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Derwich Ferho

REDACTIONEEL

Zo te zien is Erdoğan van plan 
herverkiezingen te laten organiseren

voor hun vuile oorlog tegen de Koerden. Bij de laatste 
aanslag in Kobanê vermoordden IS-leden 233 burgers. Uit 
verklaringen van gearresteerde IS-leden is gebleken dat een 
deel van die terroristen de stad zijn binnengegaan vanuit 
Turkije.  

In de onderhandelingen heeft de AKP zelfs niet 
geprobeerd om te praten met de HDP. De CHP lijkt 
eventueel wel geïnteresseerd. Deze partij is zelfs te vinden 
voor een coalitie waarin de AKP, de CHP en de MHP een 
plaats krijgen. Een oppositiecoalitie tussen CHP, HDP en 
MHP is onmogelijk omdat de HDP nooit overeen kan 
komen met de extreemrechtse en racistische MHP. 

De onderhandelingen lopen voornamelijk tussen de 
AKP en de MHP. Het aantal zetels van die twee partijen is 
groot genoeg om een regering te vormen. Maar niet genoeg 
om alles te bereiken waar Erdoğan van droomt. Een 
andere reden waarom de AKP een coalitie met de MHP 
wil vormen is dat het blokkeren van het vredesproces - één 
van de voorwaarden van de MHP - onvermijdelijk voor 
instabiliteit zal zorgen, wat de roep om een sterke regering 
bevordert.  

Hoe dan ook zal Erdoğan proberen het land te duwen 
in de richting van nieuwe verkiezingen in de hoop de 
HDP uit het parlement te houden. Om dit te bereiken zal 
hij nieuwe truckjes proberen. Zoals binnenvallen in Syrië, 
zogezegd om veiligheidsredenen. Sinds lang probeert hij 
een “bufferzone” te  creëren, net waar de Koerden hun 
nieuw bestaan aan het uitbouwen zijn. Zowel de Turkse 
democraten, als de Koerdische oppositie vrezen in dat 
geval voor nog meer instabiliteit voor de regio. 

Derwich Ferho, voorzitter Koerdisch Instituut Brussel

Erdoğan heeft als president alle regels van het land 
overtreden. Tijdens de kiescampagne maakte hij actief  
propaganda voor de AKP en tegen de HDP. Zijn 
haatcampagne ging zover dat zelfs zijn eigen achterban 
begon te twijfelen. Ondertussen werd het vredesproces 
stilgelegd. De isolatie van Öcalan, de leider van de 
Koerdische vrijheidsbeweging, bleef  voortduren en de 
militaire operaties tegen de PKK werden onverminderd 
voortgezet.Tijdens de kiescampagne werden talrijke 
leden van de HDP aangehouden om campagnevoeren te 
bemoeilijken. In heel Turkije werden aanslagen gepleegd 
tegen HDP-afdelingen, waarbij verschillende doden vielen. 

Erdoğan en zijn AKP-regering kunnen niet langer 
ontkennen dat ze steun verlenen aan extremistische 
islamitische groeperingen in Syrië en dat ze de Islamitische 
Staat zien als een handige bondgenoot in de strijd tegen 
de Koerdische kantons in Rojava. Tot op vandaag voeren 
Erdoğan, de AKP en hun moordenaars een haatcampagne 
tegen de democratische structuren van Kobanê, Afrîn en 
Cîzîrê. Er is nog steeds een embargo van kracht tegen de 
kantons. Hulpgoederen en medisch materiaal voor Rojava 
worden tegengehouden en omgekeerd mogen gewonden 
niet altijd de grens over voor verzorging in Turkije. Dit 
terwijl de IS-bandieten vrijelijk de grenzen gebruiken 

Een maand na de verkiezingen heeft Turkije nog 

geen regering. Veel politieke analisten zijn van 

mening dat de AKP van plan is met de MHP in 

zee te gaan om daarna zo snel mogelijk opnieuw 

naar de stembus te trekken. Want de AKP heeft 

geen absolute meerderheid meer en is zeer 

teleurgesteld over de vooruitgang van de HDP. 

Erdoğan, de president die de nieuwe sultan van 
Turkije wil worden, ziet zijn plannen in rook 

opgaan.
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BAKÛR

Ludo De Brabander

Het Koerdisch Nationaal Congres (KNK) is een 
koepelorganisatie van verkozen individuen en 
vertegenwoordigers van politieke partijen en sociale 
en culturele bewegingen van diverse ideologische 
strekkingen uit de hele Koerdische regio. Het 
hoofdkwartier is in Brussel gevestigd, maar er zijn ook 
verschillende regionale kantoren.

Nilufer Koç is covoorzitster van het KNK. In die 
functie geeft ze mede richting aan een soort parlement 
dat de gemeenschappelijke Koerdische belangen 
tracht te verdedigen en waartoe gemeenschappelijke 
diplomatieke initiatieven worden genomen. Het 
interview met Nilufer Koç vond plaats in Erbil, de 
hoofdstad van de Koerdische autonome regio in Irak.

Vanwaar de eclatante overwinning van HDP in de 

Turkse verkiezingen?

“HDP heeft haar zege onder meer te danken aan 
de succesvolle Koerdische strijd in Rojava (Syrisch 
Koerdistan) en de houding van Erdoğan die er 
alles aan deed om deze verzetsstrijd in Rojava te 

Nilufer Koç, covoorzitster van het Koerdisch 

Nationaal Kongres (KNK), spreekt over 

het succes van de HDP tijdens de Turkse 

verkiezingen. “HDP heeft de idee opgenomen 

van een democratische natie, wat betekent dat alle 

componenten en niet één etnische groep het land 

moeten leiden. Concreet betekent dit dat HDP in 

het parlement werk zal proberen maken van de 

verandering van de Turkse grondwet zodat die 

niet langer discriminerend is voor minderheden.” 

Een verschil met zittend president Erdoğan, die 
al niet wist om te gaan met de veranderingen in 

Koerdistan.

“De overwinning van HDP toont 
dat een ander Turkije mogelijk is”
Interview met Nulifer Koç

dwarsbomen. Daarnaast begon Erdoğan dictatoriale 
trekjes te vertonen, zoals we konden zien tijdens de 
Gezi-manifestaties die begonnen als een lokale milieu-
actie in centraal Istanbul en vervolgens uitgroeiden 
tot een landelijke protestactie tegen het brutale 
politieoptreden waarbij verschillende doden vielen.”

“Het verkiezingssucces van HDP heeft op 
verschillende vlakken een groot belang. Ten eerste 
vanuit het nationaal perspectief  van de Koerden. 
Turkije was een van de belangrijkste steunpilaren 
van de radicale islamisten zoals Jabhat al-Nusra en 
Islamitische Staat, in Rojava en hier in Irak. De AKP-
regering vormde een bedreiging voor de veiligheid van 
Koerdistan. HDP staat voor een politieke oplossing 
van de Koerdische kwestie in Turkije en die positie 
krijgt meer en meer steun vanwege de bevolking. Dat 
beperkt zich trouwens niet tot Turkije zelf.”

“Met de overwinning van HDP zal ook de druk 
op Iran toenemen om te streven naar een politieke 
oplossing van de Koerdische kwestie daar. Concreet 
betekent de HDP-overwinning dat de ontkenning 
van de identiteit van mensen zoals dat het geval is in 
de Turkse grondwet, niet langer houdbaar is. In de 
grondwet staat geschreven dat Turkije een Turkse 
republiek is waar alleen het Turks de officiële taal is. 
Turkije is evenwel een multi-etnisch en multicultureel 
land met tientallen religies en nationaliteiten.”

KleurrijK

“De overwinning van HDP toont dat een ander Turkije 
mogelijk is. Het verzekeren van het respect voor de 
waardigheid en identiteit van andere componenten 
van de Turkse samenleving zal ook bijdragen tot de 
stabiliteit en vrede in Turkije. Turkije kan zo uitgroeien 
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minderheden. In het programma van HDP staat wat 
de parlementaire agenda voor Turkije moet worden.”

“Ten eerste, de gelijke verdeling van de eco-
nomische welvaart. Ten tweede het verbeteren van 
de lokale autonomie in heel Turkije, niet enkel in de 
Koerdische regio. Dat betekent dat macht die nu in 
Ankara ligt gedecentraliseerd moet worden. Ankara 
mag wel de hoofdstad blijven, maar moet niet overal 
aanwezig zijn. De burgers moeten een deel van 
de verantwoordelijkheid krijgen over het leven in 
hun regio. Een derde belofte van de HDP is dat de 
buitenlandse politiek van Turkije vreedzaam hoort 
te zijn. De AKP-steun voor terreurgroepen in Syrië 
en Irak moet stoppen. Meer dan dat. Turkije moet 
vreedzame stappen ondernemen voor de problemen in 

de buurlanden. De neo-Ottomaanse 
politiek van de AKP heeft de regio 
genoeg gedestabiliseerd.”

“Als er vandaag problemen zijn 
tussen Erbil (hoofdstad van de 
Koerdische Autonome Regio) en 
Bagdad, dan is dat mee een gevolg van 
de politiek van Ankara. Om de neo-
Ottomaanse droom waar te maken, 
maakte de AKP-regering gebruik van 
terroristische groepen in Syrië en Irak 
en verzuurde daarmee de relaties met 
de Europese Unie en de Verenigde 
Staten. Het was heel duidelijk dat 
Turkije uit was op de val van Kobanê 
(een van de drie Koerdische districten 
in Rojava aan de Turkse grens), om 

zo het progressieve politieke project van de PYD 
(zusterbeweging van de PKK) in Rojava ongedaan te 
maken. Erdoğan zei (op 7 oktober 2014) openlijk dat 
Kobanê  zal vallen. HDP wil geen verdieping maar een 
oplossing van de conflicten.”

Hoe kon Erdoğan er zo zeker van zijn dat de 
Islamitische Staat of  Jabhat al-Nusra de Turkse 

belangen kan verdedigen?

“Al vier jaar is er in Syrië een oorlog aan de gang. 
Verschillende diplomatieke initiatieven brachten geen 
oplossing. Er kwam een machtsvacuüm in Syrië, behalve 
in de Koerdische regio. Turkije heeft geprobeerd dit 

tot een model voor het Midden-Oosten, want het land 
vervult een centrale rol in de regio: omwille van de 
relatie met de Europese Unie en het is ook het enige 
moslimland dat lid is van de NAVO.

“Als we kijken naar Irak, Syrië en Iran, dan zijn de 
problemen gelijkaardig. Ze zijn het resultaat van het 
Verdrag van Lausanne (dat in 1923 de grenzen van 
Turkije vastlegde) gebaseerd op één etnische identiteit. 
Daar moet een einde aan komen. In verschillende 
landen in de regio streven bevolkingsgroepen al 
jaren naar hun burgerlijke vrijheden en rechten. Het 
Koerdische verzet in Turkije heeft ervoor gezorgd dat 
er een ander model, dat van democratisering en gelijke 
rechten, naar voor werd geschoven. Zoals door de 
rechten van vrouwen te verbeteren en te ijveren naar 
gendergelijkheid.”

“Koerdische partijen en bewe-
gingen hebben het systeem van co-
voorzitterschap geïntroduceerd, met 
een man en een vrouw. We werkten aan 
de democratisering in de Koerdische 
regio en hebben getoond dat het 
mogelijk is. We hebben ook getoond 
dat de Koerden bereid zijn om samen 
te leven in een kleurrijk Turkije. Dat 
homo’s en lesbiennes een plaats 
hebben in de maatschappij. Iedereen 
die zich vrij wil uitdrukken en streeft 
naar gelijkheid en pluralisme kreeg een 
plaats op de HDP-lijsten: Armeniërs, 
demo-cratische islamisten, homo’s en 
lesbiennes, enz. HDP staat symbool 
voor het willen samenleven.”

Er is nu een grondige verandering gekomen in 

de machtsbalans. De AKP heeft haar absolute 

meerderheid verloren. HDP komt met 80 zetels in 

het parlement. Wat kan de HDP in het parlement 

verwezenlijken?

“HDP heeft de idee opgenomen van een democ-
ratische natie, wat betekent dat alle componenten 
en niet één etnische groep het land moeten leiden. 
Concreet betekent dit dat HDP in het parlement werk 
zal proberen maken van de verandering van de Turkse 
grondwet zodat die niet langer discriminerend is voor 

“De nieuwe democratie moet 

rekening houden met 700 

verschillende identiteiten. Dat 

betekent decentraliseren en zeer 

lokaal gaan. Öcalan maakte 

de vergelijking met een tuin 

met honderden verschillende 

bloemen. Dat is waarom hij 

het ‘aroma’ van eenheid in 

diversiteit creëerde.”
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niet langer meer om 
de oude Koerdische 
krachten die gemakkelijk 
konden gemanipuleerd 
worden door regionale en 
internationale machten. 
Als je naar het kiesresultaat 
kijkt in Koerdistan, dan zie 
je dat de grote meerderheid 
van de Koerden “neen” zei 
tegen de AKP. Nochtans 
heeft Erdoğan geïnvesteerd 
in het wegennetwerk, 
luchthavens,…”

“Maar voor de Koerden 
is de belangrijkste waarde 
vrijheid en niet de graad van 
economische investeringen. 
De AKP dacht dat ze de 

Koerden kon omkopen, maar ze kiezen voor vrijheid 
en vrede. Deze houding kon ook mensen in de rest van 
Turkije overtuigen. De Koerden hebben “ja” gezegd 
tegen de democratische natie, ze willen met Turkije in 
vrede leven.”

Nieuw is dat HDP als partij ook buiten de 

Koerdische regio goed scoort. In Istanbul scoort 

de partij bijna 13%. Komt dat omdat HDP niet 

langer grotendeels focust op de Koerdische 

kwestie, maar met een breder programma naar 

de kiezer trok en lijsten die zeer divers waren 

samengesteld?

“De BDP (Partij voor Vrede en Democratie, de 
voorganger van HDP) was de enige partij in Turkije 
die het voortdurend aan de stok kreeg met de AKP-
regering en ook op constitutioneel vlak zich geregeld 
moest verdedigen. Op het moment dat duidelijk werd 
dat HDP de kiesdrempel kon halen en dat dit ten koste 
zou kunnen gaan van de absolute meerderheid van de 
AKP, begon Erdoğan met een smeercampagne tegen 
HDP en waren er over het hele land aanslagen op 
HDP-doelwitten. De laatste was de bloedige aanslag 
in Diyarbakir. Het doel was om chaos te creëren 
waarop de noodtoestand zou worden uitgeroepen en 
de verkiezingen uitgesteld. Maar de bevolking ging niet 
in op de provocatie. Vandaar dat ik zeg dat Erdoğan 

politieke vacuüm te vullen en tegelijk de oprichting 
van een Koerdische autonome regio te verhinderen. 
Hetzelfde geldt voor Irak, waar er conflicten zijn tussen 
de Koerden, Arabische Soennieten en Sjiieten. Turkije 
probeert de Soennitische Arabieren te versterken 
en de Koerden (vooral de conservatieve Koerdistan 
Democratische Partij van Barzani) aan zijn kant te 
krijgen. Ook daar is het Westen er niet in geslaagd om 
tot een oplossing te komen. En we hebben gezien dat 
6.000 soldaten van het Iraakse leger niet in staat zijn 
om een kleine groep van enkele honderden strijders 
van de Islamitische Staat het hoofd te bieden in de 
stad Ramadi.”

Kiezen voor vrijheid en vrede

“In Rojava en in Iraaks Koerdistan hebben we getoond 
dat we in staat zijn om IS militair te verslaan. HDP is 
een verlengstuk van het Koerdische verzet en tijdens 
de verkiezingen in Turkije hebben we een deel van 
de bevolking kunnen overtuigen van een alternatief. 
Dit alles zorgt ervoor dat de Koerden over nieuwe 
politieke perspectieven beschikken op internationaal 
niveau.”

“Ik denk dat het nu tijd is dat de internationale 
krachten aanvaarden dat de Koerden zijn veranderd. 
Ik denk dat het Erdoğans grootste fout was dat hij 
niet begreep dat Koerdistan veranderd is. Het gaat 
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Ondanks de vele veranderingen en de duidelijke 
boodschap dat er gestreefd moet worden naar een 
politieke oplossing, prijkt de PKK in Europa nog 
altijd op de lijst met terroristische organisaties. 
Ontvang je signalen dat de PKK van die lijst zal 
worden gehaald? 

“De beslissing om de PKK als een terroristische 
organisatie te brandmerken was een politieke beslissing. 
Het was een gevolg van politieke belangen. Nu zijn 
deze belangen aan het veranderen zoals ook het beeld 
van de PKK is veranderd. Na Shengal (Sinjar) en 
Kobanê  heeft de wereld gezien dat alleen de PKK in 
staat bleek om de Islamitische Staat te verslaan. Met 
de verkiezingen in Turkije hebben de Koerden de 
boodschap gegeven: “AKP luister naar ons”. Het is 
afwachten of  dat zal gebeuren en of  de organisaties 
die de belangen van de Koerden verdedigen ernstig 
worden genomen en niet zomaar worden afgedaan als 
terroristisch.”

Kan je stellen dat de doorbraak van HDP 
vergelijkbaar is met wat er eerder al in Griekenland 
en Spanje is gebeurd, waar Syriza en Podemos het 
politieke toneel zijn gaan bezetten?

“Wij bevinden ons in een oorlogssituatie, wat de 
strijd toch anders maakt. Dit is het Midden-Oosten 
waar veel conflicten zijn geconcentreerd en waar 
Turkije een belangrijke rol in speelt.”

“Maar tegelijk is het streven naar gelijkheid iets 
wat zowel bij HDP als Podemos en Syriza centraal 
staat. De strijd voor gelijke rechten en vrijheden en 
natuurlijk ook in de economie verenigen ons. De 
gevolgen van de globalisering, de grote werkloosheid 
kan je natuurlijk niet los zien van de militarisering van 
de interveniërende landen van het Westen. De strijd 
tegen de terreur die ze hier en in eigen land voeren, 
heeft gevolgen voor de burgerlijke vrijheden van hun 
bevolking. De strijd van de Arabische lente is een strijd 
voor burgerlijke vrijheden. Dat speelt zich uiteindelijk 
overal af.”

Ludo De Brabander is woordvoerder van Vrede vzw. 

Oorspronkelijk verschenen op 11 juni op De Wereld Morgen.

de veranderingen in Koerdistan niet heeft begrepen.”

“We hebben vastgesteld dat er ook andere groepen 
waren in Turkije met gelijkaardige basiswaarden en 
dus vroegen we ons af, waarom komen we dan niet 
samen? Sinds de oprichting van de PKK in 1978 zijn 
er al 24 regeringen, 13 stafchefs en 8 presidenten de 
revue gepasseerd. Allemaal beloofden ze een oplossing 
van de Koerdische kwestie, wat erop neerkwam dat 
ze de Koerdische rechten ontkenden. De AKP deed 
dat met het islamitische masker op. In plaats van te 
spreken over Koerdische rechten voerden ze het 
discours van ‘we zijn allemaal moslims’, het argument 
van de politieke islam. De AKP gebruikte de islam in 
een poging de Koerden te assimileren.”

In zijn overwinningsrede sprak HDP-leider 
Selahattin Demirtas zijn dank uit aan Abdullah 
Öcalan voor het succes van HDP.

“Dat klopt. De ware reden voor de verandering 
van Koerdistan en het succes van HDP is PKK-leider 
Abdullah Öcalan. Hij is de belangrijkste architect 
van de vernieuwing. Hij stelde dat 90 jaar Lausanne 
niet gewerkt heeft in het Midden-Oosten. Hij zegt 
al jaren dat de constructie van natiestaten gebaseerd 
op de hegemonie van een etnische groep, niet werkt 
omdat de hele regio multicultureel, multi-etnisch en 
multireligieus is. We spreken hier over wel meer dan 
700 verschillende culturen. Of  het nu om lokale 
stammen gaat of  religieuze groepen, Lausanne was 
niet in staat om aan hun belangen en verzuchtingen 
tegemoet te komen.”

Syriza en PodemoS

“We zien nu met de Arabische omwenteling dat het 
opsplitsen in Koerden, Sjiieten en Soennieten niet 
werkt. De enige weg is het herdefiniëren van de 
democratie die rekening houdt met de realiteit van 
deze 700 verschillende identiteiten. Dat betekent 
decentraliseren en zeer lokaal gaan. Öcalan maakte 
meermaals de vergelijking dat het als een tuin is met 
honderden verschillende bloemen. Dat is waarom hij 
het ‘aroma’ van eenheid in diversiteit creëerde. Deze 
filosofie werd succesvol uitgevoerd in Rojava en nu 
ook in Turkije. De mensen in Turkije zijn er ook klaar 
voor.”
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Cuma Çiçek

Ik leen Bosarslan’s concepten en zou willen 
stellen dat de Koerdische beweging sinds 2013 een 
gelijkaardig traject volgt in Turkije. Hoewel sommige 
Koerdische nationalisten beweren dat de ‘Turkije-
isering’ en de Koerdistanisering twee tegengestelde 
politieke projecten zijn, bevestigen de resultaten van de 
verkiezingen van 7 juni dat de autonome constructie 
van een politieke ruimte in de Koerdische ruimte en de 
constructie van Koerdische oppositie als integraal deel 
van de politiek van Turkije twee verwante parallelle 
processen zijn.

dBP, dTK en KoerdiSTaniSering

Sinds de oprichting van de HDP, heeft de Koerdische 
Partij voor Vrede en Democratie (BDP) zichzelf  
gereorganiseerd als een regionale partij om een 
autonome politieke en administratieve ruimte te 
construeren in de Koerdische regio. Ze veranderde 
haar naam naar DBP (Partij van de Democratische 
Regio’s) en plaatste haar parlementsleden over 
naar de HDP terwijl de lokale besturen onder de 
partijstructuur bleven. Aan de zijde van de DBP 
functioneert de DTK (Congres van de Democratische 
Samenleving) als de voornaamste koepelorganisatie 
van dit constructieproces op regionaal niveau. Het 
overkoepelt de lokale afdelingen van de DBP, de 
lokale overheden, jongeren- en vrouwenbewegingen, 
pro-Koerdische ngo-netwerken, vakbonden, media en 
lokale raden in de Koerdische regio.

Zowel de DBP als de DTK hebben zichzelf  
gereorganiseerd rondom acht aspecten – politiek, 
legislatief, zelfverdediging, cultureel, sociaal, eco-
nomisch, ecologisch en diplomatiek – van het demo-
cratische autonomie-project. Volgens de Koerdische 
beweging is democratische autonomie een socio-

Het ligt voor de hand dat president Erdoğan de 
verliezer van de verkiezingen is en dat de HDP een 
glorieuze overwinning boekte op de avond van 7 
juni. De verkiezingsuitslag maakt een einde aan de 
opmars van Erdoğan, terwijl het voor de HDP een 
nieuw hoofdstuk openslaat om een nieuwe impuls 
aan de oppositie te geven op nationaal niveau en aan 
de Koerdische nationale beweging, die de partij leidt, 
om de Koerdische ruimte voorbij de Turkse grenzen 
vorm te geven.

Voor we de verwezenlijking van de HDP analyseren, 
brengen we de achtergrond van het HDP-project, dat 
tot stand kwam als onderdeel van de politieke strategie 
van de Koerdische beweging, in herinnering.

Tweezijdige STraTegie

Hamit Bozarslan, een vooraanstaand academicus 
die werkt rond de Koerdische kwestie stelt dat de 
‘Irakisering’ en de ‘Koerdistanisering’ van de Koerden 
functioneren als twee parallelle processen die elkaar 
ondersteunen. Hij beweert dat de deelname van de 
Koerden aan politieke en administratieve processen 
op Iraaks niveau (de Irakisering) hen toeliet een 
autonome ruimte uit te bouwen op Koerdistaans 
niveau (de Koerdistanisering).

Met de verkiezingen van 7 juni liet Turkije 
een 13 jaar lange periode van één-partij-
meerderheidsregeringen achter zich. De AKP 
(Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling) 
verloor haar parlementaire meerderheid als gevolg 
van het succes van de HDP (Democratische 
Partij van de Volkeren) in het overbruggen van de 
kiesdrempel van 10%.

HDP: brandpunt van de linkse 
oppositie voorbij pro-Koerdische 
mobilisatie
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socio-economisch programma, gendergelijkheid, een 
pluralistische en libertaire identiteitspolitiek voor 
etnische en religieuze groepen en de bescherming 
van het milieu en de bevordering van een ecologisch 
evenwichtige samenleving. 

Naast haar politieke discours promoot de HDP 
ook gelijkheid op verschillende niveaus via haar 
kandidaten die verschillende politieke, etnische en 
religieuze identiteiten hebben. Zij aan zij met de 
Koerdische kandidaten hebben vele Turkse linkse 
politici en academici, Arabische, Armeense en 
Assyrische kandidaten, populaire Alevi, democratische 
soennitische moslims en christelijke intellectuelen, 
schrijvers en activisten een plaats gevonden op de 
lijst van de HDP. Daarenboven waren de helft van 
de kandidaten vrouwelijk, en onder de 80 verkozen 
kandidaten waren er 31 vrouwen, de meeste 
feministische activistes en intellectuelen.

verKiezingen van 2015: 

glorieuS SucceS

De HDP heeft in de parlementsverkiezingen van 7 juni 
de stemmen voor de Koerdische beweging verdubbeld. 
Ondanks verschillende coalities, raakte de Koerdische 
beweging bij vorige verkiezingen in de jaren ’90 niet 
boven de 5 à 6%. De HDP echter nam 13,12% van de 
stemmen en won 80 van de 550 zetels in het parlement. 
Di moet gezien worden als een rechtvaardiging van 
de beide strategieën van ‘Koerdistanisatie’ en ‘Turkije-
isatie’.

de nieuwe PoliTieKe KaarT 

van de KoerdiSche regio

De politieke kaart van de Koerdische regio is 
veranderd tijdens deze verkiezingen. De hegemonie 
van de Koerdische beweging is verdiept en verbreed. 
De Koerdische beweging had opzienbarende steun in 
15 provincies van de Koerdische regio maar was bij 
vorige verkiezingen een marginale politieke beweging 
in de 10 overige. De HDP breidde deze ‘politieke 
regio’ uit van 15 tot in het totaal 20 provincies bij de 
verkiezingen van 7 juni.

politiek project met als doel het zelfbestuur van de 
Koerden in hun thuisland op te bouwen. De acht 
sterren in de vlag van de DBP symboliseren deze 
aspecten van het democratische autonomieproject. 
De reconstructie van de DBP en de DTK op 
regionaal niveau, het hervormen van hun politieke 
agenda gebaseerd op Koerdisch zelfbestuur in de 
Koerdische regio kan geconceptualiseerd worden als 
de Koerdistaniseringsstrategie. 

hdP, hdK en ‘TurKije-iSering’

Koerdistanisering was slechts één zijde van de 
medaille. Er is ook een andere: ‘Turkije-isering’. 
Terwijl de DBP en de DTK de Koerdistanisering 
van de Koerdische beweging symboliseren, staan de 
HDP en de HDK (Democratisch Congres van de 
Volkeren, een koepelorganisatie vergelijkbaar met de 
DTK, maar dan actief  in heel Turkije in plaats van 
enkel in de Koerdische regio’s, nvdr.) voor de ‘Turkije-
isering’. De Koerdische beweging leidde de opbouw 
van de HDP en de HDK als het nieuwe zwaartepunt 
van de linke democratische oppositie. Met de 
deelname van verschillende linkse, feministische en 
ecologische groepen, partijen en bewegingen, etnische 
en religieuze minderheden hebben de HDP en de 
HDK getracht alle onderdrukte groepen op gebied 
van klasse, etniciteit, religie en gender te verenigen en 
te vertegenwoordigen met een linkse, populistische 
politieke agenda. 

hdP: Beweging voor 

gelijKheid oP vele niveauS

Het verkiezingsmanifest van de HDP en haar 
kandidaten vertegenwoordigen op treffende wijze haar 
pluralistische politieke agenda. Gelijkheid op basis 
van klasse, etniciteit, religie, gender en de verdediging 
van de rechten van verdrukte groepen op meerdere 
niveaus constitueren het voornaamste perspectief  
van het verkiezingsmanifest van de HDP. Het stelt 
een gedecentraliseerd, pluralistisch administratief  
en politiek systeem voor gebaseerd op zelfbestuur 
van verschillende groepen en identiteiten om op 
die manier gelijkheid op verschillende niveaus over 
heel het land te garanderen. Tijdens de verkiezings-
campagne verdedigde het een links-populistisch 
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stemmen voor de HDP kwamen voornamelijk van de 
AKP.

Naast liberale, conservatieve en rechtse stemmen 
steunden de Alevitische Koerden, die een voor-
namelijk linkse politieke identiteit hebben, ook in 
de meerderheid de HDP. In Dersim (Tunceli), het 
symbolische centrum van de Alevitische Koerden, 
behaalde de HDP 59,91% bij deze verkiezingen, waar 
het bij de vorige verkiezingen slechts 22,96% behaalde.

Het succes van de HDP kan niet worden 
teruggebracht tot de Koerdische stemmen. De 
HDP is erin geslaagd een nieuwe verzamelplaats te 
worden van de liberale, democratische, reformistische 
en revolutionair-linkse oppositie alsook voor 
feministische niet-Koerden. De kandidaten van de 
partij uit verschillende delen van de samenleving, 
en het pluralistische en libertaire discours dat 
multidimensionale gelijkheid onderstreept maakte 
het mogelijk om verschillende groepen te mobiliseren 
rond de verkiezingscampagne. Het kwantitatieve effect 
van elke groep kan beperkt zijn, hun kwalitatieve effect 
is enorm. 

de dynamieK van heT hdP-SucceS

Hoe kunnen we dit succes analyseren? We kunnen 
verschillende trends noteren. Ten eerste zijn Koerdische 
nationale bewegingen aan een opmars bezig in het 
Midden-Oosten sinds 2003, met de oprichting van 
de Iraakse Koerdistan-regio. In 2012 slaagden de 
Koerden erin drie kantons op te richten in Rojava, de 
Koerdische regio in Syrië, en nog steeds de controle 
over hun thuisland te hebben. Deze gebeurtenissen 
hebben het geopolitieke evenwicht van de Koerdische 
kwestie in de regio veranderd en hebben een impact 
op de Koerden over heel de wereld, in het bijzonder 
in Turkije. Daarenboven heeft de zware oorlog tussen 
Koerdische strijdkrachten en IS zowel in Irak als Syrië 
Koerden van over heel de wereld gemobiliseerd sinds 
de zomer van 2014. 

Het is inderdaad zo dat de Koerdische beweging haar 
steun vanuit de samenleving niet louter bij de laatste 
verkiezingen vergrootte, maar dat ze haar hegemonie in 
Turkije het afgelopen decennium geleidelijk uitbreide 
en verdiepte. Men kan gemakkelijk de opkomst van de 

In deze uitgebreide Koerdische politieke regio heeft 
de HDP de AKP in vele provincies gemarginaliseerd. 
Er bestond een politiek evenwicht tussen de 
Koerdische beweging en de AKP in de Koerdische 
politieke regio. De AKP had de meerderheid van 
de Koerdische stemmen in de bredere Koerdische 
culturele regio de afgelopen verkiezingen. Echter 
bij deze verkiezingen heeft de AKP op dramatische 
wijze haar Koerdische kiezers verloren. De HDP is 
een hegemoniale macht in 12 provincies (55-87%), 
behoudt het machtsevenwicht in 4 provincies (30-
44%) en is een onmiskenbare oppositiemacht in 4 
andere provincies (12-23%). Daarenboven zijn in de 
‘niet-politieke Koerdische culturele regio’, inclusief  5 
provincies waar de pro-Koerdische  socio-politieke en 
socio-economische mobilisatie zeer marginaal is, de 
stemmen voor de HDP opvallend gestegen, hoewel 
nog steeds onder de 10%.

de oPmarS van KoerdiSche STeun 

in TurKSe meTroPoliSSen

Bovendien, hoewel de Koerdische beweging er sinds 
de jaren ’90 niet in geslaagd is boven de 5% uit te 
stijgen in de metropolissen – behalve Mersin en Adana 
– heeft de HDP de kiesdrempel gehaald in Istanbul 
(12,6%), Izmir (10,54%), Adana (14,56%) en Mersin 
(17,9%).  Daarnaast kwam ze dichtbij de kiesdrempel 
in Atanlya (7,23%), Yadin (9,1%) en Kocaeli (7,66%). 
Terzelfdertijd nam haar stemmenaantal dramatisch 
toe in Anakara (5,57%) en Bursa (5,85%). Als resultaat 
won de HDP 21 van haar 80 parlementaire zetels in de 
metropolissen. 

de Bron van heT SucceS 

van de hdP

De bron van het succes van de HDP bestaat 
voornamelijk uit de liberale, conservatieve en rechtse 
stemmen. De HDP is erin geslaagd Koerden te 
overhalen die bij vorige verkiezingen de rechtse 
AKP steunden. De partij verdubbelde haar stemmen 
in de Koerdische politieke regio terwijl ze de AKP 
marginaliseerde. In de grote steden behield de 
CHP (Republikeinse Volkspartij), de voornaamste 
oppositiepartij, meestal haar kiezers. De nieuwe 
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islamitische stemmers (van de Antikapitalistische 
Moslims, nvdr.) heeft overtuigd.

 Als vierde punt heeft de libertaire en seculiere 
houding van de HDP, als kritiek op de staatscontrole 
over religie, en een nadruk op religieuze rechten 
alsook op de gelijkheid van religies de invloed van 
de AKP over vrome Koerden ondermijnd en de 
verdachtmaking aan het adres van de HDP vanuit 
de regering als zou het een antireligieuze partij zijn 
teniet gedaan. Daarnaast overtuigden de intellectuele 
moslim-kandidaten, waaronder enkele vrouwen met 
een hoofddoek, met betrekking tot het libertaire 
secularisme van de partij.

Ten vijfde moeten we de zeer succesvolle 
verkiezingscampagne van de HDP onderlijnen met 
op kop de prestaties van Sellahatin Demritaş. In 
contrast met vorige verkiezingen heeft de HDP een 
zeer invloedrijke campagne op poten gezet. Hierin 
speelde het effectieve gebruik van sociale media en 
de steun van enkele mainstream media een cruciale 
rol in het succes van de HDP. In dit opzicht moeten 
we in het bijzonder de opkomst van Demirtaş als 
jonge, oprechte, eerlijke, intellectuele en populistische 
politieke leider tegenover Erdoğan onderlijnen.

Tot slot, maar niet in het minst, hebben veel kiezers 
een strategische keuze gemaakt en de HDP gesteund 
om in de weg te staan van het presidentschap van 
Erdoğan. De enige realistische mogelijkheid om een 
één-partijregering van de AKP te voorkomen, die de 
partij zou toelaten om op eigen houtje de grondwet 
aan te passen, was dat de HDP over de kiesdrempel 
zou gaan. Inderdaad, de slogan van de HDP, “wij laten 
niet toe dat jij president wordt”, heeft een kritieke rol 
gespeeld in het succes van de HDP, wat voorkwam 
dat de AKP een parlementaire één-partijmeerderheid 
zou vormen.

Cuma Çiçek is assistent-professor aan de Mardin Artuklu 

Universiteit in het Departement Politieke Wetenschappen 

en Internationale Relaties. Verschenen op Open Dmeocracy, 

vertaald door Mauro Desira, stafmedewerker Koerdisch 

Instituut.

Koerdische beweging opmerken niet enkel in de lokale 
overheid en het nationale parlement, maar ook in het 
middenveld, de media en op de straat. Kortweg kan 
het succes van de HDP niet begrepen worden zonder 
oog te hebben voor de aanhoudende Koerdische lente 
in Irak, Syrië en Turkije van het afgelopen decennium.

In dit opzicht moeten we in het bijzonder stil staan 
bij de oorlog tussen de Koerden en IS in Kobanê. 
De oorlog in Kobanê is een nationale gebeurtenis 
geworden die Koerden en hun groeiende nationale 
gevoelens en gedachten mobiliseert over heel de 
wereld. Het sektarische en nationalistische beleid van 
de AKP in Syrië en Rojava in het bijzonder, en haar 
positie gedurende de slag om Kobanê kwamen als een 
shock voor de meeste Koerden die de AKP steunden. 

Ten tweede moeten we de positie van de 
Koerdische beweging en de AKP ten opzichte 
van het vredesproces in Turkije onderstrepen. De 
positieve houding van de Koerdische beweging met 
betrekking tot het vredesproces en de opmars van een 
legale, democratische politiek heeft de HDP versterkt. 
De open, oprechte, geruststellende en stabiele rol 
van de HDP in het huidige vredesproces heeft de 
geloofwaardigheid van de partij in de samenleving 
verhoogd. De AKP, en in het bijzonder president 
Erdoğan, daarentegen heeft een nauwe, onzekere en 
onstabiele positie ingenomen tijdens het vredesproces. 
Dit heeft de meesten die geloofden dat de AKP 
vrede zou bouwen en een democratische en faire 
oplossing voor de Koerdische kwestie zou vinden 
teleurgesteld. In dit opzicht moeten we de statements 
van president Erdoğan de afgelopen maanden dat er 
geen onderhandelingstafel en geen toezichtcomité 
voor het vredesproces was benadrukken.

Ten derde heeft het integrerend beleid van de HDP 
bij de benadering van socio-economische, religieuze 
en gender gerelateerde ongelijkheden en in het 
bepleiten van gelijkheid, vrijheid en pluralisme op vele 
niveaus ver voorbij de Koerdische nationale strijd een 
opmerkelijke weerklank gevonden in vele delen van 
de samenleving. De Koerden die voornamelijk in de 
metropolissen wonen en goed geïntegreerd zijn in 
Turkije hebben in het bijzonder deze politieke positie 
verwelkomd. Een positie die ook niet-Koerdische 
liberale, democratische, linkse, feministische en radicale 
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Fréderike Geerdink

strijd voor een democratie waarin ieders vrijheid te zijn 
wie hij is wordt gerespecteerd en die de beweging ‘radicale 
democratie’ of ‘democratisch confederalisme’ noemt, is 
PKK-leider Abdullah Öcalan.

Als de HDP afstand neemt van de PKK en PKK-
leider Öcalan, zou ze de zoveelste ruggengraatloze politieke 
partij zijn die haar beleid laat bepalen door wat potentiële 
kiezers misschien wel of niet willen. De HDP is nu juist het 
tegenovergestelde: een partij met een overtuigende, solide 
visie op de toekomst van Turkije. Nu heeft dat tot een lichte 
sprong over de kiesdrempel van 10 procent geleid. Mochten 
ze er bij de komende verkiezingen weer onder komen (als die 
drempel dan niet is afgeschaft), dan is dat niet aan de band 
met de PKK te danken, zoals Cerit suggereert.

Waaraan dan wel? Aan de voortdurende framing van de 
PKK als ‘terroristisch’ en in één moeite door van de HDP 
als ‘terroristenvrienden’, precies zoals Cerit doet. Het is 
geen tijd dat de HDP afstand neemt van de PKK. Het is 
tijd dat grotere groepen Turken gaan inzien waar de PKK 
en de Koerdische politieke beweging als geheel voor staan: 
een vergaande democratie waar iedereen in Turkije wel bij 
zal varen. Een democratie die Öcalan er bovendien toe zal 
bewegen zijn strijders (die zo’n bevel alleen van hem zullen 
aannemen) op te roepen de wapens tegen de Turkse staat 
definitief neer te leggen. Een duurzame vrede, daar gaat het 
om in Turkije. Die gaat er niet komen als iedereen afstand 
neemt van Öcalan, maar alleen als er eindelijk eens serieus 
naar hem en zijn idealen wordt geluisterd. 

Fréderike Geerdink is Turkije- en Koerdistan-correspondente 
voor onder meer de Volkskrant met standplaats Diyarbakir. 
De auteur werd onlangs zelf  ook door de Turkse staat vervolgd 
onder de draconische antiterrorismewetten, maar vrijgesproken.

Het is niet opmerkelijk dat Cerit de PKK ‘terroristisch’ 
noemt. Immers, de groep waarvan hij in Nederland een 
vertegenwoordiger is, de religieuze Gülen-beweging, heeft 
zich altijd fel tegen de Koerdische politieke beweging, 
waarvan de PKK onderdeel is, gekeerd en werkte recent 
nog samen met de regering-Erdoğan om vreedzame 
Koerdische activisten in het gevang te zetten met hulp van 
de draconische Turkse antiterrorismewetten. Dat zijn eigen 
Gülen-beweging inmiddels door de Turkse machthebbers 
(geheel ten onrechte) als ‘terroristisch’ wordt bestempeld, 
heeft meneer Cerit blijkbaar niet wakker geschud over het 
politiek opportunisme van die term.

Dat de HDP afstand zou moeten nemen van de PKK, 
is niet opmerkelijk - Cerit praat velen na - maar getuigt wel 
van een pijnlijk gebrek aan inzicht in de Koerdische beweging. 
Dat de HDP vooral Koerdische politici en stemmers heeft, 
maakt de partij nog niet ‘pro-Koerdisch’. Hét kenmerk van 
de HDP is namelijk dat ze juist ieders vrijheid voorstaan.

De inzet van de HDP voor rechten van Koerden, 
alevieten, christenen, homo’s, seculieren, vrouwen en Turken 
(inclusief religieuze Turken zoals zij van de Gülen-beweging) 
en welke andere denkbare groep dan ook, is het fundament 
van de partij en van de hele Koerdische politieke beweging en 
bestond al lang voor ook anderen dan activistische Koerden 
zich ertoe aangetrokken voelden. De grondlegger van deze 

De ‘pro-Koerdische’ HDP, zo schreef  Zaman 

Vandaag-hoofdredacteur Mehmet Cerit op 

maandag 29 juni 2015, moet haar banden met 

de ‘terroristische’ PKK verbreken. Doet ze dat 

niet, dan zal de partij de stemmen die ze bij de 

afgelopen verkiezingen in Turkije kreeg, verliezen, 

de kiesdrempel niet opnieuw halen, met als 

gevolg dat Turkije tot de machtszieke president 

Erdoğan veroordeeld blijft.

Turkije moet PKK en 
Öcalan eerlijker bezien
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Gel (het Volkscongres van Koerdistan), de politieke 
vleugel van de PKK.  

Wat verwacht je van de Turkse algemene 
verkiezingen van 7 juni 2015?

Bayik: Sinds het ontstaan van Turkije zijn verkie-
zingen nog nooit zo belangrijk geweest. De inzet 
is de verandering van regime. De verkiezingsstrijd 
speelt zich vooral af  tussen de AKP en de linkse 
HDP (de pro-Koerdische Democratische Partij van 
de Volkeren). De AKP is sinds 2002 aan de macht 
in Turkije en heeft kleinschalige veranderingen door-
gevoerd, maar fundamentele hervormingen bleven uit. 
Erdoğan wil de macht van de president, de functie die 
hij nu uitoefent, versterken. Dat kan alleen maar als 
de AKP opnieuw de absolute meerderheid binnenrijft 
[wat niet gelukt is]. Turkije was nooit een echte 
democratie en nu wil de president nog meer macht 
en streeft hij naar een totalitair systeem. De HDP wil 
naar een nieuw Turkije en wil van het land een echte 
democratische rechtsstaat maken, een staat die er is 
voor alle volkeren die er in leven en niet enkel voor de 
Turkse meerderheid.

Op internationaal vlak geraakt Turkije in 
toenemende mate geïsoleerd. Heel wat landen en 
staatsleiders zien Erdoğan liever van het politieke 
toneel verdwijnen. Ook in Turkije moeten steeds meer 
mensen niet meer van Erdoğan weten. Het project 
waar de HDP voor staat kan de redding betekenen 
voor het land. Als de HDP de kiesdrempel [van 10%] 
haalt zal ze al het mogelijke doen om verandering te 
bewerkstelligen in Turkije.

In Turkije zijn de militairen op het achterplan gedrongen 
door de islamistische Partij voor Rechtvaardigheid 
en Ontwikkeling (AKP) van huidig president 
Recep Tayyip Erdoğan, die in toenemende mate de 
autoritaire toer op gaat. De PKK heeft dan weer een 
ideologische transformatie doorgevoerd waarbij het 
autoritaire marxisme-leninisme is vervangen door het 
democratisch confederalisme, met grote aandacht voor 
basisdemocratie, vrouwenrechten, maatschappelijke 
diversiteit en de ecologische strijd. 

Verschillende vredesvoorstellen werden de afgelopen 
jaren door de PKK voorgelegd aan de Turkse 
regering, maar tot nu zonder veel resultaat. De 
nieuwe ideologische boodschap van de PKK en de 
succesvolle strijd van de HPG (de militaire tak van de 
PKK) en de Koerdische zusterorganisaties in Syrië en 
Iran tegen de Islamitische Staat (IS), zorgen voor een 
groeiende populariteit van de organisatie binnen en 
buiten Koerdistan. 

Dit interview is het resultaat van twee gesprekken 
die plaatsvonden begin juni, vlak voor de Turkse 
verkiezingen, in het Qandil-gebergte in Irak aan de 
grens met Iran, waar de PKK een grote basis heeft. 
Cemil Bayik behoort tot de stichters van de PKK en 
is een van de twee covoorzitters van de KCK (Unie 
van Gemeenschappen van Koerdistan), zeg maar de 
uitvoerende raad van de PKK en alle aanverwante 
(politieke en militaire) organisaties in Syrië, Irak en 
Iran. Hacer Zagros is covoorzitster van Kongra-

De PKK, de Koerdische Arbeiderspartij, voert 
al sinds het eind van de jaren 1970 strijd voor de 
Koerdische rechten tegen de Turkse staat. Anno 
2015 is er veel veranderd, zowel in Turkije en de 
bredere regio, als binnen de Koerdische beweging.

Ludo De Brabander

“Het is hoog tijd dat de PKK van de 
terreurlijsten wordt gehaald”
Interview met Cemil Bayik en Hacer Zagros. 
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punten om de Koerdische 
kwestie vreedzaam aan 
te pakken. In februari 
2015 legden een delegatie 
van de HDP en een 
vertegenwoordiging van 
de regering een geza-
menlijke verklaring af, 
waarbij ze zich akkoord 
verklaarden om vredes-
onderhandelingen op te 
starten op basis van de 
voorgestelde tien punten. 

Er werd onder meer 
afgesproken om in de 
schoot van het Turks 
parlement een Waarheids- 
en Verzoeningscommissie 
op te richten die moest 
nagaan wat er in het 
verleden allemaal is 
misgegaan rond de Koer-

dische kwestie en wat er in de toekomst diende te 
gebeuren. Deze commissie moest ook met Öcalan op 
het eiland Imralı gaan praten, maar dat is helemaal niet 
gebeurd. De afspraken rond de tien punten zijn niet 
nageleefd. De AKP heeft uiteindelijk besloten dat ze 
geen voordelen kon halen uit dit proces. 

Het definitieve keerpunt kwam er toen de 
HDP besliste om als partij op te komen tijdens de 
Turkse verkiezingen in plaats van via onafhankelijke 
kandidaten, iets wat pro-Koerdische en Koerdische 
partijen normaal gezien doen om de hoge kiesdrempel 
[die uitsluitend geldt voor partijen] te omzeilen. 
Erdoğans hoop om met een vredesproces extra 
publieke steun te vergaren, vooral onder de Koerden, 
was daarmee vervlogen. Hij vreesde namelijk dat 
de HDP veel stemmen zou afsnoepen van de AKP, 
die een absolute meerderheid nodig heeft in het 
parlement om zijn ambitie van een sterk presidentieel 
systeem te verwezenlijken. Als de HDP er in slaagt om 
de kiesdrempel te halen, zal deze ambitie de grond in 
worden geboord. Vandaar dat de regering op de rem is 
gaan staan en het vredeproces saboteerde. 

Voor ons is het ware gezicht van de AKP heel 

Welke rol speelt PKK-leider Abdullah Öcalan in 

de Turkse kiesstrijd?

Bayik: Sinds 5 april zijn er geen contacten meer 
geweest met Abdullah Öcalan, die nog steeds 
gevangen zit op het Turkse eilandje Imralı. We kennen 
zijn situatie niet. Verschillende delegaties van de HDP 
hebben de afgelopen weken pogingen ondernomen 
om hem te bezoeken, maar die werden telkens 
afgeblokt door de Turkse autoriteiten. De reden is dat 
Apo (de populaire Koerdische bijnaam van Öcalan) 
al verschillende voorstellen heeft gedaan om tot een 
vredesproces te komen die tot niets hebben geleid. 
Apo heeft de Turkse regering gevraagd om eindelijk 
duidelijkheid te scheppen. In volle verkiezingsstrijd 
zorgt dat voor veel ongenoegen bij de AKP. 

Streeft de AKP naar vrede? De regering blijft daar 
heel dubbelzinnig over doen. Öcalan heeft in 2013 
tijdens Newroz (het Koerdische nieuwjaarsfeest op 
21 maart) een staakt-het-vuren en een terugtrekking 
van de PKK-troepen uit Turkije aangekondigd. Hij 
stelde voor om de Koerdische kwestie niet langer 
met wapens maar via een politieke dialoog op te 
lossen. Met dit doel voor ogen formuleerde hij tien 

Vrouwelijke guerrilla aan het werk in Qandil © Ludo De Brabander
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konden leven en sociale en economische vooruitgang 
konden boeken. Maar we kwamen heel dikwijls tot 
de vaststelling dat we ideologisch niet sterk genoeg 
waren om dit te realiseren. We hebben beseft dat 
‘natiestaten’ niet in staat zijn om onze rechten te 
garanderen. We zagen dat natiestaten die de dictatuur 
van het proletariaat probeerden om te zetten in de 
praktijk, de compleet foute weg waren ingeslagen. We 
hebben ingezien dat het weinig zinvol is om een staat 
te bestrijden om die dan te vervangen door een andere 
staat. Daarom hebben we aan het socialistische model 
grondige ideologische veranderingen aangebracht.

Jullie verwerpen met andere woorden voortaan de 
centrale macht van de natiestaat? 

Zagros: In natiestaten domineert het ene volk het 
andere. In Turkije bestaat nog altijd de nationalistische 
mentaliteit van ‘één volk, één natie, één taal’. Het is 
niet ons doel om het systeem van de natiestaten te 
kopiëren. Ons gevecht voor de vrijheid van het 
Koerdische volk mag niet leiden tot een hegemonie 
van het Koerdische volk op het Turkse of  andere 
volkeren die binnen een Koerdische staat zouden 
leven. We willen de Turkse, Perzische of  Arabische 
hegemonie niet vervangen door een Koerdische. 
Een andere kwestie waar we problemen mee hebben 
is het samengaan van natiestaten en oorlog. Het 
samenlevingsmodel waar we nu naar streven is 
maatschappijgericht en valt binnen een democratisch 
systeem. Onze beweging is niet alleen ontstaan om 
het probleem van de Koerdische onderdrukking op 
te lossen, maar ook om een antwoord te bieden op 
verschillende kwesties zoals etnische diversiteit, religie, 
jeugd, ecologie, vrouwenrechten en economie. We 
zien dat het huidige Turkse staatssysteem problemen 
genereert rond al deze punten. De belangrijkste 
kwestie is de positie van de vrouw in de maatschappij. 
Daarom zegt Öcalan ook dat onze revolutie, die van 
de vrouw is.

Bayik: We kiezen voor een confederaal model 
waarbij we de centrale macht niet langer bij een 
natiestaat willen leggen. We strijden voor een echte 
democratische samenleving, niet een democratie 
waar de meerderheid over de minderheid heerst. Elke 
persoon – van welke identiteit dan ook – moet over 
dezelfde rechten kunnen beschikken. Wij erkennen de 

duidelijk naar voor gekomen. We hebben gezien 
hoe Erdoğan reageerde op de aanval van IS tegen 
de Koerdische stad Kobanê in Noord-Syrië. Hij 
speculeerde openlijk op een overwinning van IS. 
Erdoğan hanteerde plots ook een ander discours ten 
opzichte van de Koerden. Hij begon te verklaren dat 
er geen Koerdische kwestie bestaat, dat er geen sprake 
was van onderhandelingen of  afspraken. We hebben 
dit begrepen als een signaal van iemand die Turkije wil 
polariseren.

De PKK heeft als partij een hele evolutie 
doorgemaakt, van autoritair marxistisch-
leninistisch naar het democratisch confederalisme. 
Waarom?

Zagros: We waren een beweging die een ideologie 
aanhing die in het verleden zeer populair was. Maar we 
hebben onze ideologie aangepast aan de noden. De 
vorige ideologie stoelde op staatsvorming op basis van 
‘één natie, één staat’. Marx heeft een wetenschappelijke 
analyse gemaakt en de basis gelegd voor een ideologie. 
Wij namen de marxistische basisprincipes over, maar 
voor de kwestie van de relatie tussen staat en volkeren 
was Marx niet langer voldoende. Ook waren er 
aanpassingen nodig om te kunnen antwoorden op de 
uitdagingen van het moderne kapitalisme.

Bayik: We hebben ingezien dat er bepaalde zaken 
fout liepen. Het was nodig om onze werking kritisch 
te evalueren. Aan het model van toen hebben we dan 
ook moeten sleutelen. Er zijn heel wat veranderingen 
doorgevoerd. Het is vooral onze leider, Abdullah 
Öcalan, die op basis van zelfkritiek het model waar 
we nu mee werken, naar voor heeft geschoven. Wat 
we gedaan hebben, is de fouten geanalyseerd en 
een nieuwe strategie ontwikkeld. Vroeger wilden we 
bijvoorbeeld bepaalde zaken realiseren waarin we 
geloofden, maar wat we in werkelijkheid zagen en 
deden kwam daar niet mee overeen. Dat is een van 
de redenen waarom we moesten veranderen. Een 
andere reden was het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. 
Hoewel de beslissing tot verandering al was genomen, 
zorgde dat ervoor dat het proces sneller doorgevoerd 
moest worden. 

Bij het ontstaan van onze beweging streefden 
we naar een nieuwe maatschappij waarin we vrij 
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onderwerpt. Het valt op dat jullie de laatstgenoemde 
strijd heel erg centraal plaatsen. 

Zagros: Abdullah Öcalan schrijft in een van zijn 
manifesten dat de hoofdrolspelers in de strijd de 
vrouw en de jeugd zijn. Vrouwen waren van in de 
beginperiode actief  betrokken bij de strijd van de 
PKK. Zelf  heb ik sociale economie gestudeerd aan 
de universiteit. Maar ik was er me lang niet van bewust 
dat heel onze maatschappij stoelde op een mentaliteit 
waarin de man centraal staat. Onze opvoeding was 
gebaseerd op de macht van de man. Ook bij mij thuis. 
Ik ben afkomstig van de Syrische stad Aleppo en heb 
een Koerdische vader en een Arabische moeder. Toen 
ik me aansloot bij het project van de PKK was dat – 
zoals bij zovelen – louter omwille van de Koerdische 
nationale kwestie. Het is pas nadien dat we ons bewust 
werden van die andere te voeren strijd tegen het 
patriarchaat. 

Het is altijd zo geweest dat de vrouw, zelfs in de 
strijd tegen de onderdrukking, zichzelf  niet zag als 
een zelfstandig, volwaardig wezen. De man nam 
altijd de belangrijkste plaats in. De vrouw kwam pas 
op de tweede plaats. Nu heeft de PKK een eigen 
vrouwenleger. Voor elke leidende functie binnen 
de partij, binnen gerelateerde organisaties of  in het 
Koerdisch bestuur, zoals in Rojava – de autonome 
Koerdische regio in het noorden van Syrië – hebben 
we nu een covoorzitterschap dat verdeeld wordt over 
een man en een vrouw. 

Nu zijn we bezig met het verder ontwikkelen 
van de ‘jinologie’. Het gaat om een alternatieve 
wetenschappelijke interpretatie van de mythologie, 
psychologie, geschiedenis en andere mensweten-
schappen die grotendeels zijn opgebouwd rond 
patriarchale denkbeelden. De jinologie heeft tot doel 
om de vrouwelijke kijk op deze takken te benadrukken. 
De vrouw heeft namelijk een belangrijke plaats in 
de geschiedenis. Wij proberen deze plaats goed te 
analyseren, te begrijpen en te ontwikkelen. Er zijn 
historische periodes waarin de vrouw een veel belang-
rijkere plaats had. In het neolithicum beschikte de 
vrouw bijvoorbeeld over maatschappelijke macht. 
Maar in de loop van de geschiedenis is de rolverdeling 
geleidelijk aan in het voordeel van de man ontwikkeld. 
De vrouw heeft altijd strijd moeten leveren voor haar 

term minderheid niet. Iedereen is evenwaardig. 

We streven naar drie vormen van democratie: het 
democratische zelfbeschikkingsrecht, een democra-
tische natie en het democratisch confederalisme. 
Democratie is de absolute basis van het project dat we 
willen realiseren. Er is de realiteit van de gemeenschap 
die bestaat uit diverse identiteiten. Elke identiteit heeft 
zijn eigenheden en kenmerken die het verschil maken 
met de andere identiteiten. Je kan die verschillen niet 
ontkennen of  onderdrukken. Als je dat wel doet, dan 
verdedig je een fascistisch systeem. Een democratisch 
systeem kan niet bestaan op basis van de ontkenning 
van identiteiten, maar wordt net geconstrueerd op basis 
van de erkenning van die verschillende identiteiten. 

Het democratisch zelfbeschikkingsrecht impliceert 
geen gecentraliseerde natiestaat, maar een democratisch 
confederaal systeem. Daarom willen we ook geen 
centrale macht. De realiteit is dat de maatschappij niet 
uit één kleur bestaat. Je kan niet van alle kleuren één 
kleur maken. Dat is de realiteit van de maatschappij 
ontkennen. Eén kleur, één stem, dat is verkeerd. Dat 
loopt altijd slecht af. Hoe meer kleuren en hoe meer 
stemmen, hoe meer verschillen die elkaar respecteren 
en naar elkaar luisteren, dat kan de basis vormen van 
een positieve gemeenschap. De veranderingen die 
we binnen de PKK hebben doorgevoerd zijn in dat 
opzicht echt fundamenteel. 

Is de PKK dan een anarchistische beweging ge-
worden?

Bayik: Er zijn een aantal aspecten van het anarchisme 
waar we ons in kunnen vinden, maar daarom niet alles. 
Vrijheid betekent voor ons verantwoordelijkheid. In 
het anarchisme heb je soms een vrijheid die gelijkstaat 
aan onverantwoordelijkheid. Maar goed, in onze eigen 
beweging zullen we nooit beweren dat we alles goed 
doen en de waarheid in pacht hebben. We proberen 
gewoon lessen te trekken uit de geschiedenis. Het 
belangrijkste is dat we de goede dingen die elders 
bestaan kunnen overnemen.

Als bevrijdingsbeweging gaan jullie eigenlijk een 
dubbele strijd aan: enerzijds gericht tegen de onder-
drukking van een natiestaat, maar anderzijds ook 
gericht tegen het patriarchaal systeem dat de vrouw 
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Ondanks de vredesinitiatieven van de PKK en de 
succesvolle strijd van de HPG en het Koerdische 
Volksverdedigingsleger (YPG) in Rojava tegen de 
Islamitische Staat, staat de PKK nog altijd op de 
terreurlijsten van verschillende westerse landen 
en organisaties.

Bayik: De PKK is op verschillende lijsten van 
terroristische organisaties terecht gekomen omwille 
van economische en politieke belangen. Het is de 
Turkse staat die er voor gezorgd heeft dat de PKK op 
de terreurlijsten van zijn bondgenoten, de EU, de VS 
en de NAVO staat. De VN en heel wat individuele 
Europese landen beschouwen ons niet als een terror-
istische organisatie. Langs de andere kant weet 
iedereen dat de Turkse staat gewelddadige jihadistische 
groeperingen steunt, met inbegrip van de Islamitische 
Staat (IS). De VS, de EU en de NAVO zeggen dat IS 
een terroristische organisatie is en hebben een coalitie 
samengesteld om de groepering te bestrijden. 

De wereld heeft ondertussen ook kunnen vaststellen 
dat de PKK en het Koerdische Volksverdedigingsleger 
de enige bewegingen zijn die in staat zijn om op het 
terrein zware klappen uit te delen aan IS. In Bashûr 
(Iraaks Koerdistan) gebeurt dat samen met de 
Peshmerga [de strijdkrachten van Iraaks Koerdistan] 
en de autoriteiten van de Koerdische Regionale 
Regering. In Sinjar (of  Shengal, de stad en regio van 
de Êzîdî’s, een religieuze minderheid in Irak die door 
IS als duivelsaanbidders worden beschouwd) hebben 
onze guerrillastrijders verhinderd dat het tot een 
massamoord is gekomen. Het waren ook de PKK-
guerrilla’s die hebben belet dat de hoofdstad van 
Iraaks-Koerdistan, Erbil, in handen zou vallen van IS. 

Ook in Syrisch Koerdistan (Rojava) helpen we 
IS op dezelfde manier bestrijden als in Bashûr. De 
guerrilla’s van de PKK strijden momenteel tegen IS 
met luchtsteun van de coalitielanden. Dat is geen 
geheim. Hoe is het dan nog mogelijk dat de PKK nog 
altijd op de terreurlijsten staat? Volgens mij is dat een 
complete contradictie. Het is hoog tijd dat de westerse 
bondgenoten van Turkije zich eens grondig bezinnen 
en de PKK van hun terroristenlijsten schrappen. 

Ludo De Brabander is woordvoerder van Vrade vzw.

identiteit. We volgen de beweging van de feministen, 
anarchisten, ecologisten en proberen er onze bijdrage 
aan te leveren vanuit de gynologie. We voelen ons 
vertegenwoordigers van die bewegingen. Daarom 
hebben we onze oude ideologie vernieuwd. 

De Koerdische maatschappij is op veel plaatsen 
een zeer traditionele, tribale en hiërarchische 
maatschappij. Hoe groot is de weerstand? 

Zagros: Ik ben zopas teruggekeerd uit Rojava. Ik 
durf  te zeggen dat de overgrote meerderheid van de 
bevolking daar de veranderingen steunt. Het is een 
levenswijze geworden. Een voorbeeld. Vroeger was 
het ondenkbaar dat een meisje of  een vrouw haar huis 
of  omgeving zou verlaten om elders te gaan werken 
of  politiek actief  te zijn. Maar nu is dat allemaal 
mogelijk in Rojava en ziet bijna niemand dat nog als 
een probleem. Het valt op dat de grote meerderheid 
van de bevolking het nu normaal vindt dat de vrouw 
gelijkwaardig is aan de man. Een ander deel van de 
bevolking blijft er echter moeite mee hebben.

Wat vinden jullie van de strijd om vrouwenrechten 
zoals die gevoerd wordt in het westen?

Zagros: De vrouw heeft een zware strijd gevoerd 
in Europa. We hebben de vrouwenemancipatie in 
Europa grondig bestudeerd en bediscussieerd. We 
zien de geschiedenis van de vrouw als een geheel. Als 
het gaat over ‘de vrouw’ en haar rechten dan bestaan 
er geen grenzen. Daarom zien we de strijd van de 
vrouwen in Europa ook als onze strijd. Vrouwen in 
Europa hebben hard gevochten om op gelijkwaardige 
voet te staan met mannen, maar toch zien we ook 
in Europa bepaalde tekortkomingen. Vrouwen 
hebben het uiteindelijke doel niet bereikt, omdat 
de patriarchale samenleving nog altijd aanwezig is. 
Ondanks het feit dat vrouwen het ver gebracht hebben 
in Europa, blijven we de macht van de man zien. De 
strijd die de vrouw voert mag er niet toe leiden dat 
ze doet wat de man doet, dat ze de mentaliteit van 
de man overneemt. De vrouw moet zichzelf  zijn. In 
het Europese economische leven zien we vrouwen 
en mannen tegenwoordig hetzelfde soort werk doen, 
maar de beslissingscentra zijn nog altijd grotendeels in 
handen van mannen. 
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hoofdkwartier van de gendarmerie van  de provincie 
Adana, ten oosten van Hatay aan de Middellandse Zee, 
een tip dat vrachtwagens met explosieven en munitie 
later die ochtend door de provincie zouden rijden op 
weg naar Syrië. De gendarmerie bracht de openbare 
aanklager van de provincie Adana op de hoogte die 
daarop het bevel gaf  de vrachtwagens te stoppen 
en te doorzoeken. Rond twaalf  uur onderschepten 
gendarmes de vrachtwagens en een auto die de trucks 
leek te begeleiden. De inzittenden van de auto brachten 
de gendarmes ervan op de hoogte dat ze tot de MIT 
behoorden. Ze weigerden zich te identificeren en 
probeerden te beletten dat de vrachtwagens doorzocht 
werden. Na een handgemeen werden de bestuurders 
van de vrachtwagens en de inzittenden van de auto 
opgepakt. Bij het doorzoeken van de vrachtwagens 
werden wapens en munitie gevonden. Zoals dat de 
gebruikelijke procedure is, werd de zoekactie gefilmd 
met een videocamera. Vele uren later kwam het bevel 
van de gouverneur van Adana dat de vrachtwagens en 
de auto terug vrijgegeven en alle inzittenden vrijgelaten 
moesten worden.    

Deze gebeurtenissen, en vooral het incident van 
19 januari, kwamen uitgebreid aan bod in de Turkse 
media. Vertegenwoordigers van de heersende Partij 
voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) 
verklaarden dat de vrachtwagens humanitaire hulp 
vervoerd hadden  voor Turkmeense dorpen in  het 
noorden van Syrië.  Erdoğan, die toen nog premier 
was vooraleer hij president werd in augustus 2014, 
beschreef  elk bericht dat het tegendeel beweerde als 
een samenzwering van zijn voormalige bondgenoot en 
ondertussen bittere vijand, de verbannen islamitische 
prediker, Fethullah Gülen.

De gebeurtenissen in Hatay en Adana vielen samen 

In de late namiddag van 1 januari 2014 ontving de lokale 
gendarmerie van het district Kırıkhan in de Turkse 
provincie Hatay, aan de grens met Syrië, een anonieme 
tip dat een vrachtwagen gevuld met illegale wapens op 
weg was naar de grenspost in Reyhanlı om vandaaruit 
Syrië binnen te rijden. De gendarmerie verwittigde 
de openbare aanklager van Kırıkhan die een bevel 
uitstuurde om de vrachtwagen te onderscheppen en 
te doorzoeken. Daarop hielden enkele gendarmes 
de vrachtwagen tegen samen met een personenauto 
die deze leek te escorteren. De passagiers van de 
begeleidende auto lieten de gendarmes echter verstaan 
dat ze lid waren van de Turkse geheime dienst MIT, 
dat de inhoud van de vrachtwagen staatsgeheim 
was en dat het konvooi doorgelaten moest worden. 
De gendarmes hielden vol dat ze de vrachtwagen 
moesten doorzoeken en de situatie draaide uit op een 
impasse. Eén van de MIT-leden heeft waarschijnlijk 
iemand in Ankara op de hoogte gebracht van de 
situatie, vermoedelijk via gsm. Terwijl de impasse 
voortduurde kregen de gendarmes bevel van zowel 
hun eigen regionale overste als van het kantoor van 
de gouverneur van Hatay om de vrachtwagen niet te 
doorzoeken en deze door te laten rijden. Uiteindelijk 
voegden de gendarmes zich naar deze bevelen. 

Op 19 januari 2014, rond 7u30 ’s morgens kreeg het 

Op 2 juni 2015 droeg Turks president Recep Tayyip 

Erdoğan het gerecht op om de hoofdredacteur 
van de oudste krant van Turkije te veroordelen tot 

een levenslange gevangenisstraf  omdat de krant 

bewijzen gepubliceerd had waaruit moet blijken 

dat de Turkse regering gelogen heeft over het 

sturen van wapens aan extremistische groepen 

in Syrië. Turkey Analist publiceerde volgende 

analyse van het hele gebeuren.

Gareth Jenkins

Leugens en videotape: vrachtwagens, 
wapens en de neergang van Turkije
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Een jaar later, in januari 2015, werden officiële 
documenten in verband met de interceptie van de 
vrachtwagens op 19 januari 2014 – waaronder de 
beëdigde verklaringen van de personen die toen 
kortstondig aangehouden waren geweest – gelekt 
op het internet. Eén van de vrachtwagenchauffeurs 
vertelde in zijn verklaring dat het niet de eerste keer 
was dat de MIT hem in dienst had genomen om 
wapens naar Syrië te transporteren. Hij verklaarde 
dat hij niet wist voor welke rebellengroepen in Syrië 
de wapens bestemd waren. Maar hij vertelde wel hoe 
de vrachtwagens voorheen altijd eerst volgeladen 
werden in Ankara, waarna hij en de andere chauffeurs 
opgedragen werd om ze doorheen Anatolië te rijden 
naar een stuk niemandsland aan de andere kant van 
de Syrische grenspost in Reyhanlı. Daar werden de 
wapens overgeladen in Syrische vrachtwagens die 
bestuurd werden door Syrische chauffeurs.  

In het geval van het konvooi van 19 januari 
2014 was de chauffeur, samen met zijn collega-
chauffeurs, er zelfs uitzonderlijk getuige van geweest 
hoe de wapens in Ankara rechtstreeks uit een 
vliegtuig geladen werden dat net geland was op de 
Esenboğa-luchthaven. De Turkse regering deed geen 
enkele poging om de authenticiteit van de gelekte 
documenten te ontkennen. In plaats daarvan zorgde 
de regering voor een gerechtelijk bevel dat verbood 
om over de documenten te berichten. Het publiceren 
van de documenten zelf  werd een misdaad in Turkije.

De lopende rechtszaken tegen de personen 
die betrokken waren bij het doorzoeken van de 
vrachtwagens zorgden er echter voor dat het onderwerp 
op de publieke agenda bleef. In een interview met de 
regeringsgezinde krant Yeni Şafak op 12 mei 2015 
stelde Erdoğan opnieuw dat de vrachtwagens enkel 
humanitaire hulp hadden vervoerd. Daarbij haalde hij 
hard uit naar iedereen die het tegendeel beweerde. “Als 
ze ook maar over een greintje integriteit beschikken dan zijn 
ze verplicht met bewijzen over de brug te komen,” aldus de 
Turkse president. 

Dat is precies wat de oppositiekrant Cumhuriyet 
deed op 29 mei 2015 toen ze de video-opnames van 
het onderzoek van de vrachtwagens op 19 januari 2014 
op haar website publiceerde. Op de videobeelden is 
duidelijk te zien dat de vrachtwagens wapens en munitie 

met de periode waarin aanhangers van Gülen begonnen 
met het op internet wereldkundig maken van in het 
geheim opgenomen gesprekken tussen Erdoğan en 
zijn naasten, waaruit moet blijken dat zij zich bemoeid 
hebben met de toekenning van staatscontracten en 
met gerechtelijke vonnissen.  

Het is dus goed mogelijk dat de originele tips 
een poging waren van enkele aanhangers van Gülen 
om Erdoğan en zijn AKP-regering in verlegenheid 
te brengen door aan te tonen dat hun herhaaldelijke 
ontkenning van Turkse wapenleveringen aan Syrische 
rebellen een leugen was.   

De identiteit van de tipgevers veranderd echter 
niets aan de vraag of  de informatie correct was of  
niet.  En de reactie van Erdoğan en de AKP op de 
incidenten in Hatay en Adana laten er geen twijfel 
over bestaan dat ze ervan overtuigd waren dat ze 
iets te verbergen hadden. Het valt immers moeilijk te 
verklaren waarom het sturen van ‘humanitaire hulp’ 
naar Syrië een staatsgeheim moest zijn, zeker voor een 
regering die zichzelf  maar wat graag op de borst slaat 
voor de steun die ze geeft aan Syrische vluchtelingen.   

Nog verontrustender was echter dat, in de weken 
die daarop volgden, beide openbare aanklagers en al 
de gendarmes die betrokken waren bij de intercepties 
van de vrachtwagens in Hatay en Adana, ontslagen 
werden en aangeklaagd voor samenzwering met het 
doel de regering te ondermijnen. Op 8 mei 2014 
werd tegen 13 van de beklaagde gendarmes een 
levenslange gevangenisstraf  geëist. Nochtans bevatten 
de aanklachten tegen de openbare aanklagers geen 
bewijs van enige voorkennis over de anonieme tips, 
noch aanwijzingen dat ze ervan op de hoogte zouden 
zijn geweest dat de tips vals zouden zijn geweest. 
Onder de gegeven omstandigheden was het de plicht 
van de openbare aanklagers om de tips serieus te 
nemen, anders hadden ze zich schuldig gemaakt aan 
plichtsverzuim. Men kan zich ook moeilijk voorstellen 
wat de betrokken gendarmes anders hadden moeten 
doen? Het bevel van de openbare aanklagers om de 
vrachtwagens te doorzoeken staat officieel op papier. 
Onder het Turkse recht hadden de gendarmes een 
misdaad begaan als ze geweigerd hadden het bevel van 
een openbare aanklager op te volgen.  
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ben beweerd dat de wapens in de vrachtwagens 
bestemd waren voor de zogenaamde ‘Islamitische 
Staat’. Dit lijkt echter onwaarschijnlijk. Hoewel Turkije 
ooit geloofde dat het land een modus vivendi had 
bereikt met de IS – een illusie die doorprikt werd toen 
de organisatie in juni 2014 tijdens de verovering van 
de Iraakse stad Mosul het Turkse consulaat binnenviel 
en er 49 personeelsleden gijzelde – zijn de relaties 
altijd gespannen geweest. Via de MIT heeft de AKP 
daarentegen zeer lang goede contacten onderhouden 
met andere extremistische islamistische groepen die 
actief  zijn in de Syrische oorlog, zoals Jabhat al-Nusra. 
Er zijn verschillende gevallen geweest waarin Turkije 
militaire steun heeft verleend aan extremistische 
islamistische groepen die strijden tegen de regering 

vervoerden. Op 30 mei 2015 liet president Erdoğan 
tijdens een televisie-interview verstaan dat Cumhuriyet 
en haar hoofdredacteur Can Dündar “een zware prijs 
zouden betalen” voor hun onbeschaamdheid. Op 2 
juni dienden de advocaten van Erdoğan een verzoek 
in bij de openbare aanklager van Ankara waarin 
tweemaal levenslang plus 42 jaar cel geëist werd tegen 
Dündar voor een hele reeks misdrijven gaande van 
‘het vormen van een criminele organisatie’ tot “het 
schenden van geheimen”, ‘het publiek maken van 
informatie aangaande de staatsveiligheid’, ‘politieke 
en militaire spionage’ en ‘poging tot het omverwerpen 
van de regering’.

Oppositiepartijen en anti-AKP-journalisten heb-
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Als de AKP al wapens zou gestuurd hebben naar 
Turkmeense dorpen, dan valt het moeilijk te begrijpen 
waarom dit langs de grenspost van Reyhanlı zou 
gebeurd zijn. Eind 2013 en begin 2014 werd de regio 
aan de andere kant van de grenspost met Reyhanlı 
gecontroleerd door de extremistische islamistische 
groep Ahrar ash-Sham. Men kan zich moeilijk 
voorstellen dat Ahrar ash-Sham opeenvolgende 
konvooien van Syrische vrachtwagens volgeladen met 
wapens en munitie bestemd voor Turkmeense dorpen 
de toestemming zou geven om zomaar over haar 
grondgebied te rijden. Zeker daar er verschillende 
andere grensovergangen zijn via dewelke Turkije 
de Turkmeense dorpen rechtstreeks had kunnen 
bevoorraden, zonder over territorium te moeten rijden 
in handen van extremistische rebellen. (In de regio werd 

toen zwaar gevochten. De grensovergang Bab al-Hawa werd in 

december 2013 veroverd op het Vrije Syrische Leger door het 

Islamitisch Front, een coalitie van extremistische islamistische 

groeperingen, waaronder Ahrar ash-Sham. Deze laatste nam de 

controle over de grenspost over vanaf  juli 2014. De toenmalige 

Islamitische Staat van Irak en de Levant was toen eveneens nog 

actief  in de regio. ISIL claimde in december 2013 de controle 

te hebben over de citadel van Harem, amper enkele kilometers 

van de grens. In januari slaagde het Vrije Syrische Leger erin 

Harem opnieuw te heroveren op ISIL. Vertegenwoordigers van 

de Turkmeense dorpen verklaarden geen hulp, noch wapens 

ontvangen te hebben, nvdr.).

Verontrustender zijn de reacties van Erdoğan en 
de AKP-regering. Het is moeilijk om Turkije nog 
langer te beschouwen als een rechtsstaat, met een 
onafhankelijke rechtelijke macht, zoals vastgelegd in 
de Turkse grondwet. Het zou echter eveneens fout zijn 
de situatie als een statisch gegeven te beschouwen. Het 
is ongezien dat een Turkse president leden van de in 
theorie onafhankelijke rechtelijke macht opdraagt de 
hoofdredacteur van een krant aan te klagen. Nochtans 
waren maar weinig observatoren van de recente 
evolutie in Turkije echt verbaasd over dit manoeuvre 
van Erdoğan. Het gevaar bestaat er vandaag de dag in 
dat we berusten en gewend raken aan de excessen van 
Erdoğan.

Gareth H. Jenkins is als onderzoeker verbonden aan Central 

Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program Joint 

Center. Dit artikel verscheen in Turkey Analist, vol. 8, no. 11. 

Vertaling Kristel Cuvelier, stafmedewerker Koerdisch Instituut.

van de Syrische president Bahar al-Assad.   

In mei 2014 opende een man die ervan verdacht 
werd een islamistische extremist te zijn het vuur op 
Turkse verkeerspolitie in de zuidelijke provincie 
Niğde, waarbij twee agenten omkwamen. De aanvaller 
werd ter plaatse gearresteerd. Om na te gaan of  hij 
tot een organisatie behoorde en criminele kennissen 
te identificeren, luisterden de onderzoekers al de 
telefoonnummers af  die ze in zijn gsm vonden. In 
februari 2015 presenteerden de aanklagers hun zaak, 
waaronder de transcripties van alle afgeluisterde 
gesprekken, zonder deze blijkbaar eerst zelf  gelezen 
te hebben. Zo was er bijvoorbeeld een gesprek dat 
werd opgenomen ten tijde van de mislukte poging van 
een coalitie van rebellen – waaronder extremistische 
islamistische groeperingen – om het noordwestelijke 
Syrische stadje Kassab terug in te nemen in juni 
2014. Daarin is te horen hoe Syrische rebellen hun 
dankbaarheid uitten over de Turkse artilleriesteun die 
ze gekregen hebben in hun strijd tegen de Syrische 
regeringstroepen. Daarop vragen ze om nieuwe 
Turkse artillerieaanvallen op eenheden van het 
Syrische regeringsleger, waarbij ze beloven dat ze de 
coördinaten zullen doorsturen aan de betrokken Turkse 
functionarissen via de berichtendienst WhatsApp. De 
rebellen vertellen ook dat Turan Yılmaz, de gouverneur 
van het Turkse district Yayladağ aan de Syrische grens, 
een coalitie van kleine islamistische groeperingen de 
toestemming heeft gegeven om via Turks grondgebied 
te reizen om zo Syrische regeringstroepen langs 
achteren aan te kunnen vallen. Op 11 februari 2015 
bevestigde Yılmaz aan journalisten dat hij de rebellen 
toestemming had gegeven om over zijn grondgebied 
te reizen, waarbij hij uitlegde dat hij enkel het bevel 
had opgevolgd van Ankara. 

Tijdens een toespraak in Washington DC op 20 
mei 2015 ontkende İbrahim Kalın, Erdoğan’s adviseur 
over buitenlands beleid, categoriek dat Turkije ooit 
wapens had geleverd aan extremistische islamistische 
groepen in Syrië. Na de onthullingen in Cumhuriyet 
op 29 mei 2015 drongen AKP-functionarissen er 
tijdens private gesprekken op aan dat als er wapens 
naar Syrië gestuurd zouden zijn, dat deze dan bestemd 
waren voor de Turkmeense dorpen in Syrië zodat deze 
zichzelf  zouden kunnen verdedigen. Geen van deze 
twee uitleggen is zeer geloofwaardig.  
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Spreek je steun uit voor de Turkse journalist en 
documentairemaker Can Dündar 

Taylan Devrim

De AKP van president Erdoğan heeft het merendeel van de Turkse media in handen. Op de overgebleven 
onafhankelijke media oefent de staat zeer veel druk uit. Zelfs buitenlandse media krijgen ervan langs, zoals 
onlangs de New York Times die een kritisch artikel publiceerde over de president. “Ken je grenzen, ken je plaats”, 
zei hij tegen de krant. De meest recente slachtoffers van deze repressie zijn Barış İnce en Can Dündar. İnce is 
hoofdredacteur van de linkse krant Birgün. Hij werd aangeklaagd nadat hij Erdoğan voor dief  had uitgemaakt. 
Dündar is hoofdredacteur van de linkse krant Cumhuriyet die onlangs foto’s en videobeelden publiceerde van 
het vervoer van militair materiaal van Turkije naar Syrië met als eindbestemming fundamentalistische groepen 
die strijden tegen dictator Bashar Al-Assad (zie artikel hiervoor). 

De publicatie was vanzelfsprekend slecht nieuws voor Erdoğan, zo vlak voor de verkiezingen. De overheid 
kwam met allerlei tegenstrijdige verklaringen. Het zou gaan om medisch hulpmateriaal. Het waren inderdaad 
wapens geweest, maar ze waren bedoeld voor de Turkmenen. Maar die verklaarden meteen dat ze niets hadden 
ontvangen, geen militair en ook geen medisch materiaal. Diverse hooggeplaatste AKP-ers zeiden dat het 
materiaal bestemd was voor het Vrije Syrische Leger, wat weer door andere AKP-ers tegengesproken werd 
enzovoort. Hoe dan ook, de beelden bevestigen dat Turkije, tegen internationale verdragen in, stiekem milities 
in Syrië voorziet van wapens. 

Zoals hij wel vaker doet als hij op een illegale activiteit betrapt wordt, reageerde Erdoğan niet met het afleggen 
van verantwoording, maar met dreigementen richting zijn tegenstanders. “Ik zal het hier niet bij laten”, zei hij in een 
interview. “Ik veronderstel dat de persoon die hier een artikel over schreef  een zware straf  zal krijgen. Hij gaat een prijs betalen 

voor wat hij gedaan heeft.” Twee dagen na de uitspraken van de president werd Dündar inderdaad aangeklaagd. Het 
Openbaar Ministerie eist twee keer levenslang en daar bovenop nog eens 45 jaar gevangenisstraf.

De Verenigde Naties en Reporters Without Borders (RSF) veroordeelden de aanklacht. RSF riep Erdoğan 
op om te stoppen met het bedreigen van journalisten en het beïnvloeden van het Turkse rechtssysteem. De 
organisatie eist dat het Openbaar Ministerie de aanklacht intrekt. Ook een aantal bekende linkse intellectuelen, 
zoals Slavoj Žižek, veroordeelde de bedreiging en sprak steun uit aan Dündar.

Doorbraak en de Turks-Nederlandse organisatie Vrijheid en Solidariteit Nederland (ÖDH) vinden dat 
niet Can Dündar, maar Recep Erdoğan schuldig is aan misdaden. Misdaden tegen de Turkse en de Syrische 
bevolking door terreurgroepen te steunen, op te leiden en te voorzien van wapens. Niet Dündar, maar Erdoğan 
en zijn partijleden moeten verantwoording afleggen en bestraft worden. Daarom roepen Doorbraak en ÖDH 
iedereen op om Erdoğan en zijn misdadigers te veroordelen en steun uit te spreken voor Dündar, een dappere 
linkse journalist die ondanks alle repressie en bedreigingen de moed heeft om de waarheid boven te halen. 
Steunbetuigingen kunnen opgestuurd worden aan Doorbraak (doorbraak@doorbraak.eu) of  zet ze op Twitter 
en Facebook met de hashtag #CanDündar. 

Dit artikel is een ingekorte versie van een artikel dat oorspronkelijk verscheen op de website van 

de Nederlandse organisatie Doorbraak.
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in het noorden van Syrië onder het bestuur van een 
aan de PKK verwante partij die in Turkije (maar ook 
in Europa en de VS) als een ‘terroristische’ partij 
bestempeld wordt. De PKK handhaaft nochtans al 
twee jaar een wapenstilstand en heeft bij monde van de 
gevangen gehouden leider Abdullah Öcalan meerdere 
oproepen gelanceerd voor een politieke dialoog 
gebaseerd op de erkenning van de Koerdische rechten 
binnen Turkije. In de aanloop naar de verkiezingen 
sloot Erdoğan evenwel de deuren door boudweg te 
stellen dat Turkije ‘nooit een Koerdisch probleem’ 
heeft gekend.

Erdoğan bEzorgd ovEr

 verlieS Tel aByad

De Turkse president Erdoğan uitte zijn bezorgdheid 
over de opmars van PYD/YPG in Noord-Syrië 
en maakte zich boos over het feit dat ‘het Westen’ 
Arabieren en Turkmenen bombardeert. Erdoğan, 
die zich nooit eerder zorgen leek te maken over de 
aanwezigheid van de Islamitische Staat aan de Turkse 
grens, lijkt met zijn jongste uitspraken openlijk de 
Islamitische Staat te verkiezen boven een Koerdische 
militante groepering, ook al werkte die voor de 
verovering van het grensstadje Tel Abyad samen met 
Syrisch-Arabische rebellen.

Er is niets verrassends aan de AKP-houding m.b.t. 
Rojava. Vorig najaar kondigde Erdoğan voorbarig de 

“nakende val van Kobanê ” aan terwijl hij de grenzen 
een tijdlang gesloten hield voor militaire steun aan 
de Koerdische weerstand. Erdoğan weigerde de 
Islamitische Staat aan te pakken omdat dit de regering 
van Al-Assad in Damascus dreigde te versterken. Op 
de weigering van Erdoğan om Kobanê  ter hulp te 

De YPG en een geallieerde Arabische militie 
hebben nu de controle over de grensplaats Tel Ayad 
(Girê Spî in het Koerdisch) Dat is om verschillende 
redenen belangrijk. Ten eerste kan er zo eindelijk werk 
gemaakt worden van de heropbouw van Kobanê  dat 
bevoorradingsproblemen had als gevolg van (politiek 
gemotiveerde) strikte Turkse grenscontroles en 

-beperkingen. Goederen kunnen nu via Cîzîrê dat een 
grens deelt met Irak naar Kobanê  worden vervoerd. 
Ten tweede is de Islamitische Staat een belangrijke 
bevoorradingsroute kwijt voor goederen en strijders 
tussen ‘hun’ hoofdstad Raqqa en het Turkse Akçakale. 
Vele Syriëstrijders gebruikten de grensovergang om 
aan te sluiten bij de Islamitische Staat. De grens-
overgang had ook een economische betekenis voor de 
Islamitische Staat. Tenslotte betekent de val van Tel 
Abyad dat de weg openligt voor een stevig noordelijk 
front met een mogelijk offensief  tegen IS in het enkele 
tientallen kilometers verder gelegen Raqqa.

TurKSe STraTegiSche moTieven

Er zijn talrijke aanwijzingen dat de Turkse staat sinds 
het begin van de Syrische burgeroorlog een open 
grensbeleid voert en zelfs actieve steun verleent 
aan radicaal islamistische strijders, met inbegrip van 
de Islamitische Staat. De AKP-regering heeft altijd 
geopteerd voor een dubbel strategisch objectief: de 
val van het regime in Damascus en het tegengaan van 
een Koerdische autonome of  onafhankelijke entiteit 

Ludo De Brabander

Het Volksdefensieleger YPG, de militaire vleugel 

van de Democratische Eenheidspartij PYD, is er 

na een succesvol offensief  tegen de Islamitische 

Staat in geslaagd om twee Koerdische districten 

in Syrië – Kobanê  en Cîzîrê (Jezira) – met elkaar 

te verbinden.

Erdoğan gefrustreerd over 
Koerdische opmars in Rojava
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snellen reageerde de Turks-Koerdische bevolking met protesten. Het harde optreden van de Turkse politie 
maakte uiteindelijk tientallen doden. Enige inter-nationale verontwaardiging daarover bleef  overigens uit. Dat 
was ook het geval toen de controle over Tel Abyad – met Turkse steun – in september 2012 in handen kwam 
van een radicaal islamistische coalitie met Jabhat al-Nusra (al-Qaida in Syrië), Ahrar al-Sham en de Liwa al-Tawid 
brigades, die de Koerdisch bevolking uit de stad verdreef. De bevolking van de stad, door het Baath-regime 
in de jaren ‘60 gedeeltelijk gearabiseerd, bestond voor de helft uit Koerden. Bij de etnische zuivering vielen – 
afhankelijk van de bron – tussen de tientallen en honderden dodelijke slachtoffers. De stad kwam uiteindelijk in 
handen van de Islamitische Staat nadat militieleden van Jabhat al-Nusra naar IS waren overgelopen.

TurKSe waPenS naar Syrië

Net voor de verkiezingen publiceerde de Turkse oppositiekrant Cumhuriyet een artikel dat stelde dat leden 
van de Turkse geheime dienst op 13 januari 2014 radicale islamistische strijders met twee bussen van een 
vluchtelingenkamp in Reyhanli vervoerden naar Tel Abyad. Daarvoor had de krant al beelden verspreid over 
vrachtwagens met wapens die voor Syrië zouden zijn bestemd (in het artikel van G. Jenkins, elders in dit tijdschrift 
wordt uitgebreid ingegaan op deze zaak, nvdr.). 

De heftige reactie van de AKP-regering op dergelijke onthullingen doet op zich al vragen rijzen en voedt alleen 
maar verder de vermoedens dat de Turkse regering meer dan passieve steun verleent aan radicale salafistische 
milities in Syrië, volgens het principe: ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’.

Ludo De Brabander is woordvoerder van Vrede vzw. Dit artikel is een ingekorte versie van een artikel dat eerder op

Uitpers verscheen.

YPG-strijders trainen in Serê Kanîyê © Uygar Onder Simsek
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Paul Vanden Bavière

zou de weg open liggen voor een verbinding met het 
kanton Afrin, ten noorden van Aleppo. Sommigen 
dromen zelfs al van een verbinding met de zee, zodat 
dan olie uit het oosten van Syrië en zelfs vanuit Iraaks 
Koerdistan (Bashûr) rechtstreeks – zonder via Turkije 
te passeren – naar de Middellandse Zee zou kunnen 
worden gebracht.

Dat laatste lijkt meer een verre en onmogelijke 
droom, want dan zou de PYD ook heel wat niet-
Koerdisch gebied onder controle moeten krijgen, iets 
waar de PYD zeer voorzichtig mee omgaat om de 
Arabische bevolking niet tegen zich in het harnas te 
jagen. 

of naar raqqa?

In afwachting van een westelijke expansie is de PYD 
in de aanval gegaan in zuidelijke richting, naar Raqqa, 
één van de twee hoofdsteden van het IS-kalifaat – de 
tweede is Mosoel in Irak. Op 23 juni namen ze Ain 
Issa in, een plaats halfweg tussen Tal Abyad en Raqqa. 
Wat wil zeggen dat de YPG zich op ongeveer 50 km 
van Raqqa bevinden. Dit tot grote ongerustheid van 
IS dat plots verdedigingswerken begon uit te voeren 
en dat de resterende Koerdische inwoners van Raqqa 
bevel gaf  het grondgebied onmiddellijk te verlaten. 

PYD-covoorzitter Salih Muslim verklaarde echter 
dat de YPG niet verder zullen oprukken naar Raqqa, 
waar soennitische Arabieren de meerderheid van de 
bevolking uitmaken, maar dat de bevrijding van de 
stad moet gebeuren door een coalitie van Arabische 
milities. Desgevraagd is de YPG wel bereid steun te 
verlenen aan de bevrijding van de Syrische hoofdstad 
van het kalifaat. 

In september vorig jaar was het volop crisis in Rojava, 
toen IS op 16 september in de aanval ging tegen de 
provincie en stad Kobanê. Bijna was de stad helemaal 
in handen van IS toen Amerikaanse luchtsteun en 
wapenleveringen, die op zich hadden laten wachten, 
de krijgskansen deden keren. Was Kobanê gevallen 
dan zou de toekomst van de twee andere kantons van 
Rojava, Cîzîrê (Jazira) in het oosten en Afrin in het 
westen, er ook somber hebben uitgezien.

De Democratische Eenheidspartij (PYD), die het 
bewind voert in Rojava sedert 2012, heeft inmiddels 
met haar Volksverdedigingseenheden (YPG) zelf  het 
initiatief  in handen genomen tegen IS. Met succes. Op 
16 juni wisten die het meer oostelijke Tal Abyad in te 
nemen, ook een stad aan de Turkse grens, waarlangs 
IS vanuit Turkije werd bevoorraad. Meteen werd ook 
een verbinding gerealiseerd met het kanton Cîzîrê, 
waarvan Qamishlo de hoofdstad is.

oP naar afrin?

Meteen doken al plannen op om vanuit Kobanê ook 
in westelijke richting op te rukken naar de Eufraat, die 
over te steken en de stad Jarabulus in te nemen. Dan 

Nauwelijks vijf  maanden geleden moesten de 
Koerden van Rojava (Syrisch Koerdistan) nog 
hard vechten om te overleven. Ze wisten de 
Islamitische Staat (IS) uiteindelijk op 26 januari 
helemaal te verdrijven uit de stad Kobanê aan de 
Turkse grens. Nu zijn ze het speerpunt geworden 
van wat een offensief, met Amerikaanse hulp én 
stilzwijgende steun van de regering in Damascus, 
tegen IS lijkt te zijn. Met andere woorden, ze zijn 
nu een hoofdrolspeler geworden in het Syrische 
drama.

Koerden spelen hoofdrol 
in oorlog in Syrië



De Koerden, 84
24 

met Jordanië, kwijt. Bosra was ooit de hoofdstad 
van de Romeinse provincie Arabië. Ze telt nog vele 
overblijfselen van Romeinse gebouwen, waaronder 
een theater, die op de lijst van het UNESCO 
werelderfgoed staan. Ten slotte zorgde IS voor een 
verrassing van formaat door Palmyra, de hoofdstad 
van de legendarische koningin Zenobia (240-ca.275), 
en één van de toeristische toppers van Syrië, zonder 
veel verzet in te nemen.

Die nederlagen leidden tot beroering in het regime. 
Een veiligheidschef  zou een staatsgreep beraamd 
hebben en twee generaals geraakten in maart slaags. 
Met de dood van één van hen de tot gevolg. 

lichTPunTen voor heT regime

Eén lichtpunt voor de regering, maar dan wel een 
belangrijk, was een succesvol offensief  in mei tegen 
opstandelingen in het Qalamoen-gebergte, op de 
grens tussen Libanon en Syrië, waardoor de route 
van Damascus naar het alawitische gebied weer veilig 
is. Het was een gezamenlijke actie van het Syrische 
leger, Hezbollah, Iraanse adviseurs en het Libanese 
leger. Het opent perspectieven voor de regering op 
een herovering van de provincie Idlib.

En als de Koerden van Tal Abyad oprukken naar 
Afrin dan is ook de grens tussen Syrië en Turkije 
grotendeels beveiligd. De opstandelingen kunnen dan 
niet meer heen en weer lopen tussen Turkije en Syrië 
en door Qatar, Saoedi-Arabië en andere Golfstaten 
betaalde wapens het land binnenbrengen.

Een tweede lichtpunt voor het regime is dat Iran 
is begonnen met het opdrijven van zijn militaire 
bijstand aan Damascus in de vorm wapens en van in 
Afghanistan, Irak en elders gerekruteerde sjiieten. En 
er zijn nog meer lichtpunten. Zoals de verbetering 
van de relaties met de Palestijnen in de kampen in 
Syrië – het gaat om ongeveer 650.000 mensen – die 
aanvankelijk vijandig stonden tegenover president 
Assad of  zich neutraal gedroegen. Dit als gevolg van de 
gedeeltelijke verovering begin  april van het Yarmoek-
vluchtelingenkamp in Damascus door IS. De regering 
sloot een akkoord met Fatah, de grootste Palestijnse 
verzetsbeweging, waarvan president Mahmoed Abbas 
de leider is. Er is formeel een einde gemaakt aan de 

de wraaK van iS

Op 25 en 26 juni volgde een bloedige vergeldingsactie 
van de Islamitische Staat: een verassingsaanval tegen 
Kobanê en Hasaka. Tegen Kobanê was het duidelijk 
een vergeldingsactie, die na enkele dagen strijd over 
was, maar die door het gebruik van bomvrachtwagens 
en blind geweld tegen burgers meer dan 233 doden 
eiste. Saleh Muslim zei dat een groep van 60 aanvallers 
vanuit Turkije zou zijn gekomen. Iets wat Turkije in 
alle toonaarden ontkent. 

De aanval op Hasaka, de hoofdstad van de 
gelijknamige olieprovincie van Syrië, was van langere 
duur. Koerden en de Syrische regeringstroepen die er 
aanwezig zijn voerden elk in hun sector hevige strijd 
tegen IS. Bij het ter perse gaan van dit tijdschrift werd 
nog steeds zwaar gevochten in en rond de stad. De 
situatie in Hasaka van ‘cohabitatie’ van Koerdische 
strijders en Syrische soldaten vindt men ook terug in 
Qamishlo, de hoofdstad van het kanton Cîzîrê, maar 
ook van Rojava. Regeringstroepen controleren er het 
stadscentrum en de luchthaven, die wordt gebruikt 
voor militaire doeleinden en als verbinding met de 
Syrische hoofdstad Damascus. Ook blijft de regering 
er salarissen uitbetalen aan ambtenaren, ook al zijn die 
voorstander van Koerdische autonomie.

Op dinsdag 30 juni slaagde de IS er met een nieuwe 
verassingsaanval in een ditrict van Tel Abyad opnieuw 
te veroveren, een dag later wist de YPG de volledige 
controle over het grensstadje terug te winnen. 

TerreinverlieS voor aSSad

De opmars van de Koerden is ook in het voordeel 
van president Assad, die best wat hulp kan gebruiken 
nadat hij eerder dit jaar belangrijke terreinverliezen 
leed. Zo is sedert eind maart en mei de stad en de 
hele provincie Idlib in handen gevallen van Syrische 
opposanten. Ook de grote legerbasis al-Moustama in 
de provincie werd onder de voet gelopen.

Dit was niet het werk van IS, maar van groepen als 
het al-Nusra Front, het Syrische filiaal van Al-Qaeda, 
en Harakat Ahrar al-Sham al-Islamiyya (Beweging van 
de Vrije Mannen van de Islamitische Levant). Verder 
raakte Assad ook de stad Bosra, niet ver van de grens 
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een militaire oplossing en voor een onderhandelde 
politieke oplossing tussen oppositiegroepen en het 
regime onder auspiciën van de Verenigde Naties. Het 
zal hem zeker niet in dank worden afgenomen door 
Saudi-Arabië, één van de belangrijkste financiers van 
zijn regering en grote voorstander van een militaire 
oplossing. Evenmin door Turkije, maar dat zal niet 
verwonderen aangezien Morsi goed bevriend was met 
de Turkse islamitische president Erdogan.

Hoe dan ook is de Syrische oppositie nu nog verder 
verdeeld. Zelfs zonder die nieuwe groep viel er niet 
mee te praten. De Russen mochten dat ondervinden 
toen ze eerder dit jaar in Moskou informele gesprekken 
organiseerden. Die resulteerden in een plan met 
tien principes dat begin april door alle deelnemende 
partijen werd goedgekeurd, om direct daarna al door 
een aantal groepen weer te worden verworpen.

Zelfs de Amerikanen beginnen meer en meer 
bedenkingen te krijgen. Eerder al zagen ze af  van 
het vertrek van president Assad als voorwaarde voor 
een regeling, zoals door de oppositie werd geëist. 
De Amerikanen zetten in 2013, toen het Syrische 
regeringsleger successen boekte, wel bewapenings- 
en trainingsprogramma’s op voor zgn. ‘gematigde’ 
groepen in Turkije en Jordanië. Maar het resultaat is 
teleurstellend – zo werd bv. vastgesteld dat rekruten 
overliepen naar het beter betalende IS en dat wapens 
gemakkelijk in handen kwamen van IS. Er wordt nu 
ernstig aan gedacht serieus te gaan snoeien in die 
programma’s.

Paul Vanden Bavière is hoofdredacteur van Uitpers.be en 
gepensioneerd journalist van De Standaard. 

breuk tussen Syrië en Fatah, die al van 1983 dateert en 
verband hield met de vredespolitiek van de beweging 
die president Hafez al-Assad, de vader van Bashar, 
niet zinde.

Ook met de druzen, een heterodoxe islamitische 
groep van 700.000 mensen, die zich totnogtoe neutraal 
hielden, is het tot een dooi gekomen en religieuze 
leiders van de druzen roepen jongeren nu op dienst te 
nemen in het Syrische leger. De ommekeer kwam er 
toen militanten van het al-Nusra Front in de provincie 
Idlib tientallen druzen vermoordden omdat ze niet 
wilden dat al-Nusra hun dorpen kwam bezetten. In 
het kernland van de druzen rond de stad Soeweida, ten 
zuiden van Damascus, werden ook druzen vermoord, 
als gevolg waarvan de druzen daar milities zijn gaan 
vormen. Dat alles leidde ook tot grote beroering onder 
de druzen in Israël, zozeer zelfs dat druzen de weg 
blokkeerden van een Israëlische ambulance, die twee 
gewonde Syrische rebellen van de grens met Syrië naar 
een Israëlische kliniek bracht, en de gewonden zo hard 
toetakelden dat één van hen overleed.

verSPlinTering

Internationaal gaat het de Syrische oppositie niet goed. 
Ze blijft – naast de jihadisten van IS, al-Nusra e.a. –
verdeeld over honderden zogenaamd “gematigde” 
groepen, die gesteund en gedirigeerd worden door 
diverse landen zoals Turkije, Saudi-Arabië, Qatar, 
Koeweit… Nu is er een nieuwkomer op het toneel 
verschenen: Egypte. Toen moslimbroeder Mohammed 
Morsi daar in 2012 president werd, steunde hij openlijk 
het verzet tegen president Assad. Al in juli 2013 werd 
Morsi afgezet door het leger en nam Egypte een 
neutralere positie in.

Nu, onder bewind van generaal Abdul Fattah al-
Sisi affirmeert Egypte zich weer als een regionale 
mogendheid, die toenadering zoekt tot Rusland – een 
van de grote steunpilaren van president Assad. Begin 
juni organiseerde hij in Cairo een conferentie van 
Syrische opposanten, waarop de oppositiegroepen 
van de Syrische Nationale Coalitie, door veel landen 
erkend is als de vertegenwoordiger van Syrië, niet 
werden uitgenodigd. Sisi heeft nu een eigen Syrische 
oppositiefront. Belangrijk is dat dit oppositiefront Sisi 
volgt, die zich nu duidelijk heeft uitgesproken tegen 
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plaatsen klopten Koerdisch sprekende IS-strijders aan 
de deuren en lokten hele families naar buiten, waarna 
ze op straat doodgeschoten werden. 

Tegen zaterdag waren de meeste IS-strijders 
gedood of  de stad ontvlucht, aldus het in Groot-
Brittannië gevestigde Syrische Observatorium van de 
Mensenrechten (SOHR). Volgens het SOHR waren 
er toen al minstens 148 burgers vermoord, waaronder 

“tientallen vrouwen en kinderen”. Er werden 54 dode 
IS-strijders gemeld en 16 gesneuvelde Koerdische 
strijders en politieagenten. Via de telefoon vertelde 
een lokale ngo-medewerker dat het dodentol “elk uur 
steeg” (tot uiteindelijk 233 burgerslachtoffers, nvdr.).  

VICE News verkreeg de volgende getuigenissen 
via een lokale ngo-medewerker die slachtoffers 
interviewde in een ziekenhuis in Turkije. Medewerkers 
van internationale mensenrechtenorganisaties beves-
tigden de verhalen.

Ibrahim Jasim, de manager van een bakkerij in 
Kobanê, vertelde hoe die donderdagochtend heel 
normaal was begonnen, maar algauw ontaarde in een 
nachtmerrie.

“Ik verliet mijn huis om naar de bakkerij te gaan, zoals 

gewoonlijk, mij niet bewust van wat er aan het gebeuren was,” zei 
hij. “Toen ik daar aankwam zag ik de lichamen van mijn drie 

personeelsleden voor de bakkerij liggen. Ze zijn waarschijnlijk 

doodgeschoten door sluipschutters vanuit het gebouw van Artsen 

Zonder Grenzen, van waaruit de bakkerij te zien is,” voegde 
hij eraan toe verwijzend naar het ziekenhuis van Artsen 
Zonder Grenzen dat werd ingenomen door IS (die 
er tientallen gijzelaars gevangen hield die uiteindelijk 
bevrijd werden door de YPG, nvdr.). “Toen ik daar 

stond, werd ik beschoten door een sluipschutter en in mijn borst 

Terwijl het dodentol van de verrassingsaanval 
van de Islamitische Staat op de stad Kobanê blijft 
stijgen, blijkt uit getuigenissen van overlevenden 
en ooggetuigen dat IS-strijders doelgericht burgers 
doodschoten vanuit hun voertuigen en hele families 
uitmoorden tijdens een schaamteloze zelfmoordmissie.  

In de vroege ochtend van donderdag 25 juni 
brachten IS-strijders een reeks autobommen tot 
ontploffing in Kobanê, net over de grens met Turkije. 
Tientallen IS-strijders trokken de stad binnen, volgens 
getuigen verkleed in uniformen van de Koerdische 
Volksverdedigingseenheden YPG en van het Vrije 
Syrische Leger. 

De Islamitische Staat werd maanden geleden uit 
Kobanê verdreven en de stad ligt mijlenver verwijderd 
van de huidige frontlinies, waardoor veel inwoners een 
gevoel van veiligheid hadden. Veel mensen werden 
doodgeschoten toen ze uit hun huizen kwamen nadat 
ze de ontploffingen hadden gehoord. Op sommige 

Op hetzelfde moment dat de Westerse media 

hun afschuw uitschreeuwden over de aan de 

Islamitische Staat toegeschreven aanslagen 

in Tunesië, Frankrijk en Koeweit, richtten 

doodseskaders van de Islamitische Staat een 

bloedbad aan in Kobanê in het Koerdische 

noorden van Syrië. In en om Kobanê werden 

tussen donderdag 25 en zaterdag 27 juni alles 

samen 233 burgers vermoord, een veelvoud van 

het aantal slachtoffers in de drie andere aanslagen 

samen en één van de grootste slachtpartijen die de 

jihadisten tot nu toe in Syrië aanrichtten. Over de 

aanslag op Kobanê werd echter maar spaarzaam 

bericht. Vice News bracht zaterdag 27 juni de 

volgende getuigenis. 

Samuel Oakford 

Overlevenden getuigen hoe hele families
uitgemoord werden in een gewetenloze 
aanval van de Islamitische Staat op Kobanê



De Koerden, 84
27 

was gekropen, waar ze in een ziekenhuis opgenomen 
werd om te herstellen. Het lot van haar familie was 
nog onduidelijk.    

De lokale bevolking melde dat IS ook sluipschutters 
had opgesteld rondom Kobanê om mensen neer te 
schieten die de stad probeerden te verlaten. Een man 
van in de 30 zei dat hij in zijn borst geschoten was 
toen hij een gewoonde YPG-strijder naar een militair 
hospitaal reed. 

Zaterdag bliezen YPG-strijders een schoolgebouw 
op in Kobanê dat in handen was van IS-strijders, 
melde SOHR. Volgens Reuters kamden YPG-strijders 
de straten van de stad uit op zoek naar overgebleven 
IS-militanten. 

Het is nog steeds onduidelijk hoe de IS-strijders 
Kobanê zijn binnengedrongen. (Volgens verschillende 
Koerdische politici kwam een deel van de aanvallers 
vanuit Turkije, nvdr.) Gezien de stevige controle die 
de Koerden hebben over de regio, mogen we ervan 
uitgaan dat het om een zelfmoordmissie ging met 
als doel zoveel mogelijk burgers te vermoorden. 
De Koerden slaagden er in januari in de regio met 
Amerikaanse luchtsteun te bevrijden. 

De afgelopen weken behaalden de YPG en 
verschillende Syrische Arabische oppositiegroepen 
enkele belangrijke overwinningen op de Islamitische 
Staat. Een week voor de aanval werd IS verdreven 
uit de strategisch erg belangrijke grensstad Tel Abyad, 
waardoor een vitale toevoerroute naar het Syrische 
hoofdkwartier van IS in Raqqa werd doorgesneden. 
Vele analisten zagen de aanval op Kobanê als een 
vergeldingsactie voor die verliezen. 

Samuel Oakford is een journalist uit New York. Dit artikel 

werd gepubliceerd op de nieuwssite van Vice op 27 juni 2015. 

Vertaling Kristel Cuvelier, stafmedewerkster Koerdisch Instituut

geraakt,” vertelde hij verder. Jasim overleefde en werd 
naar Turkije gebracht waar hij vanuit het ziekenhuis 
zijn verhaal vertelde.

Fatma, een 30-jarige vrouw getuigt eveneens 
vanuit het Turkse ziekenhuis. Ze vertelt dat ze 
donderdagochtend op weg was naar het Amel-
ziekenhuis in Kobanê om het lichaam op te halen van 
haar vader die er enkele uren eerder een natuurlijke dood 
gestorven was. Toen ze samen met haar echtgenoot en 
één van zijn vrienden het stadscentrum binnenreden, 
staken IS-schutters hen voorbij en begonnen in het 
wilde weg in hun auto te schieten. Terwijl ze vuurden, 
riepen ze: “Kaffers! We komen je halen!” waarmee de 
jihadisten hun slachtoffers verweten ‘ongelovigen’ te 
zijn.      

“Ze schoten mijn echtgenoot door zijn hoofd, zijn hersenen 

spetterden voor mijn ogen door de auto,” zei Fatma. De 
vriend van haar man werd ook doodgeschoten. Fatma 
zelf, die meer dan acht maanden zwanger is, wist zich 
uit de auto te werpen. Ze werd gered door Koerdische 
YPG-soldaten en in allerijl naar Turkije gebracht waar 
dokters haar baby in een spoedoperatie ter wereld 
konden brengen. Moeder en kind overleefden. De 
andere kinderen van Fatma zijn achtergebleven in 
Kobanê en de vrouw wist niet of  ze ongedeerd waren 
of  niet.   

Een andere vrouw van 19 jaar vertelde dat haar 
volledige familie doodgeschoten was voor hun huis in 
Kobanê. De jonge vrouw was gewond en ze weende de 
hele tijd terwijl probeerde te vertellen wat er gebeurd 
was. Ze was niet in staat te tellen hoeveel familieleden 
ze had verloren.

Een vrouw van midden de 50, die haar naam niet 
gaf, zei dat IS-strijders haar hadden gevangengenomen 
in haar huis en haar als gijzelaar vasthielden. “ISIS 

nam me mee naar het veldhospitaal – daar, voor het hospitaal, 

schoten ze me in mijn been en zeiden dat ik mijn kinderen moest 

opbellen om me te komen ophalen,” vertelde ze. “Ik belde 

mijn kinderen, maar kon hen niet bereiken.”

“Godzijdank, later vernam ik dat dit één van hun tactieken 

was om mensen naar buiten te lokken zodat ze hen kunnen 

vermoorden,” zei de vrouw. Ze legde uit dat ze was 
kunnen ontsnappen en dat ze naar de Turkse grens 
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wat vluchtelingen, onder wie 4.000 christenen uit 
Mosoel (dat onder controle staat van IS), er hun 
toevlucht. Militair is het er nu relatief  rustig, hoewel 
IS in april nog een bomaanslag pleegde gericht tegen 
het Amerikaanse consulaat.

Qandil – 3 juni om 23:10

Enkele dagen in het Qandil-gebergte (Zuid-Koerdistan 
of  Iraaks Koerdistan) in de kampen van de PKK. De 
Koerdische bevrijdingsbeweging PKK zocht daar haar 
toevlucht eind de jaren ’80 om te ontsnappen aan de 
acties en de repressie van het Turkse leger. De PKK 
was toen nog een behoorlijk autoritaire organisatie die 
zich op orthodoxe wijze op het marxisme-leninisme 
beriep. Maar vanuit zijn eenzame cel legde PKK-leider 
Abdullah Öcalan zijn organisatie onder de kritische 
loep. Met de hulp van de politieke en anarchistische 
denker, Murray Bookchin, transformeerde hij de PKK-
ideologie tot het democratische confederalisme waarbij 
1. radicale democratie en vrijheid, 2. de ecologische 
maatschappij en 3. de complete gelijkwaardigheid van 
man en vrouw centraal staan. 

Het gaat niet om louter theorie. In het Qandil-
gebergte past men de ideeën consequent toe, net 
zoals dat het geval is met de zusterorganisatie PYD 
in het Koerdische Syrië (Rojava). We verbleven er 
enkele dagen telkens in een ander kamp. We zagen 
hoe de PKK zoveel meer is dan een gewapende 
organisatie die door de EU totaal onterecht op de 
lijst met terroristische organisaties prijkt. Elk orgaan 
van de PKK wordt geleid door twee covoorzitters die 
van een verschillend geslacht moeten zijn. Vrouwen 
zijn in bestuursfuncties met minstens de helft 
vertegenwoordigd. Doelstelling is dat het patriarchaat 
wordt vervangen door een gelijkwaardige samenleving. 

Erbil – 29 mei om 18:36 

In Erbil, Zuid-Koerdistan (Noord-Irak). Van de 
gevechten aan de Khazar-frontlinie een 40-tal 
kilometer verder is niets te merken. Afgelopen zomer 
werd de stad nochtans bedreigd door een offensief  
van IS. De VS zagen zich verplicht om te interveniëren, 
want oliemultinationals als Exxon Mobile en Chevron 
hebben er grote contracten lopen voor het oppompen 
van de olie in het autonome Koerdische noorden, ook 
al is dat zeer tegen de zin van Bagdad. Daar vindt 
men dat het aan de centrale regering toekomt om de 
contracten (en de opbrengsten ervan) te onderhandelen. 
In vergelijking met de rest van Irak boert de regio 
economisch goed, maar is de ongelijkheid en armoede 
zichtbaar erg groot. Het is vooral een kleine toplaag 
die profiteert en bovendien teelt de corruptie er welig. 
Maar sinds de scherpe daling van de olieprijzen en de 
oorlog tegen IS, lijkt ook hier de economische crisis 
toe te slaan. De voornamelijk Turkse investeerders 
kijken de kat uit de boom. Bovendien zochten heel 

Van eind mei tot half  juni 2015 trok een delegatie 

van het Koerdisch Instituut te Brussel naar 

Zuid Koerdistan in het noorden van Irak (KRG). 

Het was de bedoeling om van daaruit verder te 

reizen naar Rojava, de Koerdische regio’s in 

Syrië, maar helaas gaven de lokale autoriteiten 

hier geen toelating voor. De delegatie had als 

doel achtergrondinformatie te verzamelen over 

de situatie ter plaatse en over de dagelijkse 

praktijk in het Koerdische emancipatiestreven en 

daarover vervolgens verslag uit te brengen. Bij de 

deelnemers was onder meer een reportageploeg 

en vredesactivist en publicist Ludo De Brabander 

(Vrede vzw) die voor zijn Facebookpagina het 

volgende verslag maakte.

Ludo De Brabander

Reisverslag delegatie Koerdisch 
Instituut naar de KRG



De Koerden, 84
29 

zorgt de verregaande verheerlijking van ‘Apo’ ook wel 
een beetje voor een top-down benadering. Soit, ik was 
gefascineerd door de organisatie, de toewijding en de 
enorme gastvrijheid die er ons te beurt viel.

Dohuk – 6 juni om 0:41 

Dohuk, Zuid-Koerdistan (Iraaks Koerdistan). 
Het is frustrerend wachten op een vergunning van 
de Koerdische Regionale Regering om de grens naar 
Rojava (Syrisch Koerdistan) te mogen oversteken. De 
Koerdistan Democratische Partij die hier de lakens 
uitdeelt ziet de PKK en haar Syrische zusterpartij 
PYD als rivalen. De succesvolle verdediging van 
Kobanê  door de PYD en de ontzetting door de PKK/
PYD van de Yezidi’s die geblokkeerd zaten op de 
Sinjar-berg na het offensief  van de Islamitische Staat, 
deed hun populariteit toenemen. Tegelijkertijd daalde 
het aanzien van de Peshmerga die hier verbonden 
zijn met de KDP, nadat deze op veel plaatsen hun 
posten verlieten waardoor IS in staat was belangrijke 
veroveringen te doen. Een andere reden voor de 
slechter geworden relaties heeft te maken met de 
nauwe economische banden tussen Turkije, dat de 
PKK als een terroristische organisatie beschouwt, en 
Iraaks Koerdistan waar de KDP van profiteert.

Ten zuiden van Dohuk zijn er heel wat 
vluchtelingenkampen waar de Yezidi’s hun toevlucht 

De kampen 
worden bewoond 
door kleine een-
heden van 10 à 15 
leden. Zo’n eenheid 
streeft er naar om zo 
respect-vol mogelijk 
om te gaan met de 
mooie natuur in 
het gebied en ook 
met de mensen van 
de kleine dorpen. 
Jagen is er verboden, 
rond het kamp vind 
je kleine tuintjes 
met biologische 
groenten, afval 
wordt beperkt en 
verdwijnt in vuilnis-
emmers. Zelfs een sigarettenpeuk vind je er niet. Er is een 
klein gezondheidscentrum en een tandartsenpraktijk 
die gratis gezondheidszorg en medicatie verstrekken 
aan de plaatselijke bevolking. Jonge PKK-militanten 
en rekruten krijgen elke dag militaire training maar ook 
politiek, economisch en cultureel onderwijs. Een hele 
verademing voor jongeren die dikwijls uit gezinnen 
met traditionele relaties en patronen afkomstig zijn. 
De organisatie is strak en efficiënt georganiseerd. Op 
militair vlak hebben we in Irak kunnen zien wat dat 
betekent, hoe de PKK  de opmars van de Islamitische 
Staat kon stuiten in Makhmur of  vele Yezidi het leven 
kon redden in het Iraakse stadje Sinjar (Shengal) aan 
de Syrische grens door hen te laten ontsnappen via 
een geforceerde corridor naar Syrië. 

Bij de PKK staat het individu ten dienste van de 
gemeenschap en omgekeerd. En toch heb ik een 
kleine bedenking. We deden verschillende interviews 
met kaders en gewone militanten. Ik kon me niet van 
de indruk ontdoen dat er een heuse verheerlijking 
bestaat ten aanzien van leider ‘Apo’ (de koosnaam voor 
Abdullah Öcalan). Terwijl iedereen spreekt van vrijheid 
en autonomie, worden zijn geschriften ingestudeerd 
als ware het de bijbel zelf. Na elk interview overheerste 
bij ons toch het gevoel dat Öcalan werd afgedreund 
met weinig marge en/of  vermogen voor een kritische 
lezing. Terwijl de filosofie van het democratisch 
confederalisme vertrekt vanuit de basis (bottom-up) 
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van YPG/PKK tegen de Islamitische Staat. Zo vlak 
voor de Turkse verkiezingen wil de KRG haar goede 
relaties met de Turkse AKP-regering niet op het spel 
zetten. 

We trekken naar het vluchtelingenkamp Mahmour 
ten zuidwesten van Erbil op 20 km van de frontlijn 
met de Islamitische Staat. In het kamp leven 
12.000 mensen die in 1994 de repressie in Noord-
Koerdistan (Turks Koerdistan) zijn ontvlucht. Hun 
dorpen, in de regio van Sirnak en Hakkari, werden 
ontruimd of  platgebrand omdat ze als schuiloord of  
bevoorradingsplaats voor de PKK-guerrilla konden 
dienen. Ze vonden een eerste toevluchtsoord in de 
grensstreek van Turkije, waar ze evenwel door Turkse 
gevechtsvliegtuigen werden gebombardeerd en door 
Peshmerga van de KDP werden aangevallen. Na 
diverse omzwervingen en aanvallen op hun kampen 
waarbij heel wat mensen het leven lieten, konden ze, 
na een akkoord met het toenmalige Baath-regime van 
Saddam Hoessein, eind 1998 terecht in Mahmour, een 
klein onooglijk woestijndorpje aan de rand van Iraaks 
Koerdistan. “In de zomer kunnen de temperaturen 
er oplopen tot 50 graden. We vonden er alleen maar 
stenen, slangen en schorpioenen” zo getuigt een 
kampbewoner. Inmiddels zijn de tenten vervangen 
door kleine huizen van leem en steen, zijn er tuintjes 
met bomen, groenten en kruiden en oogt het allemaal 
erg knus en bijna Provençaals.

Op 6 augustus viel de Islamitische Staat het 
kamp aan dat weerloos werd achtergelaten door 
de gevluchte Peshmerga. De bevolking kon op tijd 
vluchten. Eenheden van de HPG (de militaire vleugel 
van de PKK), zo’n 300 man/vrouw sterk, trokken 
twee dagen later naar Mahmour en slaagden er in 
korte tijd in om het kamp en het aanpalende dorp 
te heroveren. Sindsdien beschermen ze het kamp en 
hebben ze verdedigingsposten opgetrokken aan de 
frontlinie met de Islamitische Staat. Het voorval is 
nog maar eens het bewijs dat een kleine groep goed 
getrainde en gemotiveerde strijders de Islamitische 
Staat kan verslaan.

In het kamp hebben de bewoners zich georganiseerd 
volgens de basisprincipes van het democratisch 
confederalisme. Het kamp heeft vijf  buurtraden 
die beslissingen treffen over de dienstverlening 

hebben gezocht na de verovering van hun dorpen en 
de stad Sinjar. Volgens de broer van de religieuze leider 
van de Yezidi’s, is zowat de helft van de goed 500.000 
Yezidi’s die in Irak leven op de vlucht. Slechts enkelen 
willen hun verhaal vertellen. Ze zijn te getraumatiseerd 
of  ze vrezen voor het leven van de achtergebleven 
vrienden en familieleden. 

Besto is een jongen van rond de veertien jaar die 
8 maanden onder IS bewind leefde. Hij en zijn drie 
broers moesten elke dag de gebedspraktijken van 
de islam uitvoeren, kregen islamitisch onderwijs en 
ook een militaire training. Wie daaraan weigert mee 
te werken wordt gedood. Besto was er ook getuige 
van hoe twee jonge vrouwen met enkele IS-strijders 
opgesloten werden. Op vraag of  hij wist wat er met 
hen gebeurde zei hij: “ik denk dat het wel duidelijk 
is”. Hij kon ontsnappen met zijn oudere tante omdat 
hij speelde dat hij compleet verzwakt was. Zijn drie 
oudere broers zijn nog altijd in handen van IS. 

Tijdens een bezoek aan een van de kampen in 
Khanke zijn de trauma’s van de mensen van de 
gezichten te lezen. Nu moeten ze leven in tenten 
bij temperaturen die momenteel rond de 40 graden 
hangen. De solidariteit onder de Yezidi’s, die al 
eeuwenlang te lijden hebben onder vervolgingen, is 
groot. De zoon van de koninklijke familie van de 
Yezidi’s toont ons hoe hij in zijn ruime vertrekken 22 
families heeft gehuisvest.

De frontlijn is soms maar een twintigtal kilometer 
van ons verwijderd, maar toch gaat het gewone leven 
hier door. Bij het bezoek aan het plaatselijke heiligdom 
in Lalesh, komen Yezidi-families zoals elke vrijdag 
samen om er te eten, praten en ja… zelfs te lachen. 
Iedereen weet dat er ooit een einde komt aan deze 
nachtmerrie.

Mahmour – 7 juni om 21:40 

Mahmour, Irak. De Koerdische Regionale Regering 
(KRG) weigert ons een vergunning te geven om de 
grens over te steken naar Rojava (Koerdische Syrië). 
Ook de toegang tot Sinjar, waar de YPG/PKK 
stellingen zijn, wordt ons ontzegd. Het is duidelijk 
dat er geen pottenkijkers gewenst zijn en dat de KRG 
geen publiciteit wil geven aan de succesvolle strijd 
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verbinden. Tegelijk dreigt een belangrijke aanvoerlijn 
richting Turkije van IS afgesloten te geraken. (Ludo 
doelt op de verovering van de Syrische grensstad Tel 
Abyad op de Islamitische Staat door de YPG, nvdr.) 

7 juni om 22:24

De AKP strandt op 258 zetels en verliest daarmee 
69 zetels. HDP haalt in één klap 80 zetels binnen. 
Dit betekent een enorme klap voor de ambities van 
Erdoğan om zijn presidentiële macht uit te breiden. 
Erdoğan voerde een haatcampagne tegen de HDP 
in een poging de partij onder de kiesdrempel te 
houden en zelf  met de meeste zetels ervan te gaan 
lopen. Dat is duidelijk mislukt. Erdoğan gedraagt 
zich meer en meer als een autoritaire en megalomane 
heerser. Hij voerde actief  campagne hoewel hij zich 
volgens de grondwet boven het partijgewoel dient 
te plaatsen. HDP kantoren werden aangevallen. Er 
vielen doden. Het kiesresultaat is het beste antwoord 
daarop!!! Minpuntje is de vooruitgang van MHP, een 
partij – hoewel wat gematigder geworden – met een 
extreemrechts verleden.

Ludo De Brabander, woordvoerder Vrede vzw vanuit de KRG..

en die de dagelijkse problemen aanpakken. Deze 
buurtraden staan voor iedereen open. Zij bezorgen 
die beslissingen aan de 91 leden tellende Algemene 
Vergadering van het kamp die deels is samengesteld 
uit telkens 5 vertegenwoordigers van de buurtraden. 
Die oordeelt over algemene zaken die het hele kamp 
aangaan zoals afvalophaling en budgettaire kwesties. 
Daarnaast zetelen er ook vertegenwoordigers 
van de middenveldorganisaties in (vrouwen-, 
jongerenorganisaties,…) en 31 leden die worden 
verkozen door een tweejaarlijks congres van het kamp. 
Het bestuur van het kamp wordt eveneens om de twee 
jaar verkozen, maar dan rechtstreeks door iedereen die 
zich geregistreerd heeft als kiezer (16 tot 60 jaar). Om 
de twee maanden wordt er een collecte georganiseerd 
bij de kampbewoners die naar vermogen een bijdrage 
leveren aan het kampbudget. Voor het juridische 
systeem is er een coördinator die geval per geval een 
commissie laat samenstellen uit kampbewoners die 
via overleg geschillen proberen op te lossen. Dit hele 
systeem van democratisch confederalisme vind je ook 
in Rojava en (als parallel systeem) in Turks Koerdistan.

6 juni om 8:03

De Koerdische PYD is al een maand bezig aan een 
succesvol offensief  dat Kobanê en Cîzîrê moet 

Kinderen in het vluchtelingenkamp in Kankhe, ten zuiden van Dohuk, Irak ©Ludo De Brabander
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Volk in beeld: De Faili Koerden of  de Pahla 
–

Dr. Ala Musa Hasan 

De naam Faila spruit voort uit het Arabisch: de werkelijke naam was Pahla, hetgeen stond voor Perzië, een 
koninkrijk in het huidige Iran, dat bloeide tijdens het Romeinse Rijk. De naamsverandering werd veroorzaakt 
door het Arabisch schrift dat geen P kent, maar wel de F. 

Sinds de Oudheid leefden de Faili Koerden in de grensstreken tussen Irak en Iran, aan beide zijden van 
de Zagros Bergen. De Iraaks Fail-Koerden leefden 
overwegend in Khanaqin, Al-Magdadia, Mandali, 
Badrah, Zorbateyah, Jassan, Al-Kut en Al-Azizyah. 
Andere Faili-Koerden leefden in Shaikh Sa’ad, Ali 
Sharqi, Ali Gharbi Al-Kofah en Baghdad. 

Aan Iraanse kant leefden ze in Qasr-Shirin, 
Kermanshah, Karand, Eslamabad, Sarpol-Zahab, 
Gilan-Gharb en Ilaamm.Het is triest te moeten 
constateren dat sinds de 19de eeuw de Faili-Koerden 
slachtoffer werden van staatsvervolging. Ze werden 
als staatlozen beschouwd door zowel Iran als Irak, 
beide ervan uitgaande dat deze bevolkingsgroep bij 
de andere thuishoorde.

In de mid-zeventiger jaren deporteerde het 
Irak van Saddam Hoessein een aanzienlijk aantal 
Faili-Koerden, die sinds generaties bij Baghdad en 
Khanaqin geleefd naar Iran. Irak beschouwde hen 
als mensen van Iraanse afkomst. Tot op heden is de 
nieuwe Iraakse regering niet in staat gebleken het 
probleem van de Faili-Koerden te regelen: ze leven 
nog steeds gescheiden, worden gediscrimineerd en 

als tweederangs burgers beschouwd.

De huidige regering is niet in staat een redelijke raming van het aantal Failis in Irak te geven, omdat ze 
zich niet de tijd gunden om een degelijk onderzoek op te zetten. Verder werden er zoveel Faili Koerden naar 
Iran gedeporteerd, waar ze slachtoffer werden van etnische zuiveringen. Veel Faili-Koerden migreerden naar 
andere landen, wereldwijd, op zoek naar een plaats waar ze hun kinderen in waardigheid en met respect kunnen 
opvoeden.

Vertaling door Geert Kliphuis.

Faili-vluchtelingen in Irak in de jaren ‘80.
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Koerdisch Instituut ontvangt mooie collectie 
boeken, documenten en archiefstukken van 

Guido Van Leemput (Nederland) en 
Dr. Yekta Uzunoglu (Tsjechië)

Onlangs heeft het Koerdisch Instituut een mooie aanvulling gekregen voor 

zijn bibliotheek, archief  en documentatiecentrum. 

Van de heer Guido Van Leemput uit Nederland ontvingen wij tientallen 

archiefdozen vol met tijdschriften, documentatie en verschillende 

boeken over het Midden-Oosten, Turkije, de militarisering van de regio, 

Koerdistan, de Koerdische vrijheidsbeweging en de situatie in Turkije, Irak, 

Iran en Syrië.  

Dr. Yekta Uzunoglu uit Tsjechië schonk het Koerdisch Instituut naast 

verschillende boeken ook een klein maar zeer belangrijk archief.

Bij deze willen we beide heren hartelijk danken voor hun schenking, net 

als de vele anderen die in het verleden een gift deden aan onze bibliotheek, 

documentatiecentrum en archief.

De bibliotheek van het Koerdisch Instituut is in principe elke weekdag raadpleegbaar 
van 9u tot 17u. Wel graag eerst een seintje vooraf  via het nummer 

+32/(0)2 230.34.02 (vaste lijn) of  +32/(0)479 562 962 (gsm) of  via een mailtje 
naar kib@skynet.be (Derwich M. Ferho) of  

koerdisch.instituut@skynet.be (stafmedewerkers)
.Donaties en giften zijn uiteraard steeds welkom. Wie graag helpt met inschrijven en 

klasseren, mag ons ook altijd contacteren.


