PB- PP B- 308687
BELGIE(N) - BELGIQUE

TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN HET KOERDISCH INSTITUUT | JAARGANG 16 | N°87 | JANUARI-FEBRUARI 2016

Mobiel hospitaal
voor Rojava en Shengal
Sinds 2013 en 2014 zijn er honderden duizenden vluchtelingen uit Irak en Syrië op de vlucht voor het geweld en de
terreur van IS. Velen daarvan zijn terecht gekomen in de Koerdische regio’s van Irak en Syrië. Er is een schrijnend tekort
aan medische hulpverlening bij de vluchtelingen, die vaak in geïmproviseerde kampen leven in moeilijk bereikbare
gebieden.
Dit project voorziet in het aankopen van drie medische mobiele eenheden, voor algemene geneeskunde of
tandheelkunde, die voornamelijk de grote vluchtelingenpopulatie in het noorden van Irak en Syrië zullen bedienen.

In Turkije praat de staat niet,
ze schiet alleen

De mobiele eenheden zullen bediend worden door medewerkers van Heyva Sor, de Koerdische Rode Halve Maan en de
belangrijkste lokale hulpverleningsinstantie. Naast de mobiele eenheden, zouden we ook graag 60 tenten aankopen voor
lokale opvanginitiatieven.

Wilt u helpen? Doe een gift op:
IBAN: BE36 0012 0685 3081
BIC: GEBABEBB
Koerdisch Instituut vzw
Met de mededeling: “MOBIEL HOSPITAAL”

afgiftekantoor 1210 Sint-Joost-Ten-Node

Door dit project te steunen, maakt u broodnodige medische hulp mogelijk voor de vele vluchtelingen in Rojava en
Shengal. Elke bijdrage is dus goud waard.

Jaren van vooruitgang in Turkije
tenietgedaan
Kobanê viert de eerste verjaardag
van de bevrijding

Redactioneel

Cizîr, Sûr, Sîlopî, Farqîn, Nisêbîn, …
De jaren ’90 herhalen zich
derwich M. Ferho, voorzitter Koerdisch instituut
In 2002 raakte bekend dat de Turkse staat in de jaren ’90 drieduizend Koerdische dorpen met de grond
gelijk gemaakt had. En dat 378.335 personen gedwongen werden te verhuizen. De dorpelingen hadden de
keuze tussen collaboratie met de autoriteiten of verhuis. Duizenden Koerden die niet akkoord gingen werden
aangehouden, waarvan 500 ‘overleden’ zijn in militaire gevangenissen. Het gaat hier om officiële verslagen
van mensenrechtenorganisaties, waaronder Human Rights Watch en Amnesty International (Policy of Denial,
1995, EUR 44/24/95, p. 3).
Vandaag zet de Turkse staat deze politiek tegen de Koerden verder: de volledige assimilatie of de totale
uitroeiing van de Koerden uit de regio. De ‘vredesprocessen’ en de beloften om democratie te installeren in
Turkije dienen alleen maar om tijd te winnen. De bedoeling is de Koerdische politieke oppositie en militaire
macht te verzwakken en ervoor te zorgen dat de bevolking de hoop verliest. De Turkse politiek tegen de
Koerden in Turkije, in Rojava en elders toont duidelijk aan dat de Turkse regering niet van plan is een blijvende
politieke oplossing te vinden. Integendeel, de militaire repressie in Koerdistan wordt steeds erger, terwijl
aanhangers van de Islamitische Staat vrijelijk hun gang kunnen gaan in Turkije.
Sinds augustus 2015 zijn er militaire operaties aan de gang tegen Koerdische steden waaronder Cizîr (Cizre),
Sûr, Sîlopî, Farqîn, Silvan, Nisêbîn (Nusaybin), Dargecit, Yüksekova … Meer dan 50 langdurige uitgangsverboden werden uitgeroepen over een 17-tal steden en dorpen, voornamelijk in de provincies Diyarbakir,
Mardin, Şırnak en Hakkâri. De uitgangsverboden hebben volgens de mensenrechtenorganisatie IHD een
impact op meer dan 1.300.000 mensen. Meer dan honderdduizend mensen werden reeds gedwongen hun
huizen te verlaten. Tanks schieten willekeurig in de straten, gevechtsvliegtuigen bombarderen buurten, zwaar
bewapende moordcommando’s voeren een genocide uit. De slachtoffers zijn bejaarden, kinderen en andere
onschuldige mensen. De gewonden blijven hulpeloos op straat liggen, ambulances krijgen geen toegang tot de
buurt. Familieleden, parlementsleden en gezondheidspersoneel worden zelf beschoten indien ze de slachtoffers
willen bereiken. Gewonden sterven ter plaatse door een gebrek aan medische zorgen, hun lichamen liggen soms
weken te rotten. In een kelder in Cizrê liet het Turkse leger een twintigtal mensen moedwillig sterven, ondanks
alle pogingen van advocaten, politici, mensenrechtenorganisaties en medisch personeel om hen te redden. Meer
dan twee weken later, mag men de kelder nog steeds niet benaderen. De mensen zijn er overleden niet enkel aan
aan hun verwondingen maar ook van dorst.
Tijdens de 12de EUTCC Conferentie in het Europees Parlement (26-27 jan. 2016) werd deze staatspolitiek
beschreven als “een oorlogsverklaring tegen de Koerdische burgers”. “Genocides beginnen met kleine daden,
maar worden steeds groter. Het gaat hier om een systematische, geplande en doelbewuste genocide tegen de
Koerden.” De bevolking van Cizîr, Sûr en Nisêbîn zit al maanden zonder water, eten en
geneesmiddelen. Ze worden in hun steden gevangen gehouden en elke dag vallen er meer slachtoffers.
Daarom is de vraag aan de Europese instanties: wordt er ingegrepen en zullen de Turkse autoriteiten op het
matje geroepen worden? Of gaat men medeplichtig worden aan de misdaden van de Turkse staat?
De Koerden vragen alleen maar respect voor hun identiteit, taal en andere eigenheden. Ze verdienen het niet
hiervoor op een barbaarse manier onderdrukt te worden door de Turkse staat, met de wapens en de andere
militaire middelen die deze krijgt van de EU en de VS.
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De Turkse oorlogspolitiek
tegen de Koerden
ludo de brabander
In het Koerdische zuidoosten van Turkije woedt
er een ware oorlog die al honderden dodelijke
slachtoffers maakte. Vorige zomer maakte de
Turkse regering een eind aan een schijnbaar
veelbelovend vredesproces dat eind 2012 op
gang kwam. Het politieke klimaat in het land
doet denken aan de duistere jaren negentig toen
duizenden mensen omkwamen en folteringen en
verdwijningen schering en inslag waren.
Na de bomaanslag in het toeristische hart van
Istanbul die 10 buitenlandse doden maakte, hield de
Turkse president Erdoğan een toespraak die bijna 40
minuten duurde. Hij nam amper een minuut de tijd
om te reageren op de aanslag, om vervolgens goed
10 minuten lang te fulmineren tegen “waardeloze zogenaamde academici”. Erdoğan haalde woedend uit
naar de 1.128 academici van 89 universiteiten die een
oproep hadden getekend over het geweld in het Koerdische zuidoosten van het land, waarin ze verklaarden
niet “medeplichtig te willen zijn aan deze slachtpartij
door te zwijgen” en ze “een onmiddellijke einde van
het staatsgeweld” vroegen. Volgens Erdoğan pleegden de academici verraad jegens de Turkse staat en
moeten ze gestraft worden. Enkele van de ondertekenaars werden vervolgens gearresteerd en hoewel
ze weer vrijgelaten zijn, riskeren ze een vervolging.
De onderwijsraad YÖK startte meteen een onderzoek. Een dag later vielen de eerste ontslagen.
De jongste jaren liet een autoritaire Erdoğan tal van
critici en politieke tegenstanders opsluiten of sloot hij
hun mediakanalen af. Eind vorig jaar werd de leider
van de Democratische Volkspartij (HDP), Selahattin Demirtaş, eveneens als ‘verrader’ gebrandmerkt
toen deze zich achter een oproep schaarde voor meer
autonomie in de Koerdische regio. Erdoğan waarschuwde Demirtaş dat het volk en de wet hem een
“lesje zouden leren” en beschuldigde hem ervan te-

gen artikel 14 van de Turkse grondwet te hebben gezondigd die activiteiten aan banden kan leggen “die
de ondeelbare integriteit van het Turkse grondgebied
geweld aan doen”.
De harde taal en maatregelen van de AKP-regering
verzuren het politieke klimaat wat zorgt voor fysieke
bedreigingen en intimidaties door dubieuze figuren
en radicale nationalisten. Sedat Peker, die al verschillende keren veroordeeld is tot tientallen jaren voor
moord en allerlei criminele activiteiten maar – eigenaardig genoeg – telkens weer op vrije voeten kwam,
schreef op zijn website dat de academici die de petitie
voor vrede tekenden zullen afgeslacht worden: “we
zullen jullie bloed laten stromen en er vervolgens een
douche onder nemen”. Peker, een ultranationalist met
politieke connecties, is zeker niet de enige die er zo
over denkt. Een parlementslid van de extreemrechtse
oppositiepartij Partij van de Nationalistische Beweging (MHP) ging zo ver om de universiteiten “huizen
van terroristen” te noemen en bepleitte gelijkaardige maatregelen zoals in de opstandige Koerdische
steden.

Tanks in koerdische sTeden
Hoewel zijn land al verschillende keren het doelwit
is geweest van aanslagen door de Islamitische Staat,
blijft Erdoğan focussen op de ‘terroristische’ Koerdistan Arbeiderspartij (PKK). Volgens de Turkse regering vormen de PKK en de Islamitische Staat een
even groot terroristisch gevaar. In werkelijkheid gaat
de prioriteit uit naar het bestrijden van de PKK. Sinds
de zomer van 2015 begon de Turkse regering met het
instellen van een uitgaansverbod (een avondklok van
24u op 24u, nvdr.) gevolgd door een harde militaire
campagne van het Turkse leger in verschillende
Koerdische steden. Turkse tanks bombardeerden
Cizre (Cizîr in het Koerdisch, nvdr.), een stad aan de
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grens met Syrië. Ook de steden Diyarbakir (Amed)
en Silopi veranderden in een oorlogszone. Premier
Davutoğlu beloofde om de ‘terroristen’ “uit te roeien van huis tot huis en straat tot straat”. De burgemeester van Diyarbakir, Gültan Kisanak, die vijf jaar
gevangenisstraf riskeert omdat ze zich schuldig zou
gemaakt hebben aan ‘terroristische propaganda’, zei
daarentegen: “Tanks en zware wapens, die worden
ingezet in een conventionele oorlog, worden nu gebruikt in gebieden waar honderdduizenden burgers
leven”.
Onder Erdoğan is de mensenrechtensituatie de jongste jaren zwaar verslechterd. In een gezamenlijk rapport van de Turkse Mensenrechtenassociatie (IHD)
en de Turkse Stichting voor Mensenrechten (TIHV)
zeggen beide mensenrechtenorganisaties dat de oorlog in het zuidoosten en de afkondiging van de nieuwe
Interne Veiligheidswet begin vorig jaar gezorgd heeft
voor een stijging van de mensenrechtenschendingen
in 2015. Het geweld in de Koerdische regio kostte het
leven aan 523 mensen, van wie 157 burgers, ouderen en kinderen. 1,3 miljoen mensen ondergingen het
uitgaansverbod, waardoor er een chronisch tekort is
aan water, elektriciteit, voedsel en gezondheidszorg.
Het recht om informatie te delen werd aan banden
gelegd. Het geweld tegen Koerdische organisaties en
pro-Koerdische partijen was al aan de gang in de aanloop naar de verkiezingen die in juni en november
werden gehouden. Van de 432 aanvallen op partijbureaus was de pro-Koerdische partij HDP 417 keer
het slachtoffer. Dat Erdoğan geen kritiek duldt blijkt
uit het aantal keren dat de toegang tot websites werd
geblokkeerd: 105.958 keer tegenover 40.773 in 2014
en 35.001 in 2013. Momenteel zitten 30 journalisten
gevangen. Koerdische politici worden afgedreigd of
achter tralies gezet. “Leiders van deze partij zouden
moeten betalen,” aldus Erdoğan in een verwijzing
naar de HDP. “De Turkse staat heeft de macht om de
zogenaamde politici en intellectuelen te laten betalen
voor het bloed van zijn martelaren.”

Rusland. Toen Turkije een Russisch gevechtsvliegtuig
aan de grens met Syrië neerhaalde zei secretarisgeneraal Stoltenberg dat de NAVO solidair is met
Turkije, hoewel dergelijke acties tot gevaarlijke escalaties kunnen leiden. Volgens artikel 5 van het NAVO-verdrag wordt een aanval op een lidstaat beschouwd als een aanval tegen alle andere NAVO-leden.
Toch lijkt de NAVO niet van plan om Turkije in te
tomen.
De Europese Unie heeft Turkije ook nodig om de
vluchtelingenstroom in te dammen. Ze heeft daarover een akkoord gesloten met Ankara. In ruil voor de
reductie van het aantal asielzoekers naar Europa krijgt
Turkije 3 miljard euro, een visavrije EU-toegang voor
Turkse onderdanen en betere vooruitzichten voor lidmaatschap van de EU. Italië blokkeert het akkoord
nog, maar dan om financiële redenen, niet uit bekommernis voor de mensenrechtensituatie.

Vredesproces
Eind 2012 was er nochtans een veelbelovend vredesproces gestart. De PKK lanceerde sinds 1999 geregeld oproepen tot een staakt-het-vuren en toonde haar
wil om te streven naar een politieke oplossing. De organisatie vraagt net zoals het overgrote deel van de
Koerdische politieke en culturele bewegingen meer
autonomie en rechten voor de Koerden, zoals onderwijs in het Koerdisch. In de grondwet staat nog altijd

heT WesTen zWijgT
De Westerse bondgenoten houden zich stil. De
NAVO hield het afgelopen zomer bij een voorzichtige oproep om zich terughoudend op te stellen in het
gevecht met Koerdische militanten. Een veroordeling
blijft uit. De NAVO en Turkije delen belangrijke strategische objectieven, zoals de regimeverandering in Damascus en de confrontatiepolitiek tegen
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Tanks in de straten van Sur, Diyarbakir.

dat het Turks de enige officiële taal is. Bovendien is
de Koerdische regio economisch onderontwikkeld in
vergelijking met andere delen van Turkije en voelen
de Koerden zich gediscrimineerd. Abdullah Öcalan,
de PKK-leider die al 16 jaar gevangen zit op het eiland
Imralı, lanceerde in de 2005 voor de eerste keer een
oproep voor een ‘democratisch confederalisme’. Met
zijn pleidooi zegt Öcalan te streven naar de algehele
democratisering van het Turkse politieke systeem. In
een uitgebreid manifest van 2011 zet hij zich af tegen
het centralisme van ‘de natiestaat’ en neemt hij ook expliciet afstand van het autoritaire marxisme-leninisme
zoals de Koerdistan Arbeiderspartij (PKK) dat beleed
van bij haar ontstaan tot diep in de jaren 1990. De
PKK-leider stelt dat het democratisch confederalisme
geen staatssysteem is, maar een democratisch systeem
van een volk zonder staat dat zelfvoorzienend is op
alle domeinen van het maatschappelijk leven, met inbegrip van de economie.
Uiteindelijk zou Erdoğan op de uitnodiging van
Öcalan ingaan. Eind 2012 verklaarde hij in een interview dat de regering gesprekken voert met de gevangen PKK-leider, waarop de PKK enkele maanden later
een nieuw staakt-het-vuren afkondigde. In februari
2015 leidden de onderhandelingen tot het akkoord
van Dolmabahçe, met daarin 10 punten die het raam-

werk moesten bieden voor de oplossing van de Koerdische kwestie met inbegrip van de “nationale en
lokale dimensies van een democratische oplossing”.

poliTieke berekeningen
beTekenen einde Van
Vredesproces

De vraag rijst of er wel degelijk sprake was van een
echt vredesproces of dat het eerder ging om politieke berekeningen. Enkele maanden voor de aanslag
in Suruç (20 juli 2015), waarbij 33 linkse activisten
werden gedood die er samen waren voor solidariteitsacties met Kobanê (Kobani), de door de Islamitische
Staat belegerde Koerdische stad in Noord-Syrië, had
Erdoğan de onderhandelingen al opgeblazen. Het bezoekrecht aan Öcalan werd enkele maanden eerder,
in april 2015, opgeschort. Erdoğan maakte zich zorgen over de peilingen waaruit bleek dat de HDP wel
eens ruimschoots de kiesdrempel van 10 procent zou
kunnen overschrijden, wat alleen maar ten koste van
de AKP kon gaan. De door Erdoğan gewenste constitutionele machtsuitbreiding van de president kon er
door geblokkeerd worden wegens een gebrek aan een
voldoende meerderheid.
In de aanloop naar de verkiezingen van juni 2015

Sinds augustus 2015 zijn er al tientallen uitgaansverboden ingesteld voor de Koerdische bevolking in het zuidoosten van Turkije.
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sloot Erdoğan definitief de deuren door boudweg te
stellen dat Turkije “nooit een Koerdisch probleem”
heeft gekend. Hij ging zelf zo ver door het Koerdisch
verzet in Kobanê als ‘terroristisch’ te bestempelen en
de HDP als de politieke vleugel van de PKK te omschrijven. Helemaal verrassend was dat helaas niet.
Toen Kobanê in oktober 2014 dreigde te bezwijken
onder een offensief van de Islamitische Staat, kwam
het tot zware rellen met Koerdische activisten die
Kobanê te hulp wilden snellen, wat hen belet werd
door het Turkse leger. Er vielen 37 doden onder de
manifestanten. Het zogenaamde vredesproces werd
toen al zwaar op de proef gesteld en de verklaringen
van Erdoğan over de ‘terroristische’ Syrische
Koerden van de Democratische Uniepartij – een zusterpartij van de PKK – voorspelden weinig goeds. De
hardnekkigheid waarmee de Turkse regering de Koerdische autonome zone in Noord-Syrië bestrijdt, contrasteert sterk met het gedoogbeleid te aanzien van
de Islamitische Staat toen deze nog het grootste deel
van de grensstreek met Turkije in Syrië controleerde.
Volgens een onderzoek van de New Yorkse Columbia University is Turkije een belangrijke smokkelroute
voor olie van de Islamitische Staat die vervolgens via
de Turkse exportinfrastructuur op de internationale
markten terechtkomt. Hoewel er geen direct bewijs
is dat de Turkse regering linkt aan de oliesmokkel
van de Islamitische Staat, zeggen de onderzoekers dat
Ankara er zijn ogen voor sluit en de oliesmokkel mogelijk maakt door er de grenzen voor open te houden. Dat er nogal wat Turkse tussenschakels zijn die
grof geld verdienen aan die handel is daar wellicht
niet vreemd aan.
Na de aanslag in Suruç en de weerwraak op twee politiefunctionarissen door een niet door de PKK gedekte
aanslag, trok Turkije zich formeel uit het halfbakken
vredesproces terug. Het politieke doel was de verderzetting van de AKP-heerschappij met een voldoende
meerderheid om de grondwet te veranderen in de
richting van een presidentieel systeem. Toen bleek dat
de HDP niets moest weten van een uitbreiding van
de presidentiële macht en bijgevolg niet bereid was
om de nodige stemmen te leveren, trok Erdoğan de
stekker uit de onderhandelingen en koos voor de confrontatie in de hoop de HDP onder de kiesdrempel te
duwen, zodat de AKP een pak van de zetels zelf zou
kunnen inpalmen.

MiliTaire confronTaTie
Na het stopzetten van de onderhandelingen koos de
Turkse regering voor de militaire confrontatie door in
juli 2015 verschillende luchtbombardementen uit te
voeren op de PKK-kampen in het Iraakse Qandil-gebergte waarbij tal van PKK-militanten, maar ook
burgers, gedood werden. Dat zorgde voor woedende
reacties bij jongerengroepen verbonden aan de PKK
die in opstand kwamen in verschillende Koerdische
steden in Turkije. Toen ze die vervolgens uitriepen
tot ‘bevrijde zones’, ontplooide het Turkse leger een
imposante troepenmacht die hele woongebieden belegerden en onder artillerievuur bedolven. Het verschil met alle voorgaande guerrilla-acties is dat het
deze keer om een stedelijke opstand gaat in plaats van
een strijd op het platteland. De schaal van de militaire operaties roept herinneringen op aan de donkere jaren negentig, toen er duizenden doden vielen.
Het gaat niet zomaar om wat schermutselingen, maar
om zwaar oorlogsgeweld waarbij hele buurten in oorlogszones zijn veranderd. Eind vorig jaar stuurde de
minister van Onderwijs tekstberichten aan 3.000 leerkrachten dat ze hun posten moesten verlaten. Scholen
werden gesloten en duizenden scholieren en studenten zitten sindsdien zonder onderwijs.

AutoritAire erdoğAn
In essentie is het uitbreken van dit geweld het gevolg
van het groeiende autoritarisme van de AKP-regering. De islamistische AKP was ooit het voorbeeld
van hoop op een democratische islam. In de eerste
regeringsjaren boekte de AKP grote successen in de
toenadering tot de Europese Unie, het indammen
van de macht van het leger, de groeiende erkenning
van de Koerdische identiteit en het hervormen van
de strafwetgeving met meer respect voor politieke
vrijheden. Maar ondertussen werkte de AKP wel aan
de versteviging van zijn machtspositie in de bestuursorganen en bij politie en leger. Toen Erdoğan voldoende macht had verzameld vond hij het niet langer
noodzakelijk om steun te zoeken bij de seculieren,
intellectuelen, de media, de ondernemers en functionarissen die zich niet met de AKP vereenzelvigden.
Dat hij er naar streeft om ‘zijn’ presidentiële macht
fors uit te breiden is symptomatisch voor de groeiende machtshonger van de AKP-leider.
ludo de Brabander is woordvoerder van Vrede vzw.
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Jaren van vooruitgang
in Turkije tenietgedaan
Abdullah Demirbaş
Volledige steden en districten liggen onder vuur.
Tanks rammen zich een weg door nauwe steegjes die afgesloten zijn met barricades en greppels. Inwoners zitten weken lang opgesloten in
hun huizen omwille van het uitgaansverbod dat
24 uur op 24 van kracht is. Zij die hun huizen
proberen te verlaten, riskeren neergeschoten te
worden door sluipschutters. Hun lichamen liggen dagenlang op straat alvorens ze geborgen
kunnen worden. Kogels vliegen door de ramen
en gebouwen storten in onder de bombardementen, waardoor mensen die zich in hun huis
schuilhouden sterven.
Dit is niet Syrië. Het is Turkije, de kandidaat-lidstaat
van de Europese Unie die ooit geroemd werd als de
held van de Arabische lente. Het conflict dat vorige
zomer opnieuw uitbrak na de stopzetting van de vredesonderhandelingen tussen de Turkse staat en de
Koerdische Arbeiderspartij PKK, is uitgedraaid op
een verwoestende oorlog in Koerdische dorpen en
steden.
Het historische district Sur in de stad Diyarbakir,
waarvan ik tussen 2004 en 2014 burgemeester was, is
één van de zwaarst getroffen gebieden In Sur geldt
sinds begin december de klok rond een uitgaansverbod. Vele wijken liggen volledig in puin. Historische
gebouwen zijn beschadigd, de ooit zo drukke winkels
zijn gesloten, de ziekenhuizen komen personeel te
kort en de scholen zijn dicht. Tienduizenden mensen
zijn gevlucht.
De stadswallen van Sur omringen een oeroude stad
die reeds millennia lang bewoond wordt. Haar smalle
straatjes, ruime binnenplaatsen en elegante stenen
structuren herinneren aan een rijk multicultureel erfgoed – erfgoed dat, hoewel in verpauperde staat, al
een eeuw van conflict overleefd heeft. Kleine maar

steeds zichtbaardere gemeenschappen van Armeniërs,
Assyriërs, Chaldeeërs, Yezidi en andere minderheden
wonen er naast aanhangers van verschillende interpretaties van de Islam in wat vandaag de dag een overwegend soennitisch Koerdische stad is.
De laatste tien jaren heeft onze gemeente hard gewerkt om dit erfgoed te vrijwaren en herop te waarderen. We coördineerden de restauratie van vele historische gebouwen, waaronder moskeeën en kerken. De
heropening van de Armeense kerk Surp Giragos, die
bijna een eeuw lang een ruïne was en die nu de grootste Armeense kerk is van het Midden-Oosten, gaf
moed aan “verborgen” overlevenden van de genocide
in Turkije van 1915 om hun erfgoed te ontdekken en
te omhelzen. Voor het geweld afgelopen zomer uitbrak waren er ook plannen om de oude synagoge te
restaureren ter nagedachtenis van de levendige Joodse
gemeenschap die Sur ooit gekend heeft.
In 2012 richtten gemeenschapsleiders uit Sur een interreligieuze groep op bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende religies, culturen en groepen uit de civiele samenleving uit de regio. De Raad
van Veertig, zoals de groep bekend werd, speelde een
cruciale rol om ervoor te zorgen dat het sektarische
geweld onze stad niet zou bereiken. Dankzij de inspanningen van deze raad werd Sur het symbool voor
het ideaal van vredevol samenleven in een regio die
geplaagd wordt door intolerantie.
Het doet me enorm veel pijn om dat pluralisme in te
zien storten samen met de gebouwen van Sur. Sectarisme maakt Syrië voor onze ogen kapot. Om te
vermijden dat Turkije een zelfde lot zou ondergaan
heeft de Raad van Veertig de regering opgeroepen om
de uitgaansverboden op te heffen en alle partijen gevraagd de vijandigheden te staken en de vredesgesprekken te hervatten binnen het kader van de par-
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lementaire democratie.
President Recep Tayyip Erdoğan verklaarde onlangs
dat de belegering van de Koerdische steden zou doorgaan tot ze “gezuiverd” zijn van “terroristen”. “Jullie
zullen uitgeroeid worden in die huizen, die gebouwen
en die greppels die jullie gegraven hebben,” dreigde
hij. Maar welke vrede kan men opbouwen door middel van vernietiging? Decennia van militaire acties tegen de Koerden hebben enkel aangetoond dat geweld
meer geweld creëert.
Veel inwoners van deze steden zijn arme families die
gedwongen werden het platteland te ontvluchten toen
het conflict tussen de Koerden en de Turkse staat een
piek kende in de jaren ’90. De jongeren die vandaag
greppels graven en “zelfbestuur” uitroepen in Sur en
andere steden en dorpen van zuidoost-Turkije zijn
veelal Koerdische tieners en twintigers die geboren
werden in dat tijdperk van geweld, armoede en gedwongen verhuizingen en die opgroeiden in geradicaliseerde getto’s.
Nu zal er opnieuw een generatie opgroeien met het
trauma van moorden, vernieling en gedwongen migratie. Waar zullen ze naar toe gaan? Wat zal er van

hen geworden? En hoe moet een nog bozere generatie van Koerden en Turken ooit een gemeenschappelijke basis vinden? De waarheid is dat mijn generatie
misschien wel de laatste zal zijn om een vredevolle
oplossing te bereiken via dialoog.
Dialoog is mogelijk wanneer zij die aan de macht zijn
dat willen. Vorige lente hadden beide zijden bijna een
doorbraak bereikt na tweeëneenhalf jaar onderhandelen. Wanneer ze een echte en eerlijke keuze krijgen,
hebben de Koerden herhaaldelijk de politiek verkozen
boven het geweld en verkiezen ze een vreedzaam
samenleven binnen een democratisch Turkije, waar
hun rechten en hun identiteit erkend worden, boven
afscheiding. Maar terwijl de vernietiging doorgaat,
brokkelt hun geloof in een politieke oplossing verder
af.
In 2007 werd Sur de eerste gemeente in Turkije die
diensten aanbood in lokale talen, waaronder het Koerdisch, Armeens en Assyrisch, naast het officiële Turks
- een initiatief dat de autoriteiten in de hoofdstad Ankara razend kwaad maakte en dat eindigde in mijn
verwijdering als burgemeester. Enkele maanden nadat
ik in 2009 met twee-derde van de stemmen herverkozen werd als burgemeester, werd ik gearresteerd op
beschuldiging van separatisme. (Ik werd vijf maanden
later weer vrijgelaten om gezondheidsredenen en wist
mijn rol van burgemeester te behouden tijdens mijn
arrestatie.)
Terwijl ik samen met honderden Koerdische activisten en verkozen politici gearresteerd werd, verliet
mijn tienerzoon ons huis om zich aan te sluiten bij
de PKK. “Je verspilt je tijd met je politiek en je dialoog,” zei hij tegen mij. Mijn voornaamste doelstelling
in mijn leven werd hem te bewijzen dat hij het bij
het verkeerd eind heeft en hem in vrede naar huis te
brengen. Ik ben al eerder ontmoedigd geweest, maar
ik heb nooit de hoop verloren. Vandaag moet ik hard
vechten om die hoop levend te houden.
Abdullah Demirbaş is voormalig burgemeester van het district
Sur in diyarbakir (amed) en stichtend lid van de Raad van
Veertig. Dit artikel verscheen op 26 januari 2016 op de
opiniepagina’s van de New York Times. Vertaling door Kristel
cuvelier.

De vernieling is enorm in het Sur-district
in Diyarbakir.
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In Turkije praat de staat niet,
ze schiet alleen
Ercan Ayboga
Een indringend ooggetuigenverslag uit Amed
(Diyarbakir), in het zuidoosten van Turkije, waar
de staat de aanval op de Koerdische burgerbevolking blijft voortzetten.
Het is ijskoud in Amed, zoals de stad Diyarbakir ook
wel bekend is bij haar inwoners. Meer dan tien centimeter sneeuw bedekt de grond, iets wat slechts eens
in de drie tot vier jaar voorkomt. En precies op dit
moment escaleert het geweld in Sur, de oude wijk van
Amed, en in Cizîr (Cizre) en Silopi, steden in de provincie Sırnak.
Ik ben hier samen met drie andere journalisten en
een onderzoeker in het persbureau van het gemeentebestuur. De laatste tijd dient het kantoor als de facto
uitvalsbasis voor journalisten en onderzoekers uit het
westen van Turkije en het buitenland. We praten over
wat er de afgelopen maanden gaande is in de regio.
De gebeurtenissen hier zijn bijna onvoorstelbaar,
zelfs voor degenen die hier wonen. Elke ochtend, elke
avond en elke nacht wordt mijn lichaam overspoeld
door een golf van uitputting als ik de schoten, ontploffingen en explosies van het nabije Sur hoor. Ook
overdag, maar dan ben ik aan het werk.
De anderen zeggen hetzelfde, vaak nog dramatischer.
Velen liggen de hele nacht wakker, elke nacht. Gisterennacht landde een mortier op het dak waar een van
hen verblijft.
In deze stad met een miljoen inwoners kijken we angstig toe hoe de staat, tientallen keren per dag, tanks
en artillerie gebruikt om de oude stad te beschieten
met als doel het verzet te breken van de 200 tot 300
jongeren die zich in de illegale YDG-H hebben georganiseerd. De staat praat niet, de staat schiet alleen.

Afgelopen voorjaar heeft de Turkse regering eenzijdig
de vredesonderhandelingen met de verboden PKK
(Koerdistan Arbeiderspartij) afgebroken en is er eind
juli een oorlog tegen begonnen. Vervolgens hebben
jongeren in verschillende steden “bevrijde ruimtes”
gecreëerd. Tegelijkertijd hebben de democratische
wijksvolksraden van Diyarbakir en 20 andere plaatsen
zelfbestuur uitgeroepen.
Toen begon de staat met het systematisch arresteren van politieke activisten in Noord Koerdistan –
duizend, alleen al in drie weken. Met tussenpozen
werden tussen 2009 en 2012 al meer dan negenduizend mensen gearresteerd. Veel mensen hier willen dat het langdurige militaire conflict in de bergen
tot een einde komt. De meesten walgen ervan dat de
AKP van president Recep Tayyip Erdoğan het verkiezingssucces van de linkse pro-Koerdische HDPpartij afgelopen juni ontkende en overging tot een
tweede verkiezingsronde onder repressieve omstandigheden.

neT als een slechTe filM
Ik ben onderweg naar huis, het sneeuwt nog steeds.
Tanks rollen langs me heen, op weg naar de oude
stad. Het heeft een terroriserend effect op de stad.
Dit kan niet. Afgelopen voorjaar heerste er nog een
opstandige stemming nadat de plaats Kobanê, in het
Koerdische deel van Syrië, werd bevrijd. De revolutie
in Rojava verspreidde haar heldere glans. Vandaag de
dag voelt dat lang geleden en ver weg. Toen was er
vrede, nu is er oorlog – en ditmaal in de stad!
Ik denk alleen in categorieën van “veilige” en “gevaarlijke” plekken. Het voelt alsof ik in een slechte film zit
die steeds erger wordt. Dan herinner ik me wat een
Argentijnse vriend eens tegen me zei terwijl hij hier
een film maakte. “Er zijn twee surrealistische plaatsen
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op deze planeet. Mexico en Koerdistan.”

meer op dan te vechten met waardigheid.”

Tot oktober zetten veel HDP-leden in Amed, waar
de partij 78 procent van de stemmen kreeg, vraagtekens bij de betekenis van de roep om zelfbestuur en
alle greppels en barricades van de jongeren. Ze waren
met stomheid geslagen. En de meest politieke onder
hen – Amed is een uitermate politieke stad – konden
geen aanvaardbare analyse maken. Velen vroegen mij:
“Hoe lang zal dit duren? Stoppen ze volgende maand,
of wat?”

Helaas hebben we een president die, in ongekende
mate, naar vrede strevende Koerdische en nietKoerdische democraten in west-Turkije – zij zijn
waarschijnlijk nog meer in shock dan wij – vervolgt
zodat hij zich kan vestigen als eeuwige heerser. We
moeten ons verzetten! Dat mag dan als propaganda
of als een opzwepende slogan klinken, maar welke
oplossingen hebben de critici? In het verleden heeft
alleen verzet effect gehad.

Ik denk dat ze inmiddels uit een droom zijn ontwaakt
en in een schoktoestand verkeren. Een eeuw lang zijn
wij Koerden tweederangs mensen geweest. Wij willen
vrede, dat voel ik, maar we willen een rechtvaardige
vrede. Zelfs zij die in de afgelopen dertig jaar broers,
zussen of kinderen verloren door de terreur van de
staat, als guerrilla’s of als burgers, verlangen zo hevig
naar vrede dat ze gretig in elk sprankje hoop geloven.

En wat doen de Europese regeringen ondertussen?
Ze geven president Erdoğan geld zodat hij vluchtelingen in Turkije gevangen kan nemen, verder sluiten
zij hun ogen. De EU is zelfs opnieuw in gesprek over
toetreding om Turkije verder aan zich te verbinden.
Plotseling is alle kritiek van de afgelopen jaren het
zwijgen opgelegd. Oké, staatspolitiek is een hoop
troep. Maar jullie in Europa – jullie hebben tenminste
nog een gedeeltelijk onafhankelijk publiek domein.
Die zijn wij hier aan het kwijtraken. Ga aan het werk,
en sta niet toe dat deze smerige deal wordt gesloten!

Velen wantrouwen de staat die sinds de zomer steeds
bruter te werk gaat. De wreedheden van de terugkerende uitgaansverboden – in Sur sinds 1 december –
zorgen er geleidelijk aan voor dat de mensen wakker
worden. Eerst waren het alleen de politieke activisten,
nu zeggen zelfs de inwoners vaak dingen als “het
verzet is begonnen” en “er zit voor ons niets anders

“je hebT Mijn Moeder VerMoord”
Drie uur later ben ik een brief aan het vertalen van
Inan, een jongere uit Silopi wiens moeder vorige

Turkse soldaten in Cizîr.
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maand werd neergeschoten. Ze bezweek aan haar verwondingen omdat de sluipschutters van de politie een
week lang iedereen neerschoten die haar probeerde te
helpen. Een week geleden publiceerde een journalist
het verhaal op de blog van een Turkse krant. Dit is
misschien wel de moeilijkste vertaling van mijn leven.
Ik wil het met jullie delen.
“Toen we hoorden dat mijn moeder was neergeschoten haastten
we ons naar de plek. Voordat we aankwamen had mijn oom
geprobeerd om bij haar te komen, maar ze schoten hem ook
neer. Toen ik aankwam droegen buren het dode lichaam van
mijn oom weg. Ik vroeg naar mijn moeder en ze zeiden dat ze
nog steeds op straat lag. Toen ik naar haar toe probeerde te
gaan, hielden ze me tegen. Ik huilde en schreeuwde. Mijn moeder was midden op straat neergevallen en ze lag daar gewoon te
liggen. Eerst had ze een beetje bewogen, maar daarna waren
haar bewegingen verstomd. Iedereen die we belden – vertegenwoordigers, regionale raadsleden, de gouverneur van de provincie
– zei dat de sluipschutters zich zouden moeten terugtrekken
zodat we haar lichaam konden verplaatsen.
Wat voelde mijn moeder toen ze daar lag? Ze leed. Zeven dagen
lang lag ze op straat. We sliepen niet, zo konden we de honden
en vogels bij haar weg houden; ze lag daar, 150 meter verderop,
en we zagen hoe ze dood ging. In die zeven dagen heeft de staat
zoveel leed veroorzaakt als een mens een ander kan aan doen.
Mijn moeder had haar sjaal nog in haar ene hand, haar handen
waren stijf geworden, haar lichaamshouding weerspiegelde haar
strijd om te overleven. Het bloed was opgedroogd. Haar handen,
haar gezicht, waar ze op de grond was gevallen, was bedekt met
vuil, haar kleren waren gedrenkt in droog bloed.

De gelovigen hebben de ziel uit mijn moeder gerukt. De ogen
van mijn moeder blijven open, haar gezicht gekanteld richting
ons huis. Ik kan niet uitdrukken hoeveel pijn ik voel. Zeven
dagen in hartje winter lag ze op straat. Het pijnlijkste is niet te
weten hoe lang ze in leven is gebleven. Ik hoop dat ze meteen is
gestorven. Ze hebben mijn moeder vermoord.”
Als je niets voelt, lees deze brief dan nog een keer –
opnieuw en opnieuw.

escalaTie
In de Koerdische regio’s van Turkije zijn steden en
buurten de afgelopen weken verworden tot oorlogsgebieden. Verborgen voor het publiek zetten Turkse strijdkrachten en politie zware wapens in tegen
de rebellen, meestal jongeren, en daarbij ontzien zij
niet-deelnemers niet. Human Rights Watch heeft
ooggetuigenverslagen verzameld waaruit blijkt dat
veiligheidstroepen zelfs het vuur openen op mensen
die hun huizen proberen te verlaten. Lokale mensenrechtengroeperingen melden dat meer dan 150 burgers zijn gedood.
Na de parlementsverkiezingen in november groeide
de hoop dat de Turkse regering de ramkoers die het in
juli was begonnen zou beëindigen. Die hoop is de bodem ingeslagen. Integendeel, de repressie is geïntensiveerd, zelfs voor verkozen politici van de pro-Koerdische HDP-partij. Verscheidene onder hen, inclusief
de covoorzitter Selahattin Demirtaş, worden bedreigd
met beschuldigingen van separatisme.
Ercan Ayboga, zoon van Koerdisch-Turkse ouders, studeerde
milieutechniek in Duitsland. Hij is actief in de Ecologische
Beweging van Mesopotamië en werkt voor het stadsbestuur
in diyarbakir als milieuconsultant en in het internationale
persbureau. Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 7 januari
2016 in Die Wochenzeitung. Een Engelse vertaling verscheen in
ROAR magazine op 9 januari. Vertaling naar het Nederlands
door Femke Sonnenschein.

Een vader rouwt om zijn zoon, Cizîr (augustus 2015).
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Waarom de Turkse overheid
de academische vrijheid aantast
A. Kadir Yildirim
Turkije haalde in januari opnieuw de internationale media, en helaas weer niet op een positieve manier. Mede gestuurd door de verkiezingsoverwinning van zijn partij in november
vorig jaar, is Turks president Recep Tayyip Erdoğan een kruistocht begonnen tegen de academische wereld. 1128 academici ondertekenden
een petitie gericht aan de Turkse overheid met
het verzoek een einde te maken aan het geweld in
Zuidoost-Turkije, maar werden daaropvolgend
onderworpen aan een crimineel onderzoek. Ook
de universitaire overheden zijn ondertussen een
onderzoek gestart naar deze academici, waarvan
sommigen reeds werden geschorst en zelfs opgesloten.
De aanleiding van de petitie zijn de gebeurtenissen
in de Koerdische gebieden in Turkije. Verschillende
ambtenaren beweren dat de huidige militaire acties in
de regio uitsluitend gericht zijn op het intomen van
geweld veroorzaakt door de PKK (Koerdistan Arbeiderspartij, een links militante Koerdische groepering). Onafhankelijke waarnemers stellen echter dat
de militaire campagne niet alleen PKK-militanten
treft, maar ook geweld aanwakkert tegen de voornamelijk Koerdische inwoners in de regio. Volgens
verschillende rapporten lieten reeds honderden burgers het leven en raakten honderden inwoners gewond
door het geweld dat al aansleept sinds 7 juni 2015.
Bovendien werd er in verschillende dorpen en steden
een uitgaansverbod ingevoerd dat dagen en in sommige gevallen zelfs weken heeft aangehouden, wat op
zich weer geleid heeft tot de emigratie van grote aantallen mensen uit de regio.
Terwijl over deze gebeurtenissen de laatste tijd tot in
de fijnste details werd bericht, blijft de brede context
van het verhaal toch wat onderbelicht. De huidige regering probeert al langer om systematisch meer con-

trole te krijgen op het Turks hoger onderwijs. Eerst
was er alleen kritiek op de sterke centralisering van
het hoger onderwijs onder de YÖK, de Raad van Hoger Onderwijs. Vanaf 2007 is de AKP-overheid van
Erdoğan echter geleidelijk aan de controle over deze
instelling beginnen overnemen, wat gerechtvaardigd
werd door het opheffen van het hoofddoekenverbod.
Net zoals dat het geval was voor verschillende andere
overheidsinstellingen, zoals het Directoraat van Religieuze Zaken (Diyanet), was het voor de Partij voor
Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) van primordiaal belang om controle over het hoger onderwijs te krijgen, en op termijn zelfs over de hele staat.
Door een recente wetswijziging heeft de YÖK bijvoorbeeld de macht om privé-universiteiten (in
Turkije beter gekend als universitaire stichtingen) over
te nemen, alle activiteiten op te schorten en zelfs een
hele universiteit voor onbepaalde termijn lam te leggen als er signalen zijn dat de “ondeelbare integriteit”
van de Turkse staat geschonden zou kunnen worden.
Schendingen van dergelijke aard kunnen bijvoorbeeld
al voorkomen als men niet de benodigde documenten kan voorleggen aan de YÖK wanneer deze zijn
inspecties uitvoert. Zulke overmacht van de overheid
ondermijnt de academische vrijheid en schendt de eigendomsrechten van deze universiteiten die volledig
moeten rondkomen van privéfondsen.
Een ander voorbeeld betreft de Middle East Technical University (METU), één van de meest gerenommeerde instellingen in het Turkse hoger onderwijs.
Naast een uitstekende academische reputatie staat de
METU ook gekend als broeihaard van enkele linkse
studentenbewegingen. Bij recente onrusten kwamen
linkse en conservatieve studentengroeperingen met
elkaar in aanvaring over de hoeveelheid gebedsruimte
die er op een campus kan ingenomen worden. In
een toch wel treffende wending haalden verschillen-
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de AKP-beambtes stevig uit naar de universiteit en
riepen ze op om de campus met behulp van veiligheidstroepen met de grond gelijk te maken. Op die
manier zouden er op dit terrein verschillende andere
universiteiten van diverse strekkingen opgericht kunnen worden.
De vervolging van de 1128 academici die de petitie
tekenden is geen alleenstaand geval, hetgeen de vraag
doet rijzen wat er precies aan de basis ligt van deze
problemen in de Turkse politiek. Twee dynamieken
blijken een bepalende rol te spelen. Ten eerste neemt
de Turkse samenleving meer en meer een anti-intellectuele houding aan. Hoogopgeleiden worden bijvoorbeeld niet zozeer ingeschat op basis van hun intrinsieke intellectuele capaciteiten, maar eerder door
de ideologische ondersteuning die zij kunnen geven
aan een politiek programma of de materiële voordelen die hun positie kan opleveren. De cultuur van
intellectuele dialoog is grotendeels uitgedoofd terwijl
academici meer en meer in hun eigen ideologie blijven
vastzitten. Zelfs de beste universiteiten in Turkije slagen er niet in om deze gigantische uitdaging van antiintellectualisme en ideologische breuklijnen te over-

winnen. De toekenning van contracten, financiële
toelages en academische leerstoelen worden meer en
meer bepaald door niet-academische factoren. Ten
tweede is er een enorm politiek machtsvertoon. Terwijl de meeste andere sectoren in de Turkse samenleving al jaren worden aangevallen, inclusief de media
en groeperingen van Alevieten en de Gülen-beweging, kwamen academici altijd relatief ongedeerd uit
dit toenemend repressieve politieke klimaat. Maar dit
is dus door deze laatste gebeurtenis in verandering
gekomen; het is nu overduidelijk dat Erdoğan en zijn
partij geen meningsverschillen dulden.
De anti-intellectuele houding in de Turkse samenleving kan nog het best geïllustreerd worden door degenen die de politieke macht dragen. De islamistische
AKP heeft een fetish voor politieke macht die zichzelf
bij uitstek toont als anti-intellectualistisch. Onderwijs
blijft beperkt tot een reeks van pro forma lespakketten en het neerplanten van nieuwe schoolgebouwen,
een niet mis te verstane getuigenis van de waarde die
de boomende bouwsector heeft voor de regerende
AKP. Het feit dat sommige AKP-functionarissen er
in hun verklaringen op aanstuurden om verschillende

Turks president Erdoğan ontving op 27 november 2015 een eredoctoraat van Bayburt University. (AP Photo)
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nieuwe universiteiten op te richten op de huidige METU-campus sluit aan bij die anti-intellectuele houding.
Schoolactiviteiten en kennisvergaring zijn minder belangrijk het oprichten van schoolgebouwen. Erdoğan
heeft dit zelf meermaals benadrukt. Zo haalde hij
erg spottend uit naar Ekmeleddin İhsanoğlu, houder van een doctoraatsdiploma, voormalig hoofd van
de Organisatie voor Islamitische Samenwerking en
zijn tegenstander tijdens de presidentsverkiezingen in
de zomer van 2014, dat deze te ontwikkeld zou zijn.
Op een gelijkaardige manier beschimpte Erdoğan
de academici die de petitie ondertekenden als de vijfde zuil van de buitenlandse mogendheden en “zogenaamde intellectuelen”.
Dit laatste past volledig in Erdoğans strategie om de
academische sector naar zijn hand te zetten, zoals al
gebeurd is met andere sectoren in het land. De Turkse
academische instellingen, die in conservatieve kringen al lang werden beschouwd als een bastion van seculiere, modernistische en antireligieuze intelligentsia, worden op dit moment herzien. De bestuurders
dienen zich te conformeren naar de eisen van het
politieke establishment. Bovendien hebben de faculteiten op de meeste universiteiten de buitengewone
invloed die Erdoğan en zijn directe aanhang op de
meeste facetten van het dagelijkse leven uitoefenen
geassimileerd, en worden ze ook naargelang bestuurd.
De aanval van Erdoğan op de studenten die de petitie
ondertekenden heeft niets te maken met de inhoud
van de petitie zelf maar eerder met een poging om
de resterende oppositie in academische kringen in te
tomen. Het feit dat de aanklagers onmiddellijk in actie geschoten zijn na Erdoğan’s kritiek wijst mogelijk
op een systematische campagne tegen de academische
wereld.
Zulke aantijgingen hebben ernstige gevolgen, waarbij aantasting van de academische vrijheid en vrijheid
van meningsuiting het meest in het oog springen.
Uitspraken van universiteitsprofessoren kunnen zeer
snel vervolgd worden in een rechtssysteem dat anders
slopend traag te werk gaat. Bezorgdheid over carrière
en inkomen leidt er toe dat academici zichzelf censureren. Bovendien kunnen of willen studenten geen
onderzoek doen naar verschillende politiek gevoelige maar desondanks relevante onderwerpen, zoals
de Koerdische kwestie, de toestand van de Alevieten en andere religieuze minderheden, integratie in
de Europese Unie en de Armeense kwestie. Zelfs al
zouden ze deze zaken onderzoeken, dan nog zou een

openbaar debat over deze onderwerpen niet aan de
orde zijn. Meningen die niet passen in de visie van
de overheid worden met achterdocht bekeken en beschuldigd van het bedreigen van de nationale belangen. Louter het vooruitzicht van een mogelijk conflict met de heersende ideologie van de machthebbers
legt academici al het zwijgen op. Bijgevolg neemt de
productiviteit en kwaliteit van het wetenschappelijk
onderzoek serieus af.
Dit anti-academische discours heeft al geleid tot
bedreigingen en aanvallen tegen academici. Sedat
Peker, een notoire maffialeider die gekend is om zijn
venijnige uithalen aan het adres van de Turkse oppositie en die voor de verkiezingen in november zijn
steun aan de AKP betuigde, zei het als volgt: “We zullen jullie bloed vergieten en we zullen baden in jullie bloed.” Deze zware uithaal getuigt van het toenemende nationalistische en intolerante gedachtegoed
in Turkije. Bij persoonlijke aanvallen die doen denken
aan Kristallnacht werden de deuren van academici
rood geverfd en beklad met haatberichten die hen
beschuldigden van steun aan de petitie.
Deze nieuwste episode in de staatsrepressie in Turkije
lijkt op een systematische poging van Erdoğan om de
absolute controle te krijgen over het publieke debat en
eender welke bron van (legitieme) kritiek in de kiem te
smoren. Als men dit bekijkt in het licht van zijn opmerking dat hij voor een lovenswaardig presidentieel
systeem en effectieve bewindsvoering inspiratie zoekt
in het Duitsland van Hitler (ook al suggereerde het
presidentieel kantoor achteraf dat Erdoğans woorden
uit de context gerukt waren), zijn zulke ontwikkelingen tegen de academische instellingen des te zorgwekkender.
A. Kadir Yildirim is een onderzoeker voor Rice University’s
Baker Institute for Public Policy. Hij is gespecialiseerd in
democratisering, politiek en religie, politieke economie, politieke
Islam en politiek in het Midden-Oosten en Turkije. Dit artikel
verscheen op 16 januari 2016 op de website van The Washington
Post. Vertaling door Roel Evens.
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De Turkse staat en de overheid lanceren
een totale oorlog tegen de Koerden
Koerdistan Nationaal Congres
Op 6 januari 2016 verstuurde het Koerdistan Nationaal Congres (KNK) de volgende persverklaring over de oorlog in de Koerdische regio van
Turkije.
Na de verkiezingen van 7 juni 2015 lanceerde de
Turkse staat onder leiding van Erdoğan, een volledig buitensporige oorlog tegen de Koerden in het
zuidoosten van het land. De Turkse staat, die zelfs
de marine heeft ingezet in Koerdistan, maakt gebruik
van de vuilste tactieken. In vele dorpen en steden geldt
al weken een uitgaansverbod. Dit wordt nog steeds
voortgezet in plekken zoals Cizre, Silopi en Sur. De
avondklok geldt op dit moment ook voor plaatsen als
Nusaybin, Dargecit, Lice en Varto. Tot nu toe heeft
het Turkse leger 260 burgers gedood in deze steden.
De meeste van deze moorden zijn veroorzaakt door
artillerievuur van tanks, raketten en sluipschutters.
De Turkse staat valt ook verkozenen aan, voornamelijk burgemeesters, en ontneemt journalisten het recht
hun beroep uit te oefenen, veelal door opsluiting.
Turkse militaire krachten viseren voornamelijk vrouwen en kinderen. Onlangs werden drie Koerdische
vrouwelijke politici gedood door speciale militaire
eenheden in het district van Sirnak-Silopi. Sêvê Demir,
parlementslid van de Partij voor Democratische Regio’s (DBP, de opvolger van de BDP en gelieerd aan
de HDP, nvdr.), Pakize Nayır, covoorzitter van de
gemeenteraad in Silopi, en Fatma Uyar, activiste bij
het Congres van Vrije Vrouwen KJA, werden alle drie
gedood tijdens de noodtoestand die reeds 23 dagen
aan de gang is.

burgeMeesTers Worden

opgesloTen

Sinds de laatste verkiezingen zijn al meer dan 20
burgemeesters van de DBP in de gevangenis gezet.

Sommigen van hen zijn ontheven van hun taken door
het ministerie van Binnenlandse Zaken. Terwijl deze
operaties werden voortgezet, kondigde de AKP nieuwe maatregelen aan. Vanaf nu zal een door de Turkse overheid aangewezen beheerder in de plaats van
de burgemeesters hun functie voortzetten. Verkozen
ambtenaren zullen worden vervangen door bureaucraten die door de Turkse staat zijn aangewezen.
Nieuwe wetten tegen de leden van het parlement
Terwijl de bovengenoemde maatregelen worden ingevoerd in de gemeenten, heeft de Turkse president
Erdoğan nogmaals zijn onverdraagzaamheid getoond
voor welke kritiek dan ook vanwege HDP-covoorzitters Selahattin Demirtaş en Figen Yüksekdağ. Tevens
heeft Erdoğan het Openbaar Ministerie en de procureur opgeroepen om een gerechtelijke procedure te
beginnen tegen de HDP-medevoorzitters. Kort nadat
hij het bericht naar buiten bracht met: “deze mensen
zullen boeten”, werd door de openbare aanklager een
onderzoek gestart tegen de HDP-covoorzitters en
parlementsleden. Dit laat opnieuw zien dat het steeds
duidelijker wordt dat dit soort maatregelen allemaal
een deel zijn van het ‘masterplan’ van de Turkse staat.

de bekenTenis Van genocide
Het werd onlangs aangetoond dat vanaf nu de moord
op gewone burgers in Koerdistan wordt goedgekeurd door de Turkse staat. In een onlangs gepubliceerd
document wordt aan de Turkse troepen een waarschuwing gegeven met de tekst: “Militairen die geen
gebruik maken van hun wapen uit angst voor vervolging, vergissen zich.” Er wordt duidelijk een bevel
gegeven om wapens te gebruiken tegen de burgers
in Koerdistan. In het document wordt de garantie gegeven aan soldaten dat ze niet zullen worden geconfronteerd met vervolging als zij burgers doden.
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honderd jaar geleden
de arMeniërs

ringd door het Turkse leger dat gebruik maakt van
zware vuurwapens in de wijken.

Het Turkse regime is van plan om een vervolg te
geven aan de genocides die zijn gepleegd in het begin van de 20ste eeuw tegen de Armeniërs en tegen
de Koerden in Dersim, Agiri en Kocgiri (toen honderdduizenden Koerden werden uitgemoord). Enkele
dagen geleden verklaarde de AKP-burgemeester van
Adana, Huseyin Sozlu, dat “jullie Koerden zullen eindigen zoals de Armeniërs.” Dergelijke haatdragende
uitlatingen komen steeds vaker voor en worden nooit
gestraft!

• We roepen iedereen op een halt toe te roepen aan
de bloedbaden die worden aangericht door de Turkse
staat.

erdoğAn wil Hitlers regime
Turks president Erdoğan vertelde live op televisie dat
hij een soortgelijk overheidssysteem wil als dat van
Hitlers Duitsland. Erdoğan maakte de vergelijking
met zijn gewenste type overheid als volgt: “We kunnen een soortgelijk overheidssysteem ook in Hitlers
Duitsland terugvinden. Je kunt dit systeem in andere
delen van de wereld ook terugvinden.” Deze verklaring werd uitgebreid besproken in de internationale
media. Erdoğan is ook van plan om Hitlers tactieken
in te zetten tegen het Koerdische volk, maar om één
of andere reden blijft de wereld kalm toekijken.

• Terwijl de Turkse staat in onderhandeling is met
de EU, worden de Koerden afgeslacht, gemarteld
en gevangen genomen in Turkije. Waarom zwijgt de
EU terwijl deze maatregelen niet in lijn zijn met de
EU-waardenschaal?
• In een blinde weerwraak van de Turkse staat worden
de Koerden aangevallen, terwijl die net in de frontlijn vechten tegen de barbaarse Islamitische Staat, dus
waarom zwijgt de internationale anti-IS-coalitie?
• Wij roepen de hele wereld op om hun stem te verheffen tegen de Turkse staat en Erdoğans bloedbad
tegen het Koerdische volk.
Koerdistan Nationaal Congres (KNK), 6 januari 2016.

nazi-TacTieken en heT

onTVolkingsbeleid in
koerdisTan

De burgers die zich verzetten tegen terreur en aanvallen doen alles wat ze kunnen doen om in hun huizen
te blijven. Het Turkse leger is met alle kracht bezig om
de burgers uit hun huizen te krijgen in Cizre, Silopi en
Sur. Deze maatregelen, die veel weg hebben van een
etnische zuivering zoals de nazi’s ze hebben toegepast, worden ingezet in de steden op een dagelijkse
basis. Het Turkse leger bedreigt iedereen die zijn huis
niet verlaat met afslachting.

sTeden Veranderen in concenTraTiekaMpen

Alleen al in de Barbaros-wijk van Cizre zijn meer
dan 7000 mensen met geweld uit hun huizen gehaald
en verplaatst naar een sporthal in de Yenisehir-wijk.
Hier werd hen gezegd de stad volledig te verlaten. De
mensen die hun stad niet willen verlaten, worden om-

Soldaten in Cizîr.
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Drie vrouwelijke Koerdische politica’s
vermoord in het zuidoosten van Turkije

In de belegerde Koerdische stad Silopi, waar sinds 14 december een uitgaansverbod geldt, zijn drie
vrouwelijke Koerdische politica’s vermoord. De Democratische Partij der Volkeren (HDP) liet weten
dat drie van haar medewerkers en een nog niet geïdentificeerde man op maandagavond 4 januari
neergeschoten werden.
De HDP beschuldigt de Turkse autoriteiten ervan dat deze weigerden een ambulance te sturen ondanks
meerdere verzoeken hiertoe. De HDP identificeerde de drie vrouwen als Sêvê Demir, parlementslid van de
Democratische Partij van de Regio’s (DBP, de opvolger van de BDP), Fatma Uyar, lid van het Congres van
Vrije Vrouwen (KJA) en Pakize Nayır, de co-voorzitster van de Volksraad van Silopi.
“Deze drie vrouwen en de man zijn maandagavond neergeschoten. Ze belden ons op en zeiden: ‘We zijn gewond en verliezen bloed,
haal ons hier weg!’,” vertelde HDP-parlementslid Leyla Birlik. Gülşen Özden, co-voorzitter van de DBP voor
Silopi, zei dat ze rond 19u35 een telefoontje had ontvangen dat ze neergeschoten waren en een ambulance
nodig hadden. “Ze zeiden: ‘We verliezen bloed, haast jullie!’ Ik vroeg enkele afgevaardigden onmiddellijk een ambulance te
sturen en daarna probeerde ik het nummer steeds opnieuw terug te bellen, maar er pakte niemand meer op. Later vernamen we dat
er op hun geschoten werd toen ze probeerden de Yeşiltepe-buurt te bereiken. Gewond zochten ze beschutting onder een brug. Het is
toen dat ze ons gebeld hebben.” HDP-parlementslid Aycan İrmez verklaarde dat ze de gouverneur hadden proberen
bereiken. “De gouverneur zou toen gezegd hebben dat ze geen ambulance konden sturen naar de plek omdat er gevochten werd.
Nadien vernamen we dat er rond elf uur ’s avonds vier lichamen naar het staatsziekenhuis waren gebracht.”
Parlementslid Leyla Birlik identificeerde de lichamen. Ze gelooft dat de slachtoffers geëxecuteerd werden.
“De gezichten waren zodanig toegetakeld dat het moeilijk was om hen te identificeren. Ik kon Sêvê alleen herkennen aan haar
mooie haar. We kunnen de barbaarsheid hiervan niet met woorden omschrijven.” HDP-parlementslid İbrahim Ayhan herinnerde eraan dat de drie vermoorde activistes al heel lang actief waren binnen de partij: “Ze waren burgers en
bekende figuren. Wij geloven dat ze hen bewust als doelwit hebben genomen en dat ze vermoord zijn.”
Deze tekst verscheen op de website van Ekurd Daily op 6 januari 2016.
Vertaling en bewerking door Kristel Cuvelier, stafmedewerker Koerdisch Instituut
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Rojava

Kobanê viert de eerste verjaardag
van de bevrijding. Wat nu?
Reber dosky
Vandaag is het precies een jaar geleden dat de
Koerden Kobanê bevrijdden. Het kloppend hart
van Rojava probeert zich te herstellen van de
zware strijd maar Turkije zet alles op alles om
Kobanê een ruïne te laten blijven. De Koerden
noemen Rojava (letterlijk West-Koerdistan - Rojavayé Koerdistan) onderling ‘kleine broer’ omdat het gebied kleiner is dan de andere delen van
Koerdistan. Het gebied mag dan klein zijn, het
hart van de mensen in Rojava is opvallend groot.

Van VoeTbalrel ToT opsTand
Op 12 maart 2004 brak er een rel uit tijdens een voetbalwedstrijd in Qamishlo tussen fans van het lokale
Koerdische team en Arabische fans van de tegenpartij
uit Dayr al-Zur (Deir ez-Zor). De rel mondde uit in
grootschalige demonstraties in onder meer de Koerdische wijken van Hama, Aleppo en Damascus. Relschoppers vernielden het standbeeld van Hafez al-Assad, vader van de huidige president. De associatie met
de omverwerping van Saddam Hussein had voor de
Koerden grote symbolische waarde. De veiligheidstroepen van Assad reageerden keihard. Op die eerste
dag kwamen zes Koerden om.
Op de tweede dag van de opstand gingen in Qamishlo duizenden mensen naar de begrafenis van de
zes slachtoffers die een dag eerder gevallen waren.
Veiligheidstroepen vuurden weer op de menigte. De
Koerden verhevigden hun aanvallen tegen symbolen
van het regime en het dodental liep verder op. Meer
dan tweeduizend Koerden werden gearresteerd en er
vielen honderden gewonden bij de demonstraties. De
Koerden lieten zich niet meer stoppen en schudden
hun angst voor het regime van zich af. Ze hadden genoeg van de regerende familie. Met behulp van sociale
media verspreidden de demonstraties zich snel naar
andere Koerdische gemeenschappen in Syrië. De rel-

len escaleerden, terwijl Koerden van elders met open
mond naar hun kleine broer keken.
Deze ongeziene demonstraties en rellen kwamen
ook voor de Koerdische politieke partijen onverwacht. Die reageerden aanvankelijk terughoudend, een
slagveld en bloedbad vrezend. Maar de spontane opstandelingen hielden het nog vol tot 25 maart. Hoewel het regime de demonstraties wist te beëindigen,
was de opstand (serhildan) een feit. De voetbalrel
bleek uiteindelijk een nieuw tijdperk in te luiden. Voor
het eerst in de geschiedenis van de Koerden in Syrië
was er een protestbeweging ontstaan waarin alle Koerden verenigd zijn.

plaT land en de solidariTeiT Van

de kleine broers

Waarom kwam het in West-Koerdistan nooit eerder tot opstand? Het gebied lijkt op Nederland, een
plat land. Geen bergen om je schuil te houden voor
de vijand, zoals in de andere delen van Koerdistan.
West-Koerdistan leek niet geschikt voor een opstand.
De Koerden in Rojava zeiden altijd dat eerst beter de
andere delen van Koerdistan bevrijd konden worden;
dat West-Koerdistan de laatste zou zijn. Daarom zie
je binnen elke Koerdische partij mensen uit WestKoerdistan. Ze steunen elke Koerdische partij, zolang
het gaat om Koerdistan. Zo hebben er binnen de
Koerdische Democratische Partij (KDP) veel jongeren uit West-Koerdistan naast de Barazani’s tegen
Saddam Hussein gevochten. Mijn opa was zelf een
commandant van Mustafa Barzani, de vader van Massoud Barzani. De meeste strijders binnen zijn groep
kwamen uit West-Koerdistan. Mijn opa werd in 1975
omsingeld in de bergen, in de buurt van Zakho, en
later op een vreselijke manier vermoord door het regime van Saddam. Twee studenten uit Rojava waren
bij hem en hebben tot hun laatste kogels gevocht-
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en tegen de militairen. Ook binnen de Patriottische
Unie van Koerdistan (PUK), de partij van Mam Celal,
komen veel leden uit West-Koerdistan.
Zoals bekend richtte Abdullah Öcalan samen met 22
andere leden op 27 november 1978 de PKK (Koerdistan Arbeiderspartij) op. Vlak voordat het Turkse leger
op 12 september 1980 een staatsgreep pleegde, vluchtte Öcalan via Suruc naar Kobanê. Vanaf de eerste
dag dat hij in Kobanê was, werd hij omarmd door de
Koerden daar. Iedereen weet dat de PKK door hem
opgericht is, maar dat de mensen van Rojava de PKK
groot gemaakt hebben. Ze hebben zowel materieel als
immaterieel de strijd van Öcalan gesteund en zijn dat
blijven doen tot de dag van vandaag. De kleine broer
heeft veel gedaan om andere delen van Koerdistan te
bevrijden.

de koerdische lenTe
Plots ving de Arabische Lente aan. In 2011 begonnen ook in Syrië de rellen van soennitische Arabieren
tegen sjiitische Arabieren, die nog steeds doorgaan.

In de loop van de Syrische burgeroorlog trokken
de Syrische regeringstroepen zich terug uit de drie
Koerdische enclaves. In 2012 namen de Volksbeschermingseenheden YPG de controle over. Een
gebeurtenis waarvan niemand had durven dromen.
Jarenlang hebben de kleine broers zich opgeofferd
voor de strijd van de grote broers en ineens lag en
een gouden kans aan hun voeten. Ze sprongen erop,
zoals een leeuw die dagen, weken niet gegeten heeft
en onverwacht een prooi vindt. De kleine broer heeft
snel een eigen partij opgericht, een leger opgebouwd
en bestuursorganen ontwikkeld.

de beVrijding
Toen kwam de ziekte. De ziekte die welbekend
was, maar die de mensen in Rojava even waren vergeten. ISIS viel begin augustus 2014 Mosul aan. Met
de zware wapens die ze daar buitmaakten, vielen ze
in september 2014 de Koerdische stad Kobanê aan.
Kobanê toonde een verzet dat nooit vergeten zal
worden. De grotere broers vanuit alle andere delen
van Koerdistan kwamen hun kleine broers helpen.

Foto Reber Dosky
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De oorlog tussen IS en de Koerden heeft een paar
maanden geduurd, maar het effect ervan is blijvend.
Precies een jaar geleden, op 26 januari 2015, werd
Kobanê bevrijd van de barbaren die in naam van de
islam oorlog voeren. Kobanê heeft het onmogelijke
mogelijk gemaakt voor de Koerden. De kleine broer
heeft ervoor gezorgd dat alle Koerden in één arena
kunnen samenwerken. De grote vijand Erdoğan heeft
daarna snel alle kanalen dichtgemetseld en er alles aan
gedaan om Rojava te laten vallen, maar dat is hem niet
gelukt.

laaT kobanê nieT sTikken
Rojava heeft vandaag meer dan ooit hulp nodig. Ik
ben net een week terug uit Kobanê en heb gezien dat
er een begin van leven is. Het centrum draait volop, er
zijn kappers, slagers, bakkers, kleermakers. Kleine supermarkten openen hun deuren. Rennende kinderen
spelen weer op de straten. Op het voetbalveld spelen
jongeren in het shirt van Messi of Ronaldo. Meisjes
flirten met jongens in een cultureel centrum. Een oude
man rookt rustig zijn pijp. In de vroege ochtend hoor
je nu alleen maar vogels zingen. Al overheerst daarna
al snel het geluid van de generatoren die een kabaal
maken alsof ze de stad willen laten weten hoe hard ze
werken om het leven weer op gang te brengen. Het is
niet gemakkelijk. En niks zal zijn zoals vroeger. Met

de aanval van IS had Kobanê een zichtbare vijand.
Nu zijn er veel onzichtbare vijanden. Kobanê is omsingeld, net als de rest van Rojava. Vanuit Turkije mag
er niks naar binnen, geen mensen, geen medicijnen,
geen schoolboeken. Toen ik er was, werden net ook
cement en ijzer verboden om binnen te voeren. Een
probaat middel om de wederopbouw de facto onmogelijk te maken. Het Westen lijkt Kobanê al weer vergeten te zijn. Hun glorieuze overwinning op de vijand
van het Westen was even wereldnieuws. Een jaar later
is Kobanê, volkomen vernietigd en geïsoleerd van de
wereld, weer aan zijn lot overgelaten. Een paar kleine
particuliere initiatieven daargelaten.
Vandaag heeft de kleine broer hulp nodig. De grote
broers moeten allemaal zonder eigen belang Rojava
helpen. De kleine broer heeft veel geleden, gisteren,
vandaag en misschien morgen ook nog. Zorg dat het
niet te laat is, de droom alweer voorbij. Laten we allemaal de verjaardag van de bevrijding bezegelen met
het voornemen om onze kleine broer te helpen in
deze transitie van oorlog naar duurzame vrede.
Reber Dosky is een Nederlandse filmmaker. Hij reisde al
verschillende malen naar Kobanê en maakte een kortfilm
‘The sniper of Kobani’ over het leven van een Koerdische
sluipschutter tijdens de strijd om de stad tegen de Islamitische Staat.
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Rojava

Genève III: het Westen laat
de Koerden in de steek
derwich M. Ferho
De Turkse staat ziet elke verandering in het
voordeel van een democratische samenleving
in de regio als een reëel gevaar. De successen
die de Koerden in Rojava boeken worden dan
ook beschouwd als een bedreiging. Daarom zet
de Turkse regering alles op alles om Rojava op
alle vlakken tegen te werken. De Turkse boycot
tegen de deelname van de Democratische Eenheidspartij PYD en de Syrische Democratisch
Krachten (Syrian Democratic Forces, SDF, een
coalitie van Koerdische, Arabische en christelijke
milities, waaronder de Volksverdedigingseenheden YPG/YPJ) aan de vredesonderhandelingen
die eind januari van start gingen in Genève, is
hier een voorbeeld van.
Hoe zijn de Turken, de Saudi’s en de Qatarezen erin
geslaagd om toch hun invloed op de conferentie te
laten gelden? Wat kan er gerealiseerd worden als de
Koerden en hun partners in Syrië niet mogen deelnemen aan de vergadering die geleid wordt door de de
Amerikanen en de Russen?
Van het begin af aan hebben de Russen en de Amerikanen duidelijk gezegd dat de deelname van de Koerdische oppositie geleid door de PYD een noodzaak
is gezien hun efficiënte strijd tegen de terreurgroep
Islamitische Staat (IS). De Saudische, de Qatarese en
vooral de Turkse autoriteiten hebben hun veto tegen
eventuele deelname van de PYD bekendgemaakt. Het
ging zelfs zover dat de Turkse regering dreigde om de
onderhandelingen te boycotten als de PYD zou deelnemen. Want voor de Turkse autoriteiten is de PYD
een “terroristische organisatie”, net zoals de PKK.
Men moet hierbij wel weten dat deze beide partijen
massale steun genieten in de regio en ook de meest
efficiënte strijd voeren tegen IS, die de niet meer te
verbergen steun geniet van de Turkse autoriteiten.

De uitspraken van de afgelopen dagen van president
Erdoğan, die zichzelf de nieuwe sultan waant, eerste
minister Davutoğlu en minister van Buitenlandse
Zaken, Mevlüt Çavuşoğlu, waren overduidelijk. “Als
de PYD deelneemt, boycotten we Genève. Want de
PYD vertegenwoordigt de Koerden in Syrië niet!”
verklaarden ze. Op deze manier willen de Turkse autoriteiten duidelijk maken dat ze niet van plan zijn
gelijk welke erkenning toe te staan voor de Koerdische realisaties in Rojava, namelijk de kantons met
democratisch zelfbestuur binnen de Syrische grenzen.
Ze willen op deze manier verhinderen dat Rojava en
de Syrische Koerden vertegenwoordigd worden.
Het is algemeen geweten dat de PYD in de regio de meest efficiënte strijd gevoerd heeft, en nog
steeds voert, tegen IS en daardoor het respect verdient van de VS en de Russische autoriteiten. Het
was de PYD-leiding die gedurende 134 dagen bijna
mythische weerstand bood tegen IS. De PYD speelde eveneens een grote rol in het verzet in Shengal
(Sinjar), Kirkuk, Maxmur, Tel Abyad, Aleppo, ... enzovoort. Juist omwille van die strijd hebben deze twee
grootmachten de PYD politiek en militair erkend en
willen ze de samenwerking verderzetten. De PYD is
een massabeweging geworden door haar respectabele politiek in Rojava en Syrië. En de PYD heeft ook
het meest realistische samenlevingsproject voor een
democratisch Syrië. Maar blijkbaar wil de Turkse staat
dit niet zien.
Een paar dagen voor de aanvang van de bijeenkomst
tussen de oppostie en het regime van Syrië in Genève
hebben de Turken hun boycot geuit. “Wij zullen niet
aan de onderhandelingstafel zitten waar de PYD ook
aan zit.” Ook de Saudi’s en de Qatarezen hebben zich
aangesloten bij deze stelling. Natuurlijk, de PYD is de
politieke macht die strijdt tegen IS, een terreurgroep
die juist door dik en dun gesteund wordt door deze
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drie staten.

langen.

Door de druk van deze drie schurkenstaten hebben de Amerikanen en de Russen hun beloftes aan
de Koerden verbroken en de PYD uit de boot laten vallen. Omdat anders “Turkije, Saudi-Arabië en
Qatar niet zouden deelnemen aan de vredesonderhandelingen. Dat zou betekenen dat de oppositie die
gesteund wordt door deze drie landen ook niet zou
deelnemen. Voor de Amerikaanse autoriteiten zijn
het net deze oppositiegroepen die de strijd tegen het
regime voeren.” Met andere woorden, de terroristische groepen gesteund door Turkije, Saudi-Arabië
en Qatar, die Syrië veranderd hebben in chaos, zijn
partners van de VS. En de Koerdische PYD in Syrië
wordt alweer door het Westen verraden. De VS laten
de Koerden in de kou staan. Wat de Russen in de toekomst gaan doen valt nog af te wachten. De Koerden
hebben alleszins goed begrepen dat mensenrechten
altijd de dupe worden van politiek-economische be-

De PYD en de rest van de oppositie in Rojava hebben onmiddellijk gereageerd op dit oneerlijke verloop
van de zaak. “We erkennen geen enkele beslissing
genomen door Genève,” verklaarde de PYD. “We
werken voort aan de wederopbouw van ons land dat
vernield werd door de terreurgroepen die gesteund
worden door de drie staten die het Westen volop
steunt.”
derwich M. Ferho is voorzitter van het Koerdisch instituut.
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EUROPA

12de EUTCC Conferentie
in het Europees Parlement
Op dinsdag 26 en woensdag 27 januari 2016 vond
de 12de internationale conferentie over de EU,
Turkije en de Koerden plaats in het Europees
Parlement. Deze tweedaagse conferentie werd
ingeleid door Kariane Westrheim, voorzitter van
de EU-Turkije Civiele Commissie (EUTCC) en
Gabi Zimmer, Europees parlementslid en fractievoorzitter van GUE/NGL (European United
Left – Nordic Green Left).
De openingssessie werd ingeleid door Nobelprijswinnaar en voormalig president van Oost-Timor, José
Ramos-Horta, die vertelde dat hij grote bewondering koestert voor het Koerdische volk. Zo gaf hij
aan dat de Koerdische vrouwen in Syrië en Irak, die
weerstand bieden tegen IS, geweldige strijders zijn en
hem doen denken aan de revolutionaire vrouwen in
Stalingrad en Vietnam. “De Koerden zijn een volk
wiens bestaan al lange tijd wordt ontkend.” Horta
benadrukte zijn hoop voor het hervatten van de vredesgesprekken tussen de Koerden en de Turkse staat,
zoals dit zich ook heeft voorgedaan in zijn eigen thuisland, na 24 jaar bezetting.
De Iraanse Nobelprijswinnaar Dr. Shirin Ebadi wees
op het belang van culturele ontplooiing van de etnische en culturele diversiteit in een staat. Zo gaf ze
aan dat het respecteren en behouden van diversiteit
aan de basis zou moeten liggen van een democratisch land. Alleen door de rechten van minderheden
te garanderen kan het schenden van mensenrechten worden verminderd. Tot slot uitte Ebadi de eis
dat de Turkse overheid de rechten van de Koerden
niet langer mag schenden en het geweld tegen onschuldige burgers moet staken.
Koerdische mensenrechtenactiviste en lid van
het Turks parlement Leyla Zana, die eerder de
Sakharov-prijs en de Rafto-prijs ontving voor haar

vredevolle strijd, noemde wat er momenteel gebeurt
in het Midden-Oosten “de tragedie van de eeuw”. Ze
stelde dat de huidige conflicten en onderdrukking
enkel democratisch op te lossen zijn: om een einde te
brengen aan het geweld moet er worden teruggekeerd
naar de onderhandelingen. Er kan enkel duurzame
vrede zijn in Turkije en in de regio als er plaats is voor
alle minderheden.
Tijdens het eerste panel sprak onder meer Selahattin
Demirtaş, co-voorzitter van de HDP, over de huidige
situatie in Turkije. Hij vertelde over sombere dagen
en de slechtste politieke sfeer ooit in Turkije. Hij stelde dat er moed nodig is om de situatie te begrijpen
in Turkije en erop in te spelen. Het land heeft, 100
jaar na Sykes-Picot, nieuw perspectief nodig: er moet
gewerkt worden aan een intelligente en democratische
oplossing voor het land, waarin alle minderheden vrij
zijn.
Journalist Cengiz Çandar, afkomstig uit Istanbul,
vroeg aandacht voor de huidige situatie in Turkije en
gaf aan dat de regering zich sinds de verkiezingen
heeft ontplooid tot een fascistisch regime. Candar benadrukte dat het wrede optreden door de AKP-regering jegens het Koerdische volk tevens te wijten
valt aan de Europese Unie die, ondanks de huidige
situatie, wederom steun verleent aan de Turkse overheid. “Als de EU enkel blijft handelen met het oog
op het behartigen van haar eigen belangen, dan zal
de situatie er alsmaar op achteruit gaan,” gaf hij tot
slot aan.
Professor Susan Breau van de Universiteit van Reading in het Verenigd Koninkrijk, gaf aan dat het Koerdische volk zich wel moest bewapenen om zich
te verdedigen tegen wat misdaden tegen de mensheid kunnen worden genoemd. Al veel Koerdische
strijders hebben hun leven gegeven in de strijd tegen
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IS, maar ze worden nog steeds bestempeld als criminelen
en terroristen. Tot slot gaf Breau aan dat Turkije de strijd
tegen IS bemoeilijkt door de Koerden in het zuidoosten
van Turkije aan te vallen, aangezien de Koerden de enigen
zijn die effectief de strijd aangaan tegen deze onmenselijke
groepering.
Tijdens het tweede panelgesprek sprak onder meer Kati
Piri, Europarlementariër van de S&D Group (Group of the
Progressive Alliance of Socialists and Democrats), lid van
de subcommissie van Mensenrechten in het Europees Parlement en tevens rapporteur aan het Europees Parlement
over EU-Turkije relaties. Ze gaf aan dat ze speciaal naar
de conferentie was gekomen om het debat goed te kunnen
volgen en om de gesprekken te volgen over de escalatie
Foto: Derwich M. Ferho

van het geweld in Zuid-Oost-Turkije. “Het Rapport van het Europees Parlement, aangaande de
hui- dige situatie in Turkije, werd opgesteld vóór
de verkiezingen van 7 juni. Om eerlijk te zijn had
ik ontzettend veel hoop in positieve ontwikkelingen. Na de verkiezingen, toen de HDP ook
had plaatsgenomen in het parlement, bleek de
situatie helemaal veranderd te zijn. De onrechtvaardigheid in de Roboski-zaak, de steeds autoritairdere rechtstaat, de reacties op Kobanê en
Suruç, en tevens ook de talrijke bomaanslagen
in het land, tonen dit aan. De verkiezingsuitslagen van de HDP op 7 juni deden iedereen
vermoeden dat de vredesonderhandelingen hervat zouden worden. Jammer genoeg is dit niet
gebeurd. In december ben ik zelf naar Amed
afgereisd om de situatie te analyseren. Op dat
moment was er reeds een uitgaansverbod afgekondigd. Dat geeft aan hoe ernstig de situatie er
momenteel is. Als Turkije toch zou toetreden tot
de Europese Unie, dan moet het de hoofdstukken 24 en 25 van het Turkije-rapport goed in
het oog houden. Hierin wordt namelijk bepaald
dat Turkije de rechten van de bevolking moet
respecteren en de vredesonderhandelingen met
de PKK moet hervatten.”
Joost Jongerden van Wageningen Universiteit
sprak over “confusing times” en hekelde het
feit dat de PYD niet is uitgenodigd om deel te
nemen aan de gesprekken in Genève. Hij vroeg
zich af waarom de PKK gezien wordt als een
terroristische organisatie, terwijl de rechten van
de Koerden structureel ontkend worden.
Antoine Comte, advocaat van de drie Koerdische vrouwen die drie jaar geleden gedood
werden in Parijs, sprak over zijn ervaringen met
de zaak en de aanvallen die nu plaatsvinden tegen academici.
Tijdens het laatste deel van de conferentie werd
de finale resolutie voorgesteld en werden de
verschillende onderdelen ervan besproken en
aangepast.

Dit verslag werd opgesteld en gepubliceerd door ANF –
Firat News Agency op 27 januari 2016. Aanvulling
door Margot Cassiers
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EUROPA
12th International Conference on
“The European Union, Turkey, the Middle East and the Kurds”
Old crisis - New solutions

Final Resolution
Tuesday 26th & Wednesday 27th of January 2016
European Parliament, Brussels (B)
Throughout the year in many regions across the world
armed conflicts and occupations have caused
significant human rights infringements. Radical
extremist Islamic organisations such as ISIS and Al
Qaeda have added a new dimension to assaults on the
right to life in attacks carried out in the Middle East,
Africa and Europe.
The attacks carried out in Diyarbakir, Suruc and Ankara in their increasing ferocity outraged
humanity. After the Turkish general elections June
2015 in which a peaceful and democratic solution to
the Kurdish question was shelved, it was again the
right to life that was most readily infringed upon when
hostilities between the Turkish state and the Kurdistan Workers Party PKK flared up It was especially
when towns and residential areas were besieged while
illegal curfews were implemented by the Turkish state
that the young, the elderly, women and children were
deprived of their right to life.
After the Turkish general elections on June 7, a peaceful solution to the most important component of
Turkey’s human rights and democracy problem was
unilaterally abandoned by the Turkish Government
and destroyed the achievements of the last years not
only concerning the Kurdish question but also
economic and politic acquisitions, a new repression
approach that resurrected the human rights abuses of
the 90s was once again put in place. It is especially
worrisome that the allegedly illegally implemented
curfews in Kurdish towns have led to the affected
population being deprived of basic supplies such as
water, food, electricity and medical supplies; while at
the same time; many civilians have been purposefully
targeted and killed. The economic activities and social

life of the towns and cities where the curfews have
been unremittingly imposed have come to a virtual
standstill. The mayors and elected officials of these
towns and cities are being imprisoned or forcefully
unseated. These measures show a complete disregard
of the democratic will of the people.
We call upon social movements, trade unions, professional associations, nongovernmental organisations and allies in government and intergovernmental
institutions to mobilise collectively to ensure that the
following actions are taken:
1.
During the conflicts in Turkey and Kurdistan since
the 24th of July, 2015, cities are being destroyed,
civilians of all ages are being targeted, and humanitarian tragedies are being witnessed every day. Therefore
● The besiegement of cities and curfews must be terminated immediately.
● Turkish forces and the PKK must act in accordance
with international law, and must not target civilians
and residential areas.
● Those that were forced to flee must be allowed to
return, and must be compensated for their loss.
● An independent commission must be formed to
research the human rights abuses committed during
this time; those responsible should be held
accountable.
2.
The ongoing conflict is a direct result of the
intractability of the Kurdish question. A peaceful and
democratic solution will bring stability to Turkey and
the Middle East and will also have a positive impact
on the struggle in the region against Jihadi groups
such as ISIS. To this end:
● Both sides must stop their attacks and commit to
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a ceasefire. The party who does not adhere to this
ceasefire should be condemned.
● All sides must return to the negotiating table under
the previously drawn up framework announced on
the 28th of February, 2015 (named the Dolmabahce
Agreement). During these negotiations there should
be third party monitoring.
● The solitary confinement of Mr. Abdullah Ocalan
that has been put in place since the 5th of April, 2015,
must be terminated. Mr. Ocalan’s health and security must be guaranteed in order for him to effectively
take part in the negotiation process.
3.
Turkey must cease its support for Jihadist groups in
Syria and must commit to being an effective member of the international coalition against ISIS. It must
abandon its antiKurd policies in Syria, and must work
with the Kurds and the democratic opposition in
Syria towards a political solution.
4.
Turkey and the EU must approach the issue of the
refugees of this region as a humanitarian issue, and
must not use the refugee crisis as a bargaining chip
for their own short term interests. In responding to
the situation of the refugees Turkey must uphold the
Geneva Convention.
5.
Freedom of thought and expression must be guaranteed, the suppression of the media must be abandoned and all imprisoned civilians with among them
journalists, lawyers, local administrators, mayors, activists, students must be freed.
6.
Antidemocratic suppression of the opposition must
come to an end. The lynching campaign against the
academic world must end immediately.
7.
The constitution of the military coup of 12 September 1980 must be abolished, a new constitution must
be drafted. This constitution must be in line with all
international declarations Turkey signed, contribute
to a democratic, ecological and genderequal society
and respect the right of selfadministration and democratic autonomy

The ongoing conflict in Turkey and Turkey’s antiKurdish policies is not only weakening the struggle
against ISIS in the region, but is also hampering the
efforts of the coalition. The EU must not remain silent and must actively contribute to the solution of
the Kurdish question. To this end:
● The EU must not confine itself to mere calls for
a ceasefire, but must also be proactive in implementing a roadmap for a peaceful solution. In order for a
peaceful solution to become more feasible, the PKK,
as a party to the solution, must be taken out of the
terrorist organisations list. Violence against civilians
must be condemned.
● The EU must not stand by and merely watch Turkey’s repressive, extrajudicial and antidemocratic
practises.
● The EU accession negotiations should only continue if Turkey returns to negotiating table.
● The issue of the Kurdish question should be
addressed as a political issue and not as an issue of
terrorism.
9.
The members of the International Coalition against
ISIS, primarily the USA, must stand against the antiKurdish policies of Turkey and must take a proactive stance in the quest for a peaceful solution to
the Kurdish question.
10.
The international community, the EU, the USA and
other Western countries should recognize the important role of Kurds for contentment and stability in
the region.
11.
PYD should be a part of the Geneva III Conference
on Syria.
12.
We call upon trade unions, social and academic organisations, nongovernmental organisations to continue
to express their support for a peaceful and democratic solution to the Kurdish question.
13.
A humanitarian corridor at the border between Turkey and Syria should be established.

8.
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De criminalisering van onze bevolking:
sociale gevolgen van het verbod op de PKK
dilar dirik
Het opnemen van de PKK in de lijst van terroristische organisaties door Westerse staten criminaliseert gewone Koerden. De hypocrisie
hierrond heeft echter ook een bewuste, gemobiliseerde en activistische gemeenschap gecreëerd.
Vorig jaar, toen Westerse mainstream media in de war
waren over “PKK-terroristen” die vechten tegen de
terroristen van de “Islamitische Staat”, verscheen er
een vermoeide glimlach op het gezicht van de gewone
Koerd die, afgezien van de onderdrukking thuis,
wordt gestigmatiseerd en gecriminaliseerd door heel
Europa.
Terrorisme-labels demoniseren vaak één zijde van een
conflict, terwijl ze de andere immuniseren. Dit geldt
in het bijzonder voor het conflict tussen Turkije en de
PKK, met het tweede grootste leger van de NAVO
aan de ene zijde en een gewapende nationale bevrijdingsbeweging aan de andere. In dit specifiek geval
zorgt deze aanduiding als “terroristische organisatie”
voor de criminalisering van een hele gemeenschap
van gewone mensen, wiens fundamentele rechten hierdoor worden ontkend.
Het opnemen in en weer verwijderen uit de terrorismelijst van groepen en staten naargelang de politieke situatie van het moment, zoals gebeurde met
Saddam Hoessein in Irak, toont aan dat zogenaamde
‘zwarte lijsten’ politiek en niet moreel geïnspireerd
zijn, ongeacht de ‘status’ die zulke lijsten hebben. In
werkelijkheid versterken deze lijsten het door de staat
gesteund geweld door het monopolie van de staat op
het gebruik van geweld te bekrachtigen. Deze lijsten
negeren de legitimiteit van het verzet en maken geen
moreel onderscheid tussen groepen als de Islamitische Staat en bewegingen die reageren op onrecht.
Vandaag is de Koerdische vrijheidsbeweging rond

de PKK, vooral door hun baanbrekende vrouwenbevrijdingsparadigma, aantrekkelijk voor alle onderdrukte volkeren in de regio. Het spreekt niet enkel
meer de Koerden aan.
De Koerdistan Arbeiderspartij (PKK) kreeg het label terroristische groep door de Verenigde Staten
in 1997 en door de EU in 2002. Hoewel aanhangers van de PKK in Duitsland in de jaren ‘90 op een
gewelddadige manier actievoerden, bleek dit niet de
reden te zijn voor het verbod. De belangrijkste reden
was dat de PKK “de NAVO-belangen in het Midden-Oosten verstoort”. Ook vandaag nog stellen de
Europese ambtenaren dat zolang de houding van
Turkije tegenover de PKK onveranderd blijft, zij zich
zullen onthouden van de opheffing van het verbod.
Telkens wanneer regeringen de lijst lijken te heroverwegen, is dit het gevolg van spanningen met Turkije.
Terwijl het terrorismelabel Turkije mild stemt, wordt
het tegelijkertijd achter de hand gehouden als ‘joker’
waarmee het Westen aan kan geven dat het verbod op
zijn vijand kan worden ingetrokken als Turkije zich
misdraagt.
Men hoeft geen PKK-sympathisant te zijn om het
verbod als een anachronisme te zien. We leven in
een tijdperk waarin de PKK niet enkel haar politieke
perspectief heeft verschoven, maar ook verschillende
keren eenzijdig een staakt-het-vuren aankondigde en
een twee jaar durend vredesproces bewerkstelligde.
Daarnaast is de PKK ook een levensgarantie voor
veel etnische en religieuze gemeenschappen in het
Midden-Oosten, als zijnde de sterkste strijder tegen
de Islamitische Staat. Oude argumenten gaan dus niet
meer op.
Maar, juridische en politieke argumenten even terzijde, wat voor sociale gevolgen heeft deze zwarte
lijst?
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Een Koerdische demonstratie in Duitsland, voor Kobanê (oktober 2014). (Foto: Getty Images)

In Europa vormen de Koerden één van de meest
georganiseerde en politieke gemeenschappen. Het
idee van democratische autonomie wordt geïmplementeerd onder de vorm van volks- en vrouwenvergaderingen in de diaspora. Dit democratisch potentieel zelf wordt gezien als een bedreiging.
Europese overheden hebben als doel organisaties die
beschouwd worden als terroristisch, te delegitimeren.
Men viseert en “verstoort” hun achterban door ze te
criminaliseren, in een poging om de gemeenschappen
te depolitiseren en hun banden met de politiek in hun
thuisland te verbreken.
Maar westerse regeringen zijn vaak medeplichtig aan
de onderdrukking die deze gemeenschappen dwingt
om naar het buitenland te gaan. Het zijn dezelfde staten die enerzijds de PKK als terroristisch bestempelen
en anderzijds de grootste leveranciers zijn van wapens
aan Turkije in de oorlog tegen de Koerden. Informatie
die was aangeleverd door Amerikaanse drones zorgde
voor de dood van 34 Koerdische burgers in 2011
(in Roboski, nvdr.). Duitse tanks in handen van het
Turkse leger vernietigden 5000 Koerdische dorpen in
de jaren ’90. Terwijl Europa de Turkse oorlog tegen

de Koerden ondersteunde, aanvaarden diverse staten
ironisch genoeg ook duizenden Koerdische vluchtelingen als gevolg van politieke vervolging in Turkije in
de jaren ‘90. De expliciete geopolitieke aard van deze
lijsten versterkt het onrecht. Voor de Koerdische gemeenschap is een terreurlijst dus geen standaard voor
moraliteit of legitimiteit aangezien Koerden effectief
sterven door de gevolgen ervan. Het label betekent
intimidatie en onderdrukking van een gemeenschap
die uit miljoenen mensen bestaat.
In Europa is het niet nodig om daadwerkelijk strafbare feiten te plegen om te worden gearresteerd voor
PKK-lidmaatschap. In Duitsland, waar de criminalisering het meest agressief wordt nagestreefd vanwege de lange traditie van de Duits-Turkse politieke
en economische samenwerking, is vermeende sympathie een voldoende criterium voor lidmaatschap.
Met dit vermoeden wordt omgegaan door het afluisteren van telefoongesprekken, psychisch en fysiek
geweld tijdens demonstraties, raids, en sluitingen
van maatschappelijke en politieke instellingen. Deelname aan sociale en politieke evenementen, hetgeen
normaal democratische rechten zijn die beschermd
worden door internationale overeenkomsten, volstaat
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als criterium voor lidmaatschap. Wette- lijk geregistreerde kantoren, studentenorganisaties en buurthuizen worden met achterdocht bekeken.
Door het geheime karakter omtrent de procedures
voor terrorismebestrijding worden mensen in beschuldiging gesteld zonder ooit concrete bewijzen te
zien, In het geval van Adem Uzun, een prominente
Koerdische politicus en activist, gingen de Franse
autoriteiten actief op zoek naar redenen om hem te
arresteren.
Jonge Koerden in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zonder verblijfsstatus of nationaliteit zijn geviseerde doelgroepen vanwege hun
kwetsbaarheid. Ze worden gedwongen om samen te
werken met de autoriteiten als spionnen tegen hun
eigen gemeenschappen. Ze worden bedreigd met
deportatie als ze weigeren. Tegenwoordig worden
vluchtelingen uit Koerdistan die konden ontsnappen
aan de Islamitische Staat, bedreigd en lastiggevallen
en onder druk gezet door de Europese politie omdat
ze deelnemen aan politieke activiteiten.
Deze intimidatieacties worden vaak gecoördineerd en
simultaan uitgevoerd in heel Europa en vallen samen
met de ontwikkelingen in Koerdistan. Kort nadat de
vredesonderhandelingen in 2013 werden aangekondigd tussen de PKK en de Turkse staat vonden intimidatieacties plaats tegen Koerdische activisten in
Spanje, Duitsland en Frankrijk.
Het bezoek van Angela Merkel aan de Turkse president Erdoğan voor de vervroegde verkiezingen in
november 2015, kan gezien worden als uitgesproken
steun voor zijn autoritair-fascistische bewind. Het
betekende dat Europa de ogen zou sluiten voor Turkse massamoorden zolang Erdoğan de vluchtelingen
uit de EU houdt. Terwijl het Turkse leger een waar
bloedbad aanricht in belegerde Koerdische steden als
Silvan, vallen de Duitse autoriteiten binnen in Koerdische huizen en arresteren ze activisten – zelfs terwijl
ik dit schrijf.

Turkije’s ToekoMsT:

sTaaTsauToriTarisMe of
deMocraTische auTonoMie?
Op ditzelfde moment wordt Shilan Özcelik, een
18-jarige Koerdische vrouw die het grootste deel van

het jaar in de gevangenis doorbracht, berecht in een
Britse rechtbank onder beschuldiging van terrorisme
omdat ze zich zou hebben willen aansluiten bij het
gevecht tegen Islamitische Staat. Activisten zijn van
mening dat het Verenigd Koninkrijk, die al meer dan
een decennium Koerden criminaliseert, een voorbeeld wil stellen met geval van Shilan. Zeker nadat de
Britse vrijwilliger Konstandinos Erik Scurfield stierf
terwijl hij met Koerden in Syrië aan het vechten was
tegen de islamitische terreurgroep en diens begrafenis
werd bijgewoond door een lovende menigte die hem
ontving als een held. De Britse regering is in stilzwijgende alliantie met de Koerdische troepen aan het
front, maar criminaliseert dezelfde strijd in eigen land.
Statistieken over de PKK-sympathisanten in Europa
zijn uitsluitend gebaseerd op wilde gissingen door de
autoriteiten omdat het onderlinge wantrouwen tussen
de gewone Koerden en Europese overheden het onmogelijk maakt om politieke opvattingen openlijk te
uiten. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland
en Denemarken hebben hun punt duidelijk gemaakt
toen ze besloten een aantal Koerdische televisiekanalen te sluiten, waarna ze deze overlaadden met
zware boetes omdat ze zogezegd de PKK zouden
steunen. In het geval van ROJ TV verdenkt men de
toenmalige premier van Denemarken, Anders Fogh
Rasmussen, ervan de zender te hebben geboycot om
de steun van Turkije te krijgen voor zijn kandidatuur
als NAVO-secretaris-generaal in 2009. Dit zou gebleken zijn uit een aantal gelekte documenten.
Welke boodschap willen degenen die zo trots zijn op
persvrijheid en democratie overbrengen naar honderdduizenden gevluchte Koerden die deze kanalen
als hun enige stem en verbinding naar hun vaderland
zien?
Dat niemand immuun is aan de voortdurende kafkaiaanse nood van criminalisering wordt geïllustreerd
door het geval van Nicole Gohlke, lid van de Linkse
Partij van het Duitse parlement. In november 2014, tijdens de belegering van Kobanê door de Islamitische
Staat, sprak ze bij een demonstratie in München. Ze
hield de PKK-vlag 15 seconden vast en zei: “Ik dring
er bij de Duitse regering op aan om niet langer symbolen zoals deze te criminaliseren, want een strijd voor
vrijheid, mensenrechten en democratie wordt onder
deze vlag geleid, terwijl we spreken. Hef het verbod
op de PKK op!” Ze werd gearresteerd, gedwongen
om een boete te betalen en haar parlementaire onschendbaarheid werd opgeheven. Dit gebeurde in een
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politiek klimaat waarin de PKK internationaal werd
toegejuicht na het redden van tienduizend Yezidi’s die
gestrand waren op de berg Shengal (Sinjar).
Het is duidelijk dat de benoeming van de PKK als
een terroristische organisatie een sluier is waarachter
Europa zijn eigen dubbele agenda verbergt. Het is een
instrument van controle om dissidenten de mond te
snoeren en het politieke bewustzijn te vernietigen.
Maar de PKK is legitiem in de ogen van miljoenen
Koerden; het is onmogelijk om een onderscheid te
maken tussen “organisatie” en “sociale basis”. Wie
een Koerdische demonstratie heeft bijgewoond zal de
slogan zeker en vast gehoord hebben: “PKK zijn de
mensen - en de mensen zijn hier” Kobanê, het bolwerk van verzet tegen de Islamitische staat, werd bevrijd met de slogan “Lang leve Abdullah Öcalan!”
Vandaag spreekt de Koerdische vrijheidsbeweging
rond de PKK, vooral met zijn baanbrekende vrouwenbevrijdingsparadigma, niet alleen Koerden aan,
maar is ze ook aantrekkelijk voor alle andere onderdrukte volkeren in de regio. In Rojava en Noord-Koerdistan, neemt het idee van democratisch zelfbestuur,
gebaseerd op de co-existentie van alle etnische verbindingen, steeds meer praktische vorm aan.

de radicale zelfVerdediging Van
de koerdische VrouW: geWapend

en poliTiek

Toen Kobanê vorig jaar belegerd werd, zag iedereen
de mobilisatiekracht van de Koerdische gemeenschap;
honderden spontane demonstraties, hongerstakingen, bezettingen en rally’s werden binnen enkele uren
gelijktijdig georganiseerd in heel Europa. Tegelijkertijd werden Europa’s eigen twee gezichten politiek
blootgesteld nadat de PKK hele gemeenschappen in
het Midden-Oosten had gered, terwijl bleek dat NAVO-lid Turkije jihadistische groepen ondersteunde.
Turkije beoogde hiermee de val van de Koerden door
de Islamitische Staat, waardoor het in belangrijke mate
mee verantwoordelijk is voor de vluchtelingencrisis,
waarvoor de EU Turkije nu financieel steunt.

Een Koerdische betoging in Düsseldorf (oktober 2014).
(Foto: AFP/Getty Images)

Door hen echter te isoleren en hen te beroven van
hun mening, democratische rechten, media en hun
gevoel een deel uit te maken van een gemeenschap,
bereikt men precies het tegenovergestelde: een politiek bewuste, steeds meer autonome, kritische gemeenschap die haar bruggen verbrandt met het systeem en die bereid is om zich volledig te wijden aan
zijn legitieme strijd.
Dilar Dirik, 23, is actief in de Koerdische vrouwenbeweging.
Ze is schrijfster en doctoraatsstudente aan de Universiteit van
Cambridge, Departement Sociologie. Dit artikel verscheen
oorspronkelijk op Telesur op 20 november 2015. Vertaling
Deniz Agbaba.

Regeringen in Europa, die wapens verkopen en onderdrukkende staten zoals Turkije steunen, ondernemn
(ondanks hun moralistische pretenties) intimidatieacties in de hoop vooral jonge Koerden te veranderen
in kritiekloze, gepacificeerde delen van het systeem.
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EUROPA
Drie jaar na de moord op drie Koerdische vrouwen in Parijs

Interview met advocaat Antoine Comte
Chris Den Hond
Op 9 januari 2013 werden drie Koerdische vrouwelijke activisten gedood in Parijs. Chris Den Hond
sprak met Antoine Comte, de Franse advocaat
van de slachtoffers, over de rol van de Turkse autoriteiten in de gebeurtenissen.
De advocaat van de slachtoffers, Antoine Comte, is
bekend omwille van zijn uitgebreide ervaring met
politieke processen. Meester Comte benadrukt de
breuk met het verleden die heeft plaatsgevonden in
het gerechtelijk onderzoek: “Voor de eerste keer in
de geschiedenis van politieke misdaden die gepleegd
zijn op Frans grondgebied is er geen sprake meer van
straffeloosheid aangezien de osmose tussen de politieke macht en het gerechtelijk apparaat verbroken
werd.” Het assisenhof zal over de zaak oordelen op
een nog nader te bepalen datum.
Advocaat Antoine Comte vertelde het volgende over
zijn ervaringen met deze zaak.
“De mogelijkheid van een politieke moord in het hart
van Parijs is nooit voor mogelijk gehouden door de
media, integendeel zelfs. De meerderheid van de media hebben de moorden geïnterpreteerd als een interne afrekening bij de Koerden en de PKK, of anders als een passiemoord.”
“Er is een document van 70 pagina’s waarin men de
eerste vaststellingen beschrijft. Daarin wordt de plaats
van het delict beschreven en ik denk dat, als je dit
leest, je niet de minste twijfel kan hebben dat het over
een professionele executie gaat door een enkel persoon, aangezien er maar één wapen getrokken is, er
10 patronen zijn gebruikt en dat in omstandigheden
die mij doen denken aan de werkwijze van de Turkse geheime dienst. Er waren bijvoorbeeld telkens drie
kogels in het hoofd geschoten, enkel bij Fidan was er
nog een vierde in de mond.”

“Fidan was een intelligente vrouw, die al op jonge
leeftijd naar Frankrijk was gekomen. Ze had een
absoluut talent om mensen te mobiliseren voor de
Koerdische kwestie en om er vergaderingen over te
organiseren in het Franse parlement. Die kogel die ze
in haar mond kreeg zegt voor mij enorm veel over de
belangrijke rol die ze speelde. Niemand heeft sindsdien die rol kunnen overnemen.”
“Ze was zo bekend dat Martin Schultz, de voorzitter
van het Europees Parlement, een minuut stilte heeft
gehouden, iets wat geen enkele Franse autoriteit heeft
gedaan. Meer zelfs, geen enkele Franse autoriteit heeft
het fatsoen gehad om de familie van de slachtoffers
te ontmoeten. De stilte van de Franse autoriteiten is
onvergeeflijk.”
“Frankrijk heeft een lange traditie van politieke moorden.”
“Tot hiertoe is er sprake geweest van wederzijdse
beïnvloeding tussen de politieke en juridische machten. Ik moet benadrukken dat er met deze zaak voor
de eerste keer een breuk is in dat proces van osmose.”
“Er is een cruciaal verschil tussen het werk van de
Brigade Criminelle (tak van de Parijse politie die zich
o.a. bezig houdt met moorden, nvdr.), die onder meer
de eerste vaststellingen heeft gedaan op de plaats van
het delict, en dat van wat ik ‘de politieke politie’ noem,
de SDAT (Sous-Direction de l’Anti-Terrorisme),
die al jaren een anti-Koerdisch discours gebruikt en
die deze affaire maar voor één doel gebruikt heeft,
namelijk om meer informatie te verkrijgen over het
Koerdische milieu. De achterliggende gedachte was
dat deze aanslag zeker niet het werk kan zijn van hun
Turkse collega’s.”
“De juridische autoriteiten hebben begrepen dat er
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onderzoek moet gedaan worden en dat dit verder
moet gaan dan wat er op het eerste zicht aan de hand
is.”
“Toen het onderzoek is begonnen naar de vermoedelijke moordenaar, bleek die lang in Duitsland te
hebben gewoond, waar hij gekend was als een Grijze
Wolf, dus iemand van het extreemrechtse, fascistische
politieke front in Turkije.”
“Hij is beginnen infiltreren in de groep rond de activistes, dat heeft twee jaar geduurd.”
“Men heeft ontdekt dat hij de lidkaarten heeft gefotografeerd van de Koerdische culturele organisatie
waarvan hij deel uitmaakte: hij had zo’n 400 foto’s
op zijn GSM staan. Op die fiches stond persoonlijke
informatie van de leden: namen, adressen, telefoonnummers en foto’s. Wat is daar de bedoeling van? Dat
is werk van de geheime dienst. Iedereen kan dat inzien, het is overduidelijk. Bovendien werd dit werk
twee dagen voor de moorden uitgevoerd. Het lijkt
er dus op dat hij op een gegeven moment instructies
heeft gekregen om over te gaan tot de daad en ervoor
nog zoveel mogelijk informatie te verzamelen.”
“Als de Turkse autoriteiten ons niet geholpen hebben,
dan heeft de ontbinding van het Turkse staatsapparaat
ons net enorm geholpen, omdat er duidelijk belangrijke conflicten aan de gang waren tussen de Gülenisten en wat ‘de diepe staat’ genoemd kan worden en
de aanhangers van Erdoğan. Keer op keer werden er
in de pers hallucinante verhalen bekend gemaakt. De
eerste grote onthulling gebeurde in januari 2014 toen
op YouTube een gesprek werd gedeeld tussen de vermoedelijke moordenaar en zijn opdrachtgevers. De
stem, die door experts herkend werd als diegene van
de moordenaar, zei: « We kunnen die, en die, en die,
allemaal doden.» Hij gaf heel specifieke namen van
mensen met een belangrijke rol voor de Koerden in
Frankrijk, waaronder die van de slachtoffers.”
“Dit type gesprekken, tussen de vermoedelijke dader en drie opdrachtgevers, kunnen niet anders dan
kopieën zijn van gesprekken die door de (Turkse) geheime dienst worden bijgehouden.”
“Datgene wat ik het missiebevel noem, werd gepubliceerd in de Turkse pers. Het werd geschreven
en getekend door drie verantwoordelijken van de
Turkse geheime dienst, de MIT, en bevatte als in-
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structie aan de man in kwestie om over te gaan tot
actie. Dit stuk was zo belangrijk dat de Duitse krant
Der Spiegel een lang artikel bracht, waarin gezegd werd dat dit document exact overeenkomt met
documenten van de Turkse geheime dienst (volgens
contacten bij de Duitse geheime dienst) en dat de
mensen die erin voorkomen bekend zijn bij de Duitse
geheime dienst als mensen die zich inzetten voor de
Koerdische kwestie in Duitsland. De Duitse geheime
dienst zou vervolgens haar relaties met de MIT hebben opgeschort.”
“Het is hoe dan ook uitzonderlijk. We weten al drie
jaar wie de moordenaar en de opdrachtgevers zijn,
maar het probleem is dat de Franse juridische instellingen niet reiken tot in het buitenland. We kennen de exacte namen van de de opdrachtgevers niet,
maar we weten dat de geheime dienst en het Turkse
staatsapparaat erachter zaten.”
“Het parket en de onderzoeksrechter duiden de Turkse geheime dienst aan als de opdrachtgever van deze
moorden.”
Chris Den Hond is journalist en cameraman en al jarenlang
actief voor de Koerdische kwestie. Vertaling door Margot
cassiers.
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SOS KOERDISTAN
Help Rojava en Shengal!
Sinds 2014 zijn al tienduizenden vrouwen en mannen, gezinnen met kinderen, ouderen en thuislozen uit Rojava, de Koerdische
regio in Syrië, op de vlucht geslagen voor de brutaliteit van IS, de ‘Islamitische Staat’. In juli van dat jaar verspreidde het
meedogenloze geweld van IS zich ook over Zuid-Koerdistan, het noorden van Irak, thuis van zevenhonderdduizend Yezidi’s –
een eeuwenoude Koerdische religie – en evenveel Christenen van allerlei strekking.
De tragedie bereikte een absoluut dieptepunt in de eerste weken van augustus 2014. IS startte een offensief in de regio
Shengal, het spirituele centrum van het Yezidisme. Meer dan driehonderdduizend mensen moesten vluchten, duizenden anderen
werden gedood of verkocht als seksslavinnen. De getuigenissen over de onmenselijkheden die IS in Shengal heeft aangericht
zijn weerzinwekkend. Degenen die erin slaagden te ontsnappen aan de nachtmerrie, wachtte een nieuwe reeks beproevingen.
De opvanginfrastructuur is in het door burgeroorlog geteisterde Syrië zeer precair. Rojava biedt, als één van de meest stabiele
gebieden in Syrië, al onderdak aan 1,2 miljoen Syrische ontheemden. Deze opvanginitiatieven moeten voorzien in het gehele
levensonderhoud van de bewoners: onderdak, voedsel, psychologische, medische en administratieve bijstand. Daarenboven
raken levensmiddelen en hulpgoederen zeer moeilijk binnen, mede door de gesloten grensovergang met Turkije.
Met deze oproep willen wij de lokale opvanginitiatieven in Noord- en Zuid-Koerdistan en Rojava steunen. De vluchtelingen uit de
regio kunnen niet rekenen op enige hulp van de Turkse, Syrische en Iraakse overheden, maar overleven louter door altruïsme en
menselijk medeleven. Elke bijdrage is dus goud waard.
Wilt u helpen? Doe een gift op:
IBAN: BE35 8538 5112 7037
BIC: SPAABE22
Koerdisch Instituut vzw
Met de mededeling: “SOS SHENGAL ROJAVA”.

