme te vormen?

Ja, het gaat er vanuit dat democratische autonomie 

identiteit vrijwel niet tegen.

Vanaf  ruwweg de eeuwwisseling lijkt het erop 

dat een aantal van de antwoorden op de vragen 

waar de PKK mee worstelde, worden gevonden 

bij Murray Bookchin, een Amerikaanse libertaire 

socialist. Waarom uitgerekend Bookchin? 

Dat lijkt begonnen te  zijn met Öcalan, die in 

gevangenschap van alles is gaan lezen en kennis 

maakte met Bookchin, waarna vervolgens de rest 

van de organisatie volgde. Klopt dat ongeveer?

Kijk, Öcalan voerde zelf  zijn verdediging in de 
rechtszaak van de Turkse staat tegen hem. En daarom 
had hij vrijwel onbeperkte toegang tot literatuur. Er 
gaan af  en toe lijsten rond van wat hij in de gevangenis 
gelezen heeft en dat is heel uitgebreid en heel 
gevarieerd. Bookchin zit er tussen, maar springt er niet 
uit. Het is duidelijk dat deze wel een inspiratie voor 
hem was. Öcalan spreekt geregeld met zijn advocaten 
en die gesprekken worden in geredigeerde vorm 
uitgegeven door de PKK. Op een gegeven moment 
heeft Öcalan in zo’n gesprek de gemeentebesturen 
in zuidoostelijk Turkije, in de Koerdische gebieden, 
aangeraden Bookchin te lezen. Het is duidelijk dat 
het hele gedachtegoed zich heeft verspreid via Öcalan 
zelf. Tegelijkertijd denk ik dat er sprake was van een 
gezamenlijke zoektocht – maar Öcalan speelde hierin 
een dominante rol. Maar dit ging niet zonder slag of  
stoot, en in 2004 was er een afsplitsing van mensen die 
het niet eens waren met de nieuwe koers van Öcalan.

Een paar jaar eerder was er ook een splitsing na de 

verklaringen van Öcalan in de Turkse rechtbank. 

Toen stelden een aantal PKK-activisten dat 

Öcalan het streven van de PKK losliet door 

bijvoorbeeld te beweren dat de PKK niet streefde 

naar een eigen Koerdische staat. Deze PKK-ers 

wilden juist vasthouden aan de oude opvattingen. 

Öcalan’s verklaringen kwamen als een schok voor 

veel PKK-leden.

Ja, inderdaad.

Dat wijst er toch op dat Öcalan zelf, als individu, 

deze ontwikkeling bepaalde? Daar lijkt toch 

sprake te zijn van een tegenstrijdigheid: de PKK 

en haar bondgenoten hebben zich ontwikkeld tot 

een beweging die een vorm van basisdemocratie 

zegt na te streven, maar dit streven naar democratie 

van onderop gebeurt eigenlijk op instructie van 

bovenaf ?

Öcalan’s rol is zeker dominant. Instructie is 
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zich een middenklasse ontwikkelt, en de sociale 

tegenstellingen en sociale strijd behoren op lokaal 

niveau in de steden tot de belangrijkste thema’s voor 

de beweging. Misschien kun je niet echt spreken van 
een arbeidersklasse omdat de economie zo weinig 

ontwikkeld is, maar er bestaat een onderklasse, en hoe 

verhoudt de beweging zich daartoe? Dat is een vraag 

die in de theorie niet erg nadrukkelijk aan bod komt. 

Het is wel zo dat vorig jaar in zuidoost-Turkije een reeks 

bijeenkomsten plaatsvond over hoe een economie 

eruit zou moeten zien in democratische autonomie. 

Dus het heeft wel enige aandacht maar het valt de 

beweging makkelijker mensen te organiseren rond 

cultuur of  bijvoorbeeld taal. Als Turkije bijvoorbeeld 

geen onderwijs in het Koerdisch biedt, kun je dat 

zelf  organiseren. Dat verbiedt de Turkse staat dan 

misschien, maar in ieder geval zijn de tegenstellingen 

duidelijk. Maar de economie anders inrichten is veel 
moeilijker.

Wordt deze discussie niet ook moeilijker gemaakt 
omdat in de beweging vaak gesproken wordt in 
termen van Koerden tegen een vreemde macht? 
Omdat als je het hebt over de sociale kwestie 
en bijvoorbeeld tegenstellingen tussen boeren 
met weinig of  geen land en grootgrondbezitters, 
dan heb je het over tegenstellingen binnen het 
Koerdische volk, of  welke term je ook gebruiken 
wilt.

Het is in elk geval een kwestie die op het moment 

minder gethematiseerd wordt. De oude PKK zag 

zowel de sociale kwesties als de nationale bevrijding 

als centrale thema’s om mensen te organiseren. In 

democratische autonomie, in de huidige ideologie, 

heeft de nationale bevrijding niet langer de vorm van 

het creëren van een staat maar wordt ze nagestreefd 

als zelforganisatie. De sociale kwestie moet daar ook 

in betrokken worden, maar in een oorlogssituatie als 

tegenwoordig in Rojava ziet dat er natuurlijk heel 

anders uit dan in Noord-Koerdistan. In Rojava wordt 

de verdeling van energie, van levensmiddelen op 

het moment vanuit die structuren van democratisch 

confederalisme georganiseerd.

In het sociaal contract van Rojava wordt de grond 
tot gemeenschappelijk eigendom verklaard 
maar de grond van grootgrondbezitters is niet 
onteigend. Daarvoor wordt het argument gebruikt 
dat men geen dwang wil gebruiken, maar de 
sociale tegenstellingen laten toch – als deze zich 
verdiepen – geen alternatief  toe?

van onderop gevormd wordt door beslissingen te 

nemen en uit te voeren. Democratisch confederalisme 

houdt in dat dit soort beslissingen niet in isolatie van 

de ander genomen worden, het blijft niet beperkt tot 

lokale belangen en overwegingen. Lokale autonomie 

moet dus vorm krijgen in verbondenheid met de 

ander. Anders zou je terecht kunnen komen in een 

situatie waarin een gemeenschap alleen oog heeft voor 

zichzelf  en de rest van de wereld eigenlijk genegeerd 

wordt.

In delen van Rojava wordt olie gevonden. 
Zonder die verbindingen zou je een dynamiek 
kunnen krijgen waarin de mensen die bij 
wijze van spreken bovenop de olie wonen 
zeggen: “die olie is van ons”, waardoor je weer 
een reproductie krijgt van ongelijke welvaart, 
ongelijkheid tussen regio’s. Maar bij iemand 
als Öcalan vind je eigenlijk weinig verwijzingen 
naar dit soort sociaaleconomische kwesties. Hij 
concentreert zich op kwesties van culturele 
rechten en vrijheden. Hij beargumenteert dat in 
de Koerdische gebieden sociale klassen nog niet 
zijn uitgekristalliseerd en er geen sprake is van 
klassenstrijd. Hoe realistisch is dat?

Er zijn wel sterke tegenstellingen, vooral met 

betrekking tot grond. Cizîrê, de grootste van de drie 

kantons van Rojava, is voornamelijk landbouwgebied. 

Als je kijkt naar zuidoost-Turkije, (Noord-Koerdistan), 

dan is dat ook vooral landbouwgebied met slechts 

een paar pockets van industrie. In Iraans Koerdistan 

is de situatie vergelijkbaar. Zuid-Koerdistan, in Irak, 

is vooral een consumptie-economie die drijft op olie-

export en de import van vrijwel alles wat nodig is.

Wat je vooral in zuidoost-Turkije ziet, is dat er 
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legt.

Klopt, maar de principes van de PYD zijn erg 
duidelijk.

Er spreekt ook een bepaalde opvatting van 

revolutie uit. Het is niet meer de oude opvatting 

van de PKK van “we grijpen de macht en 

verkondigen dan de maatregelen die socialisme 

brengen”, in plaats daarvan is revolutie een proces 

van bewustwording maar ook van ideologisch 

richting geven. De PKK zegt nu niet langer de 

‘voorhoedepartij’ te zijn, maar wel de katalysator 

en de ideologische inspiratie. Dus de PKK/PYD 

streeft er wel naar die democratische structuren, 

door overreding, te vullen met de eigen ideologie.

Dat denk ik wel. Vandaar ook die sterke nadruk in 

de beweging op ideologische vorming.

Een van de kernelementen in die ideologie is 

vrouwenbevrijding. Maar zoals je net al aanstipte 

bestaan er ook sterke patriarchale tradities 

in het gebied. Waar komt dan die nadruk op 

vrouwenbevrijding vandaan?

Ook hier speelt Öcalan een niet te verwaarlozen 

rol door deze kwestie in de organisatie aan de orde te 

stellen. Maar het begon niet met hem. In de vroege 
PKK speelden vrouwen een belangrijke rol, misschien 

niet getalsmatig maar ze waren er, ze speelden een rol en 

dat was een verschil met andere linkse partijen waarin 

je niet zoals bij de PKK vrouwen in leidende posities 

zag. Dus die rol van vrouwen was er al, en de aandacht 

voor vrouwenbevrijding is verder toegenomen. Vanaf  

het begin ging de strijd van de PKK gepaard met de 

groei van de ruimte waarin vrouwen een sociale en 

politieke rol konden spelen naarmate de PKK groeide. 

Öcalan heeft een rol gespeeld door vrouwenbe-

vrijding in de partij naar voren te brengen. Maar 
tegelijkertijd wordt zijn naam gebruikt door vrouwen 

in de PKK. In 2003, 2004 had je een interne strijd in de 

PKK en toen is op een gegeven moment in het bestuur 

de beslissing genomen om de vrouwenbeweging 

ondergeschikt te maken aan het PKK-bestuur. Daar 

was de vrouwenbeweging hevig tegenstander van en 

ze beriep zich op het gedachtegoed van Öcalan, de 

leider, om te beargumenteren dat ze autonoom zijn en 

geen rekenschap hoeven af  te leggen aan het PKK-

bestuur. Deze strijd hebben ze toen gewonnen. Dus 

de verklaringen van Öcalan worden ook gebruikt door 

de leden om een zekere autonomie voor zichzelf  te 

bevechten.

Op het moment wordt de beweging in Rojava 

nog niet geconfronteerd met deze vraag. Veel 

grootgrondbezitters zijn gevlucht, maar het is nog 

maar de vraag wat er gebeurt als de oorlog voorbij is 

en deze grootgrondbezitters terugkomen. Ik denk dat 

er voor gekozen is om op dit moment terughoudend 

te zijn.

De oude PKK zag hun revolutie als een soort 

tweetrapsraket: eerst de nationale bevrijding en 

vorming van een Koerdische staat, en daarna de 

sociale bevrijding en gelijkwaardigheid. Werkt 

dat nu nog door in de manier waarop de sociale 

kwestie op het moment minder centraal staat?

Ik denk het niet. In principe zien ze de twee 

bevrijdingen als gelijktijdig maar ook als een proces 

dat nog niet volledig is. Voor de kwestie van gender 

geldt hetzelfde: mensen zeggen niet: “we gaan eerste 

democratische autonomie realiseren in culturele en 

taalkundige kwesties en de positie van vrouwen is 

een kwestie van later.” In plaats daarvan werkt men 

tegelijkertijd aan deze kwesties. In Rojava zijn er 

families die hun dochters thuis houden en niet naar 

school laten gaan. Daar wordt niet ingegrepen met 

dwang om die dochters naar school te sturen, er wordt 

met de familie in gesprek gegaan, gepoogd hen te 

overreden. De bevrijding is er niet opeens, het is een 

voortdurend proces.

In het geval van die conservatieve families zou 

het waarschijnlijk ook contraproductief  kunnen 

zijn als de beweging met dwang van bovenaf  dat 

soort culturele gewoontes zou willen afschaffen.

Maar dat geldt ook voor de kwestie van grond, en 
wie daar eigenaar van is, dat is ook cultuur.

Maar in het geval van grond bestaat er een 

duidelijke tegenstelling tussen de belangen van 

grootgrondbezitters en landloze boeren, dwang 

wordt dan onvermijdelijk.

Ja, inderdaad. Maar speculerend: op het moment dat 
er een sterke beweging van boeren zou zijn om grond 

toe te eigenen, zal de PKK of  de PYD dat niet zo snel 
tegenhouden denk ik. Als die grootgrondbezitters na 

jaren van oorlog terugkomen en hun grond terugeisen, 

zullen de mensen die daar al jaren op gewerkt hebben 

daar allicht niet zo snel aan toe willen geven. Ik denk 

dat er door de dagelijkse realiteit dus een proces van 

toe-eigening plaats zal vinden, maar dat staat niet vast.

In de context van Rojava kun je ook moeilijk van 

de PYD verwachten dat ze al haar kaarten op tafel 
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niet zo snel zou verwachten bij iemand die lid was 

van een maoïstische organisatie als de MLKP. En 
onlangs werd in Hamburg door zeg maar het umfeld 

van de PKK een conferentie georganiseerd waar 

uiteenlopende linkse denkers als John Holloway en 

David Harvey werden uitgenodigd.

Leidt de betrokkenheid van linkse Turkse 

groepen bij Rojava ook tot veranderingen binnen 

Turks links?

Ik weet niet hoe significant dit is, van groter belang 
is de ontwikkeling van de legale Koerdische, linkse 

HDP en in hoeverre deze aanhang weet te verwerven 

in het westen van Turkije. De legale Koerdische 

partijen hebben altijd geprobeerd allianties te sluiten 

met Turks links. Ze hebben vaak gezamenlijk 

deelgenomen aan verkiezingen, maar die partijen zijn 

altijd klein gebleven. Wat ze nu proberen is een nieuwe 

partijstructuur op te bouwen die ook linkse Turken 

kan aanspreken en breder is dan de bestaande, kleine 

radicale groepen. Als ze daar in slagen, is er een kans 

op een politieke kanteling.

In de laatste maanden trok Rojava veel aandacht. 

Maar dit experiment is mogelijk gemaakt door de 

burgeroorlog in Syrië. De PYD wordt verweten 

het op een akkoordje gegooid te hebben met het 

Assad-regime: het regime trekt zijn troepen terug, 

de PYD opent niet een nieuw front en hierdoor 

ontstond voor Assad en de Koerden een soort 

win-win situatie.

Het is natuurlijk ook zo dat men sinds 2005 werkt 

aan het idee van democratische autonomie, ook in 

Turkije worden dat soort structuren gevormd en in 

Iran wordt nu gepoogd te beginnen met hetzelfde. 

Maar in Rojava kon dat een heel andere vorm 
aannemen, inderdaad onder andere als gevolg van 

die oorlog, men werkt aan hetzelfde programma 

en probeert dat tot uiting te laten komen binnen de 

bestaande krachtsverhoudingen. De burgeroorlog in 

Syrië bood kansen om het project te ontplooien, maar 

je kunt niet zeggen dat ze dit zo gewild hebben. De 

PYD verklaarde vanaf  het begin tegenstander te zijn 
van een gewapende opstand tegen Assad. De PYD 
verbond zich aan vreedzame protesten, maar toen 

de gewapende strijd uitbrak en het risico ontstond 

dat het Vrije Syrische Leger of  jihadisten Rojava 

binnen zouden trekken heeft men zichzelf  razendsnel 

bewapend.

Nu stelt de PYD dat de YPG en de YPJ 

geen partijmilities zijn, maar dat het de 

De PKK heeft een specifieke opvatting van 
vrouwenbevrijding. Ze refereren weinig aan 

andere feministische denksters of  stromingen. 

Ze neigt ernaar te denken in een tweedeling van 

vrouwen en mannen en deze prioriteit te geven 

boven andere tegenstellingen.

Dat klopt, maar dat is een poging om een bepaald 

subject te formuleren, de tegenstelling kolonisator-

gekoloniseerde vormt een tegenstelling waarmee je 

een groep kunt vormen, de sociale kwestie is er ook 

een maar deze krijgt te laatste tijd minder aandacht, 

de tegenstelling man-vrouw, de genderkwestie, is 

een andere. Je ziet dat er gelijktijdig verschillende 

strijdtonelen zijn en er wordt gepoogd een politiek 

te formuleren die dit erkent, en niet probeert de ene 

strijd uit te stellen tot na de andere.

Maar in de PKK-teksten wordt juist gesproken 

over ‘de vrouw’, terwijl een inzicht van de 

feministische beweging is dat er niet een enkele, 

homogene categorie van ‘de vrouw’ bestaat, 

vrouwen zijn verdeeld naar nationaliteit, seksuele 

identiteit, klasse etc.

Ik denk dat de vrouwenstrijd sterk op het niveau 

van politiek en ideologie wordt geformuleerd en zich 

afspeelt langs lijnen die gedeeltelijk het gevolg zijn 

van de arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen en 

gedeeltelijk van de culturele en religieuze opvattingen 

over de rollen van mannen en vrouwen. De discussies 

over hoe dat strijdtoneel te vormen worden ook 

gevolgd door mensen die dicht bij de beweging staan, 

maar ik weet niet of  dat een weerslag vindt in de 

partij. Maar niet alle discussie vindt plaats in de partij. 
Discussie over linkse politiek komt vaak ook van 

mensen die geen lid zijn van partijen of  organisaties, 

je ziet ook bij de PKK dat mensen actief  zijn op een 

bepaald vlak en daarover discussies hebben buiten de 

partij.

Heeft de PKK aandacht voor dat soort discussies?

Ze vertrouwen erg op hun eigen vorming en 

ideologie. Tegelijkertijd zie je als je in de regio 

boekwinkels binnenloopt die dicht bij de beweging 

staan en die boeken van lokale uitgeverijen verkopen, 

daar van alles tussen staat. Dan moet je denken aan 

Wallerstein, Chomsky maar ook Adorno of  Gramsci 

worden vertaald. Wat ik interessant vond was de 

brief  van Suphi Nejat Agirnasli, iemand die lid zou 

zijn van de Turkse MLKP en die als vrijwilliger in de 
verdediging van Rojava is gesneuveld. Hij verwees naar 

verschillende linkse feministen, iets wat je misschien 
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wereldbeeld is onverenigbaar met dat van de PYD.

Naast verwijten van autoritair optreden, zijn er 

meer beschuldigingen van het schenden van 

mensenrechten door de YPG, recent werd er 

bijvoorbeeld bericht dat ze in enige dorpen de 

Arabische bewoners verjaagd zouden hebben 

onder het mom van de strijd tegen de Islamitische 

Staat.

De PYD staat voor een Rojava dat uitdrukking is 
van etnische en culturele diversiteit. In Afrin wonen 
bijvoorbeeld ook Alevieten, en daar is de co-presidente 
een Alevitische vrouw, in Cîzîrê wonen veel Arabieren 
en daar is een van de co-presidenten een Arabier. 
Hetzelfde patroon zie je ook lokaal. Een belangrijk 
verschil tussen de PYD en de bondgenoten van de 
KDP is hun opstelling ten opzichte van Arabieren in 
Rojava. De KDP-stroming zegt: die Arabieren zijn 
hier in het verleden naar toe gehaald door het Syrische 
Baath-regime als onderdeel van een politiek van 
Arabisering en, ook al is dit ondertussen generaties 
geleden, die mensen moeten weg. De PYD zegt dat de 
huidige bewoners allemaal betrokken moeten zijn bij 
het opbouwen van een nieuwe samenleving.

De verdediging van Kobanê was een succes, 

gedeeltelijk door de hulp van het Westen, met de 

luchtaanvallen van de Verenigde Staten voorop. 

De PYD wordt nu verweten zich tot verlengstuk 

van het Westen gemaakt te hebben, hoe reageer 

jij op dat verwijt?

Die kritiek komt voort uit het streven naar 
ideologische zuiverheid. Dergelijke zuiverheid is 
makkelijker te bewaren als je niet zelf  bij de strijd 
betrokken bent. Ben je dat wel, dan moet je je bewegen 
in een krachtenveld waar je niet zelf  voor gekozen 
hebt en daarin keuzes maken. En er waren niet veel 
andere opties dan de VS onder druk te zetten om IS te 
bombarderen. En dat heeft men op een heel slimme 
manier gedaan. De VS stond niet te popelen om in 
te grijpen. Nog korte tijd voor de bombardementen 
verklaarde het Witte Huis Kobanê niet te zien als van 
strategisch belang. Dat ze toch zijn gaan bombarderen, 
en steeds intensiever, is omdat de PYD in zekere zin 
de verdediging van Kobanê strategisch belangrijk heeft 
gemaakt omdat als de stad zou vallen dat een morele 
klap zou zijn geweest die ook terug zou zijn geslagen 
op de VS en tegelijkertijd een nieuwe opsteker zou 
zijn geweest voor IS. Je zou bijna kunnen zeggen dat 
de Koerden dit ingrijpen hebben afgedwongen, er 
waren niet veel andere opties. Een van de verdedigers 

verdedigingskrachten van Rojava zijn. Andere 

Koerdische organisaties reageren nogal schamper 

op die claim. Zij beschouwen die groepen als de 

partijmilitie van de PYD.

Het klopt dat de strijdkrachten ideologisch nauw 
verwant zijn aan de PYD, maar er zijn ook groepen 
actief  in de YPG/YPJ die niet noodzakelijk PYD-lid 
zijn, zoals de Arabische of  christelijke eenheden. Het 
was denk ik wel uitermate verstandig van de PYD om 
het aantal milities in het gebied te willen beperken. En 
naast de YPG/YPJ heb je in de commandostructuur 
ook lokale milities die hun eigen woonplaats verdedigen, 
maar die dus niet mobiel zijn, die niet naar andere 
gebieden gestuurd worden. Maar er zijn duidelijk 
tegenstellingen tussen enerzijds de PYD en anderzijds 
de Syrische partijen die verbonden zijn aan de Iraakse 
Koerdische Democratische Partij (KDP) van Barzanî 
(de president van de Koerdische Regionale Regering in 
Irak, nvdr.) en in wat minder mate met de Patriottische 
Unie van Koerdistan (PUK) uit Irak. Die hebben een 
heel andere visie op de toekomst, op machtsvorming 
en de ontwikkeling van Koerdisch zelfbestuur. Die 
partijen zijn veel conservatiever.

Er bestaan ook scherpe tegenstellingen tussen 

de PYD en, om het versimpeld uit te drukken, de 

Arabische oppositie tegen Assad. De PYD was 

nooit voorstander van gewapende strijd tegen 

Assad, maar dit was geen vrije keuze van de 

oppositie, het was zelfverdediging. De PYD wordt 

verweten het Assad-regime in de kaart gespeeld 

te hebben door hen niet alleen een nieuw front 

bespaard te hebben, maar door binnen Rojava 

anti-Assad protesten de kop ingedrukt te hebben, 

er zijn mensen gedood door de YPG bij het 

neerslaan van protesten (de interviewer verwijst 

hier vermoedelijk naar de betoging in Amûdê, 

juni 2013, waarbij YPG-leden drie mensen 

doodschoten, het ging toen  echter niet om een 

anti-Assad-betoging maar om een uit de hand 

gelopen protest tegen de arrestatie van enkele 

oppositieleden, nvdr.). Hoe denk jij dat die relatie 

zich zal ontwikkelen?

Op lokaal niveau zie je wel enige samenwerking, 
sommige Arabische stammen hebben zich aangesloten 
bij de strijd van de PYD. Met de politiek georganiseerde 
oppositie als het Vrije Syrische Leger (VSL) is de relatie 
veel moeilijker, ook al wordt met delen van het VSL 
wel samengewerkt. Binnen de Arabische oppositie 
zijn jihadistische groepen heel sterk geworden en hun 
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de jihadistische aanvallers. In Ankara kwamen leiders 
van jihadistische groeperingen ongehinderd bij elkaar, 
jihadisten werden verzorgd in Turkse ziekenhuizen en 
ga zo maar door.

Is dit een initiatief  van wat in Turkije de ‘diepe 
staat’ (netwerken van extreemrechts in het 
staatsapparaat) wordt genoemd, of  gaat dit 
helemaal tot Erdoğan?

Ik denk dat dit tot op regeringsniveau besloten 
wordt. Het buitenlandbeleid ontwikkeld onder de AKP 
– het zogenoemde neo-Ottomanisme – is gebaseerd 
op soennitische identiteitspolitiek, op het steunen van 
soennitische groepen in Syrië en Irak. Qatar en Saudi-
Arabië proberen ook de soennitische kaart te spelen, 
net zoals Egypte onder Morsi dat probeerde. Toen 
de PYD opkwam heeft Turkije tevergeefs geprobeerd 
hen met behulp van soennitische groepen de kop in 
te drukken.

De Turkse staat speelt met vuur door dergelijke 
groepen te steunen en IS heeft al verschillende malen 
gedreigd Turkije aan te vallen als het van houding 
verandert. Veel IS-strijders hebben een Turkse 
achtergrond, die kunnen in de toekomst in Turkije 
zelf  een gevaar vormen, te meer omdat de steun voor 
IS binnen Turkije gegroeid is.

Enige tijd geleden verklaarde het Assad-regime 
geen bezwaar te hebben tegen Koerdische 
vlaggen, een symbolische breuk met de Arabisch-
nationalistische Baath-ideologie. Is dat een 
voorproefje van de toekomst, van een autonome 
Koerdische regio in Syrië?

De Koerdische autonomie is ondertussen al 
werkelijkheid geworden en ook als het Assad-regime 
zich er wel tegen zou keren, vraag ik me af  hoeveel 
effect dat nog zal hebben.

Afgelopen weken zijn er verschillende keren vrij 
hevige gevechten geweest tussen YPG/YPJ en 
het Syrische regeringsleger. Is er een kans dat dit 
uitloopt op een daadwerkelijke oorlog tussen de 
twee?

Dat valt moeilijk te zeggen, maar Assad heeft daar 
geen belang bij, verzwakt als zijn regime is heeft hij 
juist belang bij een vergelijk. En de PYD heeft ook 
geen belang bij een confrontatie, die hebben hun 
handen al vol met IS en al-Nusra. Maar de huidige 
situatie staat onder grote druk, die kan niet zo blijven.

Dit interview verscheen oorspronkelijk op Actie voor Rojava.

twitterde vanuit Kobanê dat als internationaal links 
een luchtmacht had gehad, ze deze wel om hulp 
hadden gevraagd.

Maar ook als je erkent dat de PYD geen andere 
keuze had, kun je je afvragen of  ze nu niet, tegen 
haar wil in, afhankelijk geworden is van de VS.

Maar ik zie die afhankelijkheid niet. Misschien zijn 
er afspraken waar we niks vanaf  weten, maar de PYD 
heeft zich niet alleen weten te handhaven, ze staan nu 
sterker dan eerst. Kobanê is een symbool geworden 
van hun succes.

Maar in de toekomst zal de VS zich waarschijnlijk 
tegen het project van Rojava keren als de PYD 
bijvoorbeeld volhoudt dat grondstoffen als olie 
gemeenschappelijk bezit moeten zijn.

Die kans is groot, maar je kunt ook wel vraagtekens 
hebben bij de  invloed die de VS in de toekomst nog 
zal hebben in de regio. Sinds 2003 en de invasie van 
Irak is het bergafwaarts gegaan met de invloed van de 
VS daar. Lokale mogendheden als Turkije, Iran, Qatar 
en Saudi-Arabië spelen een veel belangrijkere rol in 
de dynamiek dan voorheen. De VS is nog steeds een 
machtsfactor maar niet meer zo sterk als vroeger.

Op het moment is vooral Turkije de vijand van de 
Koerdische beweging.

Turkije probeert uit alle macht de PKK en de PYD 
te marginaliseren, zonder succes. Maar de relatie van 
de Turkse staat met de regeringspartijen in Zuid-
Koerdistan, Noord-Irak, is een heel andere zaak. Dat 
was lange tijd een goede relatie maar die heeft recent 
averij opgelopen. Toen Erbil in Noord-Irak het risico 
liep in handen te vallen van IS, vroeg Barzanî Turkije 
om hulp maar kreeg nul op het rekest.

De PYD verwijt Turkije ook actief  steun te geven 
aan groepen als IS en Jabhat al-Nusra. Hoe 
geloofwaardig zijn die beschuldigingen?

Ik denk dat er reden genoeg is om daar geloof  
aan te hechten. Er zijn vele aanwijzingen dat 
Turkije indirecte en directe steun heeft gegeven aan 
jihadistische groepen. Zo is er videomateriaal waarop 
te zien is hoe langs de grens, in door jihadisten 
gecontroleerd gebied, strijders contact hebben met 
het Turkse leger. De Turkse geheime dienst MIT is 
verder betrokken geweest bij de levering van wapens. 
Er zijn legio voorbeelden te noemen. Onlangs kwam 
uit dat bij de inname van een Armeens stadje in 
Noord-Syrië, Kassab, Turkije artilleriesteun gaf  aan 
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erin geslaagd om IS enkele serieuze klappen toe te 
dienen. De herovering van de regio rond Gwer in het 
oosten en Shengal in het westen zijn een opsteker voor 
de Koerden. Vooral de Koerdische opmars naar en 
rond de berg Shengal maken IS het leven zuur omdat 
ze de verbindingswegen tussen Mosul en Raqqa 
verbreekt. Maar in de vlakte van Nineveh beweegt er 
vooralsnog maar weinig. 

grote schoK

Er hangt een ongemakkelijke stilte over Al Qosh. De 
stad, bekend om zijn kloosters, wordt bewaakt door 
een checkpoint van de Peshmerga. Bijna was IS tot 
hier geraakt tijdens het augustus-offensief. Al Qosh 
werd uit voorzorg ontruimd, maar de meeste bewoners 
keerden ondertussen terug. Toch is het opvallend 
rustig in de straten van de stad. 

Al Qosh is de toegangspoort tot de vlakte van 
Nineveh. De stad, genesteld op de flank van het 
Bayhidhra-gebergte, domineert het voor de rest vlakke 
landschap. Net als vele andere plekken in Mesopotamië 
heeft Al Qosh er al enkele duizenden jaren geschiedenis 
opzitten. Het was altijd al een oord met een belangrijke 
religieuze betekenis, eerst voor de Sumeriërs, later 
voor de oude Assyriërs. Het christendom kwam naar 
de stad toen de monnik Hirzim een klooster oprichtte, 
niet ver buiten de huidige stad. De restanten van het 
Rabban Horzimd klooster zijn nog steeds een van de 
belangrijkste historische sites van de regio.

Aan de rand van Al Qosh ligt een ander klooster, 
gewijd aan de Heilige Maagd Maria. Het complex, 
gebouwd in de 19de eeuw, ligt er verzorgd bij. Op 
de binnenplaats is een enkele kloosterling bezig de 
duiven te voederen. Vader Gabriel Waheed Tooma 
laat thee halen terwijl hij vertelt over die bange dagen 

Het is nauwelijks een uur rijden vanuit Dohuk in 
Iraaks Koerdistan tot aan Al Qosh. Maar de bergen 
hebben plaats gemaakt voor een zacht glooiend 
landschap, slechts onderbroken door een enkele 
heuvel. Dit is Deshta Neynewa, de vlakte van Nineveh. 
De naam komt van de Bijbelse stad Nineveh waar 
God de profeet Jona (Yunus in de Koran, nvdr.) naar 
toe stuurde om de bewoners te waarschuwen voor 
de gevolgen van hun zondige levenswijze. De ruïnes 
van de oude stad liggen meer naar het zuiden, op de 
oostelijke oever van de rivier de Tigris in wat vandaag 
Mosul heet. De vlakte van Nineveh maakt slecht een 
klein deel uit de Iraakse provincie Ninewa, maar het is 
het thuisland van de Assyrische gemeenschap van Irak.

De rust en de warme winterzon doen bijna vergeten 
dat zowat de helft van de vlakte van Nineveh een 
half  jaar eerder door IS onder de voet gelopen werd. 
Op zes en zeven augustus rukten de strijders van de 
Islamitische Staat, zegedronken van hun overwinning 
in Mosul ongeveer een maand eerder, op naar het 
noorden. De Koerdische Peshmerga waren initieel niet 
in staat het offensief  van de terreurgroep te stoppen. 
Maar met behulp van Amerikaanse luchtsteun 
dreven de Koerden IS gedeeltelijk terug. De frontlijn 
stabiliseerde zich en de vlakte van Nineveh werd in 
twee gesneden.

Sinds die rampzalige zomerdagen zijn de Koerden 

Ten noorden van Mosul, vlak onder Iraaks 
Koerdistan, ligt de vlakte van Nineveh, de enige 
plek in Irak waar de Assyrische christenen de 
meerderheid van de bevolking uitmaken. Tot 
voor kort dan toch, want begin augustus 2014 
veroverde de Islamitische Staat (IS) zowat de 
helft van de regio. De gebeurtenissen hebben 
het toch al bijzonder wankelend vertrouwen 
tussen de verschillende etnische groepen volledig 
weggevaagd.

Toon Lambrechts

Breuklijnen in de vlakte
van Nineveh
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onverWacht streepje Kleur

Net als de andere steden en dorpen zijn de huizen ofwel 
in geel-grijze stenen opgetrokken, ofwel in beton. Al 
bij al een beperkt kleurenpalet. Maar een paar straten 
verwijderd van het centrale plein wacht een verrassing. 
Een van de huizen is van onder tot boven gedecoreerd, 
geen stukje muur werd onbeschilderd gelaten. 
Blijkbaar waren noch de verf, noch de artistieke passie 
hiermee uitgeput, want de kleurenpracht loopt over 
in de muren van de aanpalende huizen. Het Laatste 
Avondmaal is te herkennen, net als een afbeelding van 
Jezus als de goede herder en een Kersttafereel.

De binnenplaats van het huis is al even rijkelijk 
versierd met allerlei motieven. Afbeeldingen van 
Christus en heiligen wisselen af  met bloemenpatronen 
en dieren. In de keuken is Bashima Horms samen 
met de buurvrouw bezig uien te pellen. Het is haar 
hand die Al Qosh dit openluchtmuseum schonk. Met 
gepaste trots vertelt ze over haar werk. Blijkbaar lokt 
haar huis regelmatig nieuwsgierige bezoekers. “Ik 
ben nooit naar de kunstschool geweest of  zo, maar 
ik kom uit een artistieke familie. Als kind hield ik al 
van schilderen, en mijn moeder maakte traditionele 
Assyrische klederdracht voor de feesten.” Ze haalt 
er een hoofddeksel bij, een poushia, bedoeld voor 
een kind om te dragen bij een bepaalde religieuze 

in augustus. “Dat Mosul ooit zou vallen had ik nooit 
verwacht, en dat IS bijna tot Al Qosh zou oprukken al 
helemaal niet. Het was een enorme schok voor onze 
gemeenschap.”

internationale oorlog

Maar wat gebeurd is, is gebeurd, aldus Gabriel 
Waheed. Belangrijker is wat de toekomst zal brengen. 
“De vluchtelingencrisis is onhoudbaar. De vlakte 
van Nineveh moet absoluut zo snel mogelijk bevrijd 
worden, zodat onze mensen terug naar hun huizen 
kunnen terug keren. De Iraakse overheid staat 
machteloos, onze hoop ligt bij de Koerden.” Gabriel 
Waheed weet dat vele Assyrische families liever vandaag 
dan morgen naar Europa zouden willen vertrekken. 

“Maar dat is niet mogelijk, en ook niet wenselijk. Ons 
verleden, en dus ook onze toekomstig ligt hier.”

De oorlog is opgedrongen aan dit land, weet hij. 
“Het zijn buitenlandse krachten die van Irak hun 
slagveld hebben gemaakt, met de bevolking, en al zeker 
de minderheden, als slachtoffer. Gabriel Waheed wil 
nog een ding kwijt. “Schijf  het op. De internationale 
gemeenschap moet er alles aan doen om de oorlog te 
stoppen. De mensen in Irak zijn het beu, we willen in 
vrede leven. Het is genoeg geweest.”

Eind februari dook er een filmpje 
op waarin te zien is hoe militanten 
van IS lelijk huis houden in het 
Nineweh-museum van Mosul. 
Standbeelden van meer dan 3000 
jaar oud worden tegen de grond 
geworpen en met voorhamers aan 
stukken geslagen, de beroemde 
gevleugelde stier met een slijpschijf  
bewerkt. En hoewel volgens 
sommige bronnen enkele van de 
beelden slechts replica’s zijn, is het 
hartverscheurend om te zien hoe 
in een paar minuten duizenden 
jaren Assyrische geschiedenis tot 
brokstukken herleid worden.

De menselijke kostprijs van 

de opmars van IS, de Syrische 
burgeroorlog en drie decennia 
oorlog in Irak is onmetelijk hoog. 
Maar evenzeer een slachtoffer is 
de rijke geschiedenis van de regio.  
Ontelbare artefacten en historische 
sites zijn onherstelbaar beschadigd. 
In een poging de etnische en 
religieuze diversiteit van de regio uit 
te wissen vernietigt IS doelbewust 
alles wat aan de ander herinnert, 
onder het mom van religieuze 
voorwendselen. Dat belet de 
terreurgroep niet om een levendige 
handel te drijven in geroofde 
antieke kunst.

De vlakte van Nineveh deelt 

in de klappen. Het klooster Mar 
Mattai, een van de oudste nog 
functionerende kloosters ter wereld, 
werd uit voorzorg ontruimd. Het 
schrijn van de profeet Jonah, 
nochtans ook voor Moslims een 
heilige plek, werd opgeblazen. 
De collectie manuscripten van 
de bibliotheek van Mosul ging in 
vlammen op. Ook van een hele 
reeks minder bekende kerken en 
kloosters in Mosul, Bartella en 
Qaraqosh blijft slecht puin over. 
De vernietiging van het verleden zal 
het voor de Iraakse christenen nog 
moeilijker maken om opnieuw een 
plek te vinden in het verscheurde 
land.(TL)

oorlog tegen de geschiedenis
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in Irak. Tien dagen lang controleerde IS de stad, 
totdat de Peshmerga hun tegenoffensief  inzetten. Ze 
heroverden de plek, maar verder geraakten ze niet. Net 
buiten Tel Isqof  blokkeren enkele tanks een aarden 
de weg. De commandant geeft ons een escorte mee. 
Als we onze weg zoeken tussen de verlaten straten van 
de stad klinken er in de verte luide knallen. De dam 
van Mosul, een van de meest strategisch belangrijke 
plekken in de regio, is vlakbij.

Toch is Tel Isqof  niet volledig uitgestorven. Een 
oud vrouwtje opent de deur van een van oude huizen 
omheen de kerk in het centrum. Hani Daoud Al 
Najar, de laatste inwoner van Tel Isqof. Toen iedereen 
de benen nam besloot ze te blijven. Te oud om nog 
te vluchten, vertelt ze, geen familie en nergens om 
naar toe te gaan. “Ik dacht dat Daesh (de Arabische 
benaming voor IS) me wel zou  sparen. Wat voor nut 
zou het hebben een oude vouw als mij te doden? Ik was 
niet alleen, een andere oude vrouw, Kamila Kareem 
uit Baqufa, is hier ingetrokken. Een keer hebben we de 
militanten van Daesh over de vloer gehad. Ze riepen 
dat ze ons zouden ombrengen. Ik was doodsbang 
op dat moment. Ze hebben Kamila haar halssnoer 
afgerukt en zijn weer vertrokken. Daarna hebben 
we hen niet meer teruggezien. Een van hen was 
zeker een buitenlander, dat hoorde ik aan de manier 
waarop hij sprak. De twee andere waren Arabieren 
van hier. Al die tijd zijn we niet buiten geweest, enkele 
Arabieren van het dorp verderop brachten ons wat 
eten. De gevechten tussen de Peshmerga en Daesh 
heb ik wel gehoord, maar ik was te bang om te gaan 
kijken. Pas enkele dagen na de veldslag durfde ik weer 
buitenkomen. Ik ben in tranen uitgebarsten toen ik de 
Peshmerga zag. Ik heb al veel oorlog gezien in mijn 
leven, ik weet niet eens hoe oud ik ben, maar nooit 
was het zo erg als nu.”

de liefde van saddam

Sharafya is maar een klein dorp in de vlakte van 
Nineveh. Maar de straat vanaf  de hoofdweg tot aan 
het centrum van het dorp lijkt wel een snelweg. Twee 
aparte rijbanen, afgezoomd door rijen bomen. Het 
verhaal gaat dat Saddam Hoessein zijn oog had laten 
vallen op een van de Assyrische meisjes van Sharafya. 
Om haar voor zich te winnen gaf  hij Sharafya een 
indrukwekkende rijbaan cadeau. Of  er iets van aan is 
van de anekdote over de romantische kant van toch 

gelegenheid. “Dat was het laatste wat mijn moeder 
gemaakt heeft voor ze stierf. Ik heb het later afgewerkt.”

slangen vangen

Bashima is terecht trots op haar huis, tegelijk haar 
levenswerk. Ze was een van de weinige inwoners van 
Al Qosh die niet vertrok toen IS naderde. “Geef  mij 
een wapen en ik stop ze zelf  wel. Ik ben niet bang van 
een stel gekken. Later ben ik naar de dam van Mosul 
en naar Tel Isqo gegaan om de gevechten van dichtbij 
te volgen. De Peshmerga verklaarden me voor gek, 
maar ik heb al zoveel oorlog gezien. Toch, zo erg als nu 
was het nooit eerder.” Om haar onverschrokkenheid 
kracht bij te zetten dist Bashima een verhaal op over 
hoe ze als kind slangen ging vangen op de flanken van 
de berg om ze levend mee naar het dorp te nemen, aan 
iedereen te tonen en daarna te doden.

Een van de kamers van haar huis is volgestouwd 
met de schilderijen die ze de laatste jaren gemaakt heeft. 
Ze toont een recent werk waarop een Koerdische 
strijder te zien is die een slang vertrappeld. De slang 
stelt IS voor, de man op het doek is Akram Kouli, een 
van de bevelhebbers van de Peshmerga die onlangs 
gesneuveld is. Verder een hele reeks religieuze taferelen 
en een portret van Mustafa Barzani, de grote held van 
de strijd tegen Saddam. 

Toch is Bashima bezorgd over de toekomst. 
“Alles blijft erg onzeker. De frontlijn is vlakbij. ‘s 
Nachts kan je de Amerikaanse gevechtsvliegtuigen 
horen overvliegen. Misschien moet ik zelf  ook maar 
vertrekken. Ik hou het hier niet meer uit, het is 
verstikkend, die constante dreiging. Het leven wordt 
steeds moeilijker hier. Al zeven jaar is mijn pensioen 
niet meer uitbetaald. Ik weet dat er in Europa ook 
problemen zijn, maar er heerst tenminste respect voor 
de wet en voor mensenrechten. Als kunstenares krijg 
je hier ook maar weinig erkenning.” Al Qosh dreigt 
een van zijn kleurrijkste bewoners te verliezen.

alleen achtergebleven

Tel Isqof, het laatste stadje voor de frontlinie. Behalve 
de Koerdische troepen ligt de stad er verlaten bij. 
Leeg gemaakt door de oorlog, zoals zoveel plekken 



De Koerden, 83
24 

teKort aan Wapens

De andere toekomstige NPU-soldaten hebben een 
gelijkaardig verhaal. Door IS uit hun dorpen verdreven, 
gevlucht naar Koerdistan en erop gebrand om terug 
te keren. Voorlopig is het echter nog moeilijk te zien 
hoe deze mannen het gaan opnemen tegen IS. De 
wapens liggen onwennig in hun handen. Hun leider, 
Foad Massoud, is uit ander hout gesneden. Massoud, 
afkomstig uit Tel Isqof, diende acht jaar in het Iraakse 
leger. “Sommige van de rekruten hebben enige 
ervaring, de meesten niet. Sowieso krijgt iedereen 
dezelfde opleiding. Hoeveel manschappen we onder 
de wapens hebben is geheim, maar er zijn andere 
eenheden in Al Qosh en elders.”

Foad Massoud erkent dat de NPU nog niet is 
opgewassen tegen IS. “We hebben een tekort aan 
wapens. De Assyriac Union Party heeft een aantal 
wapens aangekocht, enkele rekruten brachten hun 
eigen wapens mee, maar met enkel Kalasjnikovs gaan 
we het niet halen. Zware wapens, dat is wat we nodig 
hebben.” Ook Massoud blijft op de vlakte als het 
gaat over de rol van de NPU. “Dat is een politieke 
kwestie. De recente gebeurtenissen hebben ons 
alleszins geleerd dat we zelf  moeten instaan voor 
onze veiligheid. De wil om onze dorpen en steden te 
bevrijden, dat is wat ons drijft.” Massoud beklemtoont 

een van de brutaalste dictators van de afgelopen eeuw 
valt niet na te gaan, maar een vreemd zicht is het wel, 
een stukje snelweg in het midden van niets.

Er klinken schoten, ergens aan de rand van het 
dorp. Geen reden tot ongerustheid deze keer, het 
zijn de rekruten van de Ninevah Plain Protection 
Units (NPU) die aan hun militaire opleiding bezig 
zijn. Een twintigtal kerels krijgt les hoe om te gaan 
met een Kalasjnikov. Hun instructeur toont hoe het 
ding uit elkaar te halen en weer te assembleren. Als 
de wapentraining erop zit volgt een verplicht rondje 
lopen.

Een van de soldaten in spe is Samir Faraj. De 
man is oorspronkelijk afkomstig uit Hamdani, een 
dorp niet ver van Qaraqosh ten noorden van Mosul. 
De opmars van IS verdreef  hem en zijn familie uit 
hun huis. Momenteel heeft hij zijn toevlucht gezocht 
in Ainkawa in Iraaks Koerdistan. “Elke dag trainen 
we zo’n zeven uur. Wapentraining, sport,... De hele 
opleiding duurt ongeveer een maand. Wat daarna onze 
opdracht zal zijn weet ik niet, dat ligt in de handen 
van onze politieke leiders. Ik heb me opgegeven om 
mee te vechten bij de NPU omdat ik mijn land uit de 
klauwen van IS wil bevrijden.”

Het idee van een Assyrische auto-
nomie, of  zelfs een onafhankelijk 
moederland, is niet nieuw. Al in 
1917, toen het Ottomaanse Rijk 
op zijn laatste benen liep en de 
Assyriërs net als de Armeniërs 
en de Grieken  zwaar vervolgd 
werden, riep de Assyrische natio-
nalist Freydun Atturaya op tot 
de oprichting van een Assyrisch 
thuisland. Zowel de Russen als de 
Britten deden allerlei beloftes aan 
de Assyriërs om hun eigen politieke 
belangen te dienen. Het bleken loze 
woorden, en de Assyriërs raakten 
verdeeld als minderheid in de 
natiestaten die ontstonden na de val 

van het Ottomaanse Rijk. 

Na de val van Saddam werden de 
politieke en culturele rechten van de 
Assyriërs en andere minderheden 
opgenomen in de voorlopige 
grondwet. Maar de regio’s met een 
aanzienlijke Assyrische bevolking 
zoals de vlakte van Nineveh vallen 
tegelijk onder het beruchte Artikel 
140. Die wettekst, bedoeld om 
het territoriale dispuut tussen de 
Koerden en de centrale overheid te 
regelen, voorziet een referendum 
met de keuze om aan te sluiten bij 
de Koerdische Autonome Regio of  
om onder het gezag van Bagdad te 

blijven. En hoewel het referendum 
er nooit gekomen is hebben beide 
partijen de voorbije jaren de 
minderheden onder druk gezet om 
kant te kiezen.

In januari 2014 stemde de Iraakse 
regering een wetsvoorstel dat de 
vlakte van Nineveh zou omvormen 
tot een nieuwe provincie met een 
beperkte autonomie. Het had een 
stap vooruit geweest kunnen zijn ter 
bescherming van de minderheden 
in Irak. Maar met zowat de helft 
van de regio onder de knoet van IS 
blijft dit voornemen dode letter op 
een vodje papier. (TL)

assyrische autonomie niet voor morgen
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hebben het recht op onze eigen identiteit.”

Oghanna wikt zijn woorden, maar het is duidelijk 
dat het vertrouwen zoek is. “Het Iraakse leger   
vluchtte met de staart tussen benen uit Mosul. Ook 
de Peshmerga konden ons niet beschermen. Daarom 
dat we zelf  de wapens opnemen. Meer dan 2000 
vrijwilligers staan klaar om de rangen van de NPU te 
vervoegen. Al van in 2006 vragen we om een eigen 
militaire eenheid, nu is het onze laatste kans. Het is 
onze enige garantie om te blijven bestaan als volk.”

“Tegelijk doorbreekt de oprichting van de NPU het 
gevoel van hopeloosheid dat over de schouders van 
de Assyrische christenen ligt. We moeten zelf  kunnen 
instaan voor de verdediging van ons land, want op dit 
moment vertrouwen we niemand meer. Het is dat, of  
migreren naar Europa.” Net als alle Iraakse christenen 
kijkt Kaldo Oghanna naar het Westen met de vraag 
om hulp. Een internationale troepenmacht zou het 
multi-etnische karakter van de vlakte van Nineveh 
kunnen bewaren, aldus Oghanna. “Internationale 
bescherming is een absolute noodzaak. Ik weet dat als 
aan die voorwaarde voldaan is, de meeste vluchtelingen 
graag zouden terugkeren naar hun huizen. Het is tijd 
dat er naar hun verzuchtingen geluisterd wordt.”

Toon Lambrechts trok als freelancejournalist voor onder meer 
Mo* en Knack twee maal door de Koerdische regio’s in Turkije, 
Syrië en Irak. Deze reportage verscheen eerder in Tertio. 

dat de NPU goede relaties onderhoud met zowel de 
Koerdische Peshmerga als met de centrale overheid in 
Bagdad.

onafhanKelijKheid beWaren

Ook Kaldo Oghanna blijft uiterst voorzichtig als het 
gaat over de relatie met de andere etnische groepen. 
De man is een van de politieke vertegenwoordigers 
van de Assyrische Democratische Beweging, een van 
de twee Assyrische politieke partijen. De Nineveh 
Plain Protection Units vallen onder het gezag van 
zijn partij. De andere politieke fractie, de Assyrische 
Patriotische Partij, heeft haar eigen militie, de Dwekh 
Nawsha, een Assyrische benaming voor ‘Zij die bereid 
zijn hun leven te geven’. De relatie tussen beide 
groepen is getroebleerd.

“Het is absoluut noodzakelijk dat we onze 
onafhankelijkheid bewaren,” aldus Kaldo Oghanna.  

“Deze regio ligt op de breuklijn tussen de Koerden en 
de Arabieren. We willen niet vermalen worden in hun 
onderlinge strijd. Op dit eigenste moment woont mijn 
volk in de tenten van de vluchtelingenkampen. Het is, 
op zijn zachts gezegd, niet het moment om kant te 
kiezen. Mocht Irak opgedeeld worden, dan moet er 
ook een regio voor de minderheden komen, zonder 
per se een deel te zijn van een andere groep. We 

militaire versplintering

De Assyriërs hebben er alle redenen 
voor een eigen militaire groepering 
op te richten. Het vertrouwen in 
zowel het reguliere Iraakse leger als 
in de Koerdische Peshmerga werd 
zwaar geschaad. Maar de opkomst 
van een veelheid aan etnische milities 
is evengoed verontrustend. Behalve 
de Assyriërs hebben ook andere 
minderheden zoals de Yezedi en de 
Shabak de wapens opgenomen. De 
Koerdische Peshmerga, opgericht 
tijdens de jaren van strijd tegen 
Saddam, opereren als een regulier 
leger voor een de facto zo goed als 
onafhankelijke Koerdische staat. 

De pogingen de voorbije jaren om 
de Peshmerga in te passen in het 
Iraaks leger brachten niet veel op, 
en na het IS-offensief  van 2014 
lijkt dat onwaarschijnlijker dan ooit. 
Ieder voor zich.

Het meest problematisch is 
echter de opkomst van een heel 
kluwen aan sjiitische milities. Die 
bestaan al van in de periode na 
de Amerikaanse bezetting, en de 
voormalige eerste minister Al-Maliki 
maakte er dankbaar gebruik van 
om zijn machtspositie te vestigen. 
Maar de opmars van IS, en hun 

radicaal-soennitsch wereldbeeld, 
maakte dat vele duizenden sjiieten 
zich aangemeld hebben om mee te 
vechten. Vaak zijn ze beter betaald 
en beter uitgerust dan het reguliere 
Iraakse leger, dat meer en meer 
op een lege doos begint te lijken. 
De berichten over terreurdaden 
van sjiitische milities tegenover de 
soennitsche bevolking stapelen zich 
op, en ook tussen de Koerden en 
de sjiieten botert het niet. En zo 
maak de verregaande militarisering 
langs etnisch-religieuze breuklijnen 
dat een verenigd Irak meer en meer 
fictie wordt. (TL)
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ROJHILAT

guerrilla’s in Iran – laten weten dat Koerdische 
guerrilla’s een aanval hebben uitgevoerd op een Iraanse 
legerpost waarbij twee soldaten zijn omgekomen. Het 
Iraanse leger heeft in het weekend van 16 mei op haart 
beurt posities van Koerdische guerrilla’s in de Iraakse 
Qandilbergen gebombardeerd.

Dat het Iraanse regime de onrust in Rojhelat serieus 
neemt, blijkt uit de brief  van Ayatollah Khamenei die 
op maandag 18 mei werd voorgelezen in Sanandaj, 
de hoofdstad van de provincie Koerdistan, op een 
herdenking van Koerdische gesneuvelden in dienst 
van de Islamitische Republiek. De Hoeder van de 
Islamitische Revolutie ziet in de schermutselingen de 
hand van buitenlandse vijanden, lees Saoedi-Arabië, 
die trachten etnische en religieuze verdeeldheid te 
zaaien in Iran en Rojhelat.

Of  dit het begin is van een Koerdische Lente in 
Iran blijft zeer voorzichtig afwachten. Hoewel er met 
meer dan 8 miljoen na Turkije het grootste aandeel 
Koerden woont, is de Islamitische Republiek er tot 
nu toe beter dan haar buurlanden in geslaagd de 
Koerdische vrijheidsstrijd onder de knoet te houden. 
De Islamitische Revolutie heeft immers de totale 
onderwerping van de hele bevolking en samenleving 
voor ogen. Meer nog dan in de anders ook amper 
democratisch te noemen regimes in de rest van de 
regio, laat de Islamitische Republiek geen enkele 
contestatie toe.

executies

Met het aantreden van Hassan Rouhani in 2013 als 
zevende president van Iran hoopten velen op een 
verzachting van het beleid. 2014 zag echter het hoogst 
aantal executies in twaalf  jaar – mensenrechten-
organisaties registreerden 753 ophangingen. Tientallen 
Koerdische activisten kijken momenteel de dood 

Terwijl het nieuws van de dood van Ferzinaz langzaam 
doorsijpelde naar de buitenwereld, braken er op 
donderdag 7 mei hevige rellen uit in Mahabad, waarbij 
enkele opstandelingen het hotel in brand staken. Het 
was de eerste grote uitbraak van burgerprotest sinds 
jaren in Rojhelat, en bij uitbreiding in Iran, sinds de 
zogenaamde Groene Revolutie van 2009.

De Revolutionaire Garde werd gemobiliseerd en de 
noodtoestand afgekondigd. De oproerpolitie reed in 
op de massa en vuurde met rubberkogels. Minstens 
25 mensen raakten hierbij gewond. Één persoon is 
ondertussen al aan zijn verwondingen overleden. 
Volgens Amnesty International, dat het politiegeweld 
heeft veroordeeld, zijn er minstens 20 mensen 
opgepakt.

De protesten deinden ook uit naar andere steden in 
de regio, onder meer Sanandaj, Baneh en Sar-Dasht. Op 
deze plaatsen hielden handelaars hun winkels dicht uit 
solidariteit met de demonstraties in Mahabad. Kurdpa, 
een lokaal Koerdisch nieuwsagentschap, spreekt 
van in het totaal 218 gewonden en gearresteerden 
in verschillende steden in Rojhelat, gebaseerd op 
getuigenissen van betrokken families.

De actuele situatie in de Koerdische steden in 
Iran is onduidelijk. Nieuws en updates raken immers 
zeer moeilijk de hermetisch afgesloten Islamitische 
Republiek buiten. Wel heeft PJAK – de ‘Partij voor een 
Vrij Leven in Koerdistan’, de Koerdische gewapende 

Op 4 mei gooide de 26-jarige Koerdische Ferinaz 
Xosrowaniye zichzelf  uit een raam op de vierde 
verdieping van het Tara Hotel in Mahabad. 
Reden voor haar wanhoopsdaad was de dreigende 
verkrachting door een Iraanse veiligheids-
ambtenaar. Dit voorval wakkerde het sluimerend 
ongenoegen bij de Koerden in Iran aan.

Mauro Desira

Een Koerdische lente 
voor Iran?
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nucleair aKKoord

Ook onder het presidentschap van Rouhani blijven 

Koerden en andere niet-Perzische of  sjiitische 

groepen – meer dan de helft van de bevolking in 

Iran – dus tweederangsburgers. Volgens insiders zou 

Rouhani in binnenlandse aangelegenheden echter 

worden tegengewerkt door de meer conservatieve 

club rond Ayatollah Khamenei, bij wie nog steeds het 

zwaartepunt van de macht ligt. Rouhani dient op de 

eerste plaats als stroman om de relaties met het Westen 

te verbeteren en om een nucleaire deal te beklinken, 

wat de afgelopen weken aardig gelukt is.

Nu een nucleair akkoord met Iran zo goed als rond 

is, valt niet snel te verwachten dat de VS of  Europa 

Teheran hard op de vingers zullen tikken wegens de 

aanhoudende repressie en het willekeurige doden van 

de Koerdische bevolking. Ondanks dat de Koerdische 

troepen zich afgelopen zomer in Syrië en Irak hebben 

opgeworpen als één van de meest betrouwbare 

bondgenoten in de strijd tegen de soennitische 

extremisten van de Islamitische Staat, staan ze er in de 

strijd tegen het sjiitische extremisme alleen voor.

in de ogen in de Iraanse gevangenissen, vaak louter 

wegens lidmaatschap van of  affiliatie met verboden 
Koerdische partijen en bewegingen.

Dit voorjaar kwam de zaak van Saman Naseem 

wereldwijd even onder de aandacht. De 22-jarige 

Koerd werd op 17-jarige leeftijd opgepakt en ter 

dood veroordeeld wegens lidmaatschap van PJAK. 

Niet enkel was hij minderjarig, hij heeft de feiten 

enkel ‘bekend’ na  dagenlange marteling. Tijdens 
zijn proces trok hij zijn verklaring overigens terug 

in. Op 18 februari verscheen het nieuws dat hij zou 

zijn opgehangen. Later bleek dit niet het geval. De 

Iraanse autoriteiten hadden, wegens het verschijnen 

van het verslag van de speciale VN-rapporteur voor 

Mensenrechten in Iran, de executie uitgesteld. Zijn lot 
is vooralsnog onduidelijk.

grenshandel en landmijnen

Ook het vrijelijk neerschieten van smokkelaars, 

kulbaran, door Iraanse grenswachten blijft een 

belangrijke issue. Door de economische verwaarlozing 

van de Koerdische regio – de werkloosheid bedraagt 

er 28% – is voor veel Koerden grenshandel de 

enige lucratieve broodwinning. Voor de Iraanse 

grenswachters zijn deze kulbaran echter vogelvrij, 

wat in 2014 resulteerde in 70 schietpartijen, waarbij 

30 doden veilen, allen kulbaran. Sinds het aanbreken 

van de lente, en het opnieuw op gang komen van 

de grenshandel, zijn er enkel dit jaar reeds 9 doden 

gevallen.

Landmijnen vormen een bijkomend gevaar, niet 

enkel voor smokkelaars, maar voor de hele grensregio. 

Deze zijn overblijfselen van de eerste Golfoorlog. 

Op de grens tussen Iran en Irak zouden 20 miljoen 

landmijnen zijn uitgezet. In 2013 en 2014 waren in de 

Koerdische regio’s alleen al 89 mensen het slachtoffer 

van landmijnexplosies: 12 van hen waren minder dan 

15 jaar oud, 20 van de slachtoffers verloren het leven. 

Iran blijft echter weigeren het Ottawa-verdrag te 

ratificeren, wat haar zou verplichten om de landmijnen 
op te ruimen, eventueel met de hulp van andere 

ondertekenaars.

Ferinaz Xosrowaniye, had de keuze tussen verkrachting  of  zelfmoord.
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Qom, zetel van de Ayatollahs,: “Wij zijn Koerden en 

dit is Mahabad. Dit is Isfahan niet, waar je zuur in het 
gezicht van een vrouw mag gooien en wij stil moeten 

bijven. Wij moeten protesteren.”

verzet?

De vraag blijft echter hoever het verzet in Mahabad 
kan dragen. Abbas Vali, prominent Koerdisch-Iraans 

socioloog, ziet het alvast somber in. Volgens hem 

zijn de traditionele Koerdische partijen in Iran, de 

KDP-I en Komala, te verdeeld en te afhankelijk van 

de Koerdische autonome regering in Irak, die hen 

oogluikend onderdak biedt, om daadwerkelijk een 

breed burgerprotest te kunnen dragen.

Zo rest enkel PJAK als enige actieve, en gewapende, 

Koerdische oppositiebeweging in Iran. Maar kan de 
guerrilla-tactiek van PJAK, geïnspireerd door de strijd 

van de PKK in Turkije en meer recent de YPG in 
Syrië, ook in Iran werken?

Mauro Desira, stafmedewerker Koerdisch Instituut Brussel

vrouWenrechten

Uiteraard hebben niet enkel Koerden het hard te 

verduren in Iran. De tragedie in Mahabad brengt nog 
maar eens de zeer precaire positie van de vrouw onder 

de aandacht. Deze dreigt enkel te verslechteren met de 

goedkeuring van het zogenaamde “Plan ter promotie 

van deugdelijkheid en preventie van ondeugd” op 22 

april. Dit plan maant de Iraanse bevolking aan toe 

te zien op de correcte naleving van de Shari’a in het 

publieke leven.Het plan heeft speciale aandacht voor 

de hijab, de vrouwelijke dresscode, als symbool van 

deugdzaamheid. Ze voorziet zelfs in de oprichting van 

burgerwachten, Basji, die desnoods met geweld de 
hijab moeten afdwingen.

Tot welke en gruwel dit kan leiden werd vorig jaar 

reeds duidelijk. Toen werden er in Isfahan, de derde 

stad van Iran, 14 vrouwen aangevallen met zuur in het 

gezicht omdat ze niet bedekt waren volgens de Iraanse 

staatsinterpretatie van de Shari’a. Noch de clerus, 

noch de overheid heeft deze aanvallen ondubbelzinnig 

veroordeeld. De demonstranten in Mahabad hadden 
echter wel een duidelijke boodschap voor Teheran en 

De woedende massa stak het Tara Hotel in brand.
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Op verzoek van Derwich Ferho, de voorzitter
van het Koerdisch Instituut in Brussel,

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

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

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

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

Coppieters, Jaak Vandemeulebroucke, Willy
Kuijpers, Nelly Maes en Bart Staes.
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Over ‘In de bres voor de Koerden’:

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

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

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

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

In de bres voor de Koerden

Marlies Casier
Onderzoekster aan de Universiteit Gent, verbonden aan 

de Middle East and North Africa Research Group 
(MENARG)


