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Turkije sluit Koerdische tv-zenders

De staatsgreep van Erdoğan
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De resultaten van de parlementsverkiezingen van 7 juni 2015 waren niet goed genoeg om de wensen van Erdoğan te 
vervullen, die een sterk presidentieel systeem wil. Daarom kondigde hij nieuwe verkiezingen aan op 1 november 2015. 

Met veel verdachte maneuvers heeft hij toen iets meer zetels behaald, maar weer niet genoeg om zijn sultansdroom te 

verwezenlijken... Het beleid van Erdoğan wordt ondertussen steeds hysterischer. Hij liet de gesprekken met de Koerdische 
vrijheidsbeweging staken. Öcalan, de leider van de PKK die sinds ’99 in de gevangenis zit, wordt meer dan ooit van 
de buitenwereld geïsoleerd. Ondertussen organiseert Erdoğan een grootscheepse zuiveringsactie in de hele Turkse 
samenleving. Sinds de “poging tot staatsgreep” van 15 juli zijn er meer dan 100.000 mensen ontslagen en vele tienduizenden 

aangehouden of  gearresteerd: professoren, academici, journalisten, opiniemakers, mensenrechtenactivisten, onderwijzers, 

militairen, politieagenten, rechters, procureurs, … Bijna alle parlementariërs van de HDP worden gerechtelijk vervolgd, 

de meesten door valse beschuldigingen. Wie niet behoort tot Erdoğans islamitische, Turks-nationalistische en fascistische 
kliek moet eraan! En dat terwijl heel de wereld toekijkt ...

Erdoğan stelt ondertussen alles tewerk om het Koerdische nationale bewustzijn te onderdrukken. Hij begon de meest 
militante Koerdische steden aan te vallen. Sur (in Diyarbakır), Cizîr (Cizre), Nisêbîn (Nusaybin), Gever (Yüksekova), 
Sirnex (Şırnak) en Farqîn (Silvan) werden omsingeld en “gezuiverd van terroristen”. Per toeval zijn dit net de steden 
waar de AKP tijdens de laatste verkiezingen bijna geen stemmen haalde. De HDP had er de absolute meerderheid en 
daarom moesten ze boeten. Deze zes steden werden met de grond gelijk gemaakt. Meer dan een miljoen mensen sloegen 

op de vlucht. Honderden burgers werden vermoord. Sommigen werden op klaarlichte dag in het midden van de stad 

neergeschoten. Sommigen werden in hun kelder bedolven door de bulldozers. De talloze verhalen zijn uiterst pijnlijk. 

Zo werd een moedertje van in de zestig neergeschoten, waarna haar lichaam gedurende een week op straat moest blijven 

liggen. Heel de week moesten haar familieleden vanop een afstandje naar haar lichaam kijken, vooraleer ze haar konden 

begraven.  

Erdoğan begon ook met agressieve avonturen in Irak en in Syrië. Hij viel het noorden van Syrië binnen om er de opmars 
van de pro-Koerdische milities tegen IS te verhinderen. En ondertussen plaatste hij een militaire eenheid in Bashiqa, in 
de autonome Koerdische Regio (KRG) van Irak, om zich te mengen in de strijd om Mosul. Sinds 1996 heeft Turkije 
ook een militaire basis in de buurt van Amediye, eveneens in KRG-gebied. Ondanks de hevige protesten van de Iraakse 
autoriteiten, weigert Erdoğan  zijn leger terug te trekken. Waardoor de Iraakse autoriteiten nu een spoedzitting vragen 
van de VN Veiligheidsraad. De Turkse autoriteiten willen “de soennieten aan de macht te houden” in Mosul. De Koerden 
mogen van Erdoğan op geen enkele manier een deftige statuut krijgen. Niet in Noord-Koerdistan (Turkije), maar ook 
nergens anders. 

Ook in Europa is Erdoğan actief  bezig de Koerdische oppositie het leven zuur te maken. Sommige Europese autoriteiten 
werken hier actief  aan mee. Dat Koerdische politici vervolgd worden in onder meer België, Duitsland, Frankrijk en 
Nederland, vind ik een schande voor de mensheid. De Koerden verdienen dit niet. Ze komen enkel op voor een menselijk 
bestaan, met respect voor hun identiteit en cultuur, en voor onderwijs in hun moedertaal, in hun eigen land, wat een 

basisrecht zou moeten zijn voor iedereen. 

Nog een andere zaak is dat levensnoodzakelijke humanitaire hulp voor de Koerdische regio’s in Syrië (Rojava) en in 
Turkije (Bakur) compleet geblokkeerd wordt. De Turkse autoriteiten leggen beslag op alle hulpgoederen en financiële 
middelen. Hulpprojecten gefinancierd door West-Europese instellingen worden tegengewerkt. De Turkse autoriteiten 
proberen op die manier de noodlijdende Koerden overal te isoleren van de buitenwereld om hen te doen stikken in hun 
eigen huizen. Mijn vraag is hoe lang dit volk nog moet lijden tot de internationale gemeenschap eindelijk reageert?

De situatie in Turkije 
wordt steeds slechter

Derwich M. Ferho

REDACTIONEEL
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iemand door de politie aangehouden mag blijven 

(alvorens een gerechtelijke procedure wordt gestart) 
opgetrokken van vier naar 30 dagen (in veel westerse 
landen is dit maximaal 24 uur). Tijdens de eerste vijf  
dagen mogen arrestanten bovendien geen advocaat 

zien. 

Turkey Purge, een website van een groep anonieme 
journalisten die proberen de zuiveringsacties in beeld 

te brengen, telde begin oktober meer dan 100.000 

ontslagen, meer dan 50.000 aanhoudingen en meer 

dan 27.000 gedetineerden. Volgens Turkey Purge 
werden sinds de coup 3531 rechters en openbare 

aanklagers ontslagen, 2099 scholen, studentenhuizen 
en universiteiten gesloten, 1254 verenigingen en 

stichtingen gesloten, 180 media gesloten en 120 

journalisten gearresteerd. Helemaal verontrustend zijn 

de vele rapporten over martelingen en verkrachtingen 

in politiekantoren en gevangenissen en het grote aantal 

‘zelfmoorden’ onder de gearresteerden. Zo werd 
onlangs nog een openbare aanklager opgehangen 

teruggevonden in zijn cel, slechts één geval in een 

steeds langer wordende lijst verdachte overlijdens.

Onrustwekkend genoeg kondigde premier Yildirim 
aan dat Turkije het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens op zal schorten gedurende de 
hele periode van de noodtoestand.

HeksenjacHt treft ook de 
koerden

Voor de Koerdische bevolking in Turkije is de huidige 
repressiegolf  ondertussen niets nieuws, zij werden 

immers ook voor de coup al geviseerd door de AKP-
regering. Desalniettemin worden de Koerden nu 
opnieuw en nog verregaander geviseerd, ditmaal zelfs 

onder het mom van de jacht op aanhangers van Gülen, 
de islamitische prediker die er door Erdoğan van 
beschuldigd wordt achter de mislukte staatsgreep te 

kristel Cuvelier

De staatsgreep 

van Erdoğan

De grootschalige zuiveringsacties tegen iedere 

mogelijke criticus van het Erdoğan-regime blijven drie  
maanden na de mislukte coup van 15 juli onverminderd 

doorgaan. Journalisten en mensenrechtenorganisaties 

kunnen de vele tienduizenden arrestaties en ontslagen, 

in zo goed als alle onderdelen van de Turkse 
samenleving, nauwelijks bijhouden. 

Volgens Amerikaanse opiniemakers zijn de huidige 

zuiveringsacties in Turkije veel erger dan de 
heksenjacht op ‘communisten’ onder McCarthy 
in de jaren ’50. Toen werden in de VS honderden 
politieke opposanten opgesloten in de gevangenis, in 

Turkije worden vandaag vele tienduizenden mensen 
gearresteerd! Onder Koerdische opiniemakers wordt 
de mislukte staatsgreep ondertussen eerder vergeleken 

met de brand in de Reichstag, die de deur opende 
naar de grootscheepse politieke zuiveringsactie onder 

het opkomende nazi-Duitsland (al helemaal omdat 
Erdoğan recent nog zijn sympathie voor Hitler heeft 
uitgesproken). Of  minder ver in het verleden, met de 
bloedige repressie uit de jaren ’90. Of  nog recenter, met 
de arrestatie van verschillende duizenden Koerdische 
politici, journalisten, vakbondsafgevaardigden en 

mensenrechtenactivisten tijdens de KCK-processen 
tussen 2009 en 2012.   

Door de decreten die de regering vlak na de coup 

uitgevaardigde, wordt de maximale periode dat 

De Turkse regering verlengt de noodtoestand 

opnieuw met drie maanden, waardoor de 

zuiveringsacties tegen opposanten verder kunnen 

doorgaan. President Erdoğan trekt in razendsnel 
tempo alle macht naar zichzelf  toe en maakt 

van Turkije een autoritaire eenpersoonsstaat. 

Het Koerdisch Instituut roept op tot solidariteit 

met vervolgde Koerdische parlementsleden en 

burgemeesters.
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Turkse regering druk uit op de Franse satellietbeheerder 
Eutelsat om twee in België gevestigde Koerdische tv-
stations, Newroz TV en Med-Nuçe TV, uit de ether te 
halen. Verderop in dit nummer leest u hierover meer.
Ondertussen begon ook het schooljaar onder zware 
repressie. Met slechts één pennenstreek werden begin 
september maar liefst 11.000 Koerdische leerkrachten 
ontslagen, veelal op verdenking van steun aan de PKK 
of  aan Gülen. Vlak na de coup hadden de Turkse 
autoriteiten al meer dan 36.000 leerkrachten ontslagen 
(in het staatsonderwijs) of  hun licentie ingetrokken 
(in privéscholen) en 1000 scholen en 15 universiteiten 
gesloten. Terzelfdertijd openden Turkse scholen het 
schooljaar met een ‘glorieuze herdenking van de 
overwinning van de democratie op de coupplegers’, 
waarbij in talloze scholen herdenkingsmonumenten 
werden opgericht en leerlingen theaterstukjes over de 
mislukte staatsgreep opvoerden. Het Turkse ministerie 
van Onderwijs voorziet daarbij in handboekjes 
over de couppoging als extra leerstof, uiteraard met 
een glansrijke rol voor president Erdoğan in de 
geschiedenis van het “Nieuwe Turkije”. 

De repressie tegen de academische wereld - die 
eveneens al lang voor de coup was ingezet met de 
vervolging van 1128 academici die een petitie hadden 
getekend tegen de oorlog in de Koerdische regio – 
werd eveneens verder gezet.  Zo werden alle decanen 
van zowel private als staatsuniversiteiten ontslagen, 
1577 mensen in totaal. Dit alles zorgt ervoor dat er 
een ‘braindrain’ dreigt voor Turkije, daar ook veel 
academici momenteel graag uit Turkije weg willen. 
Academici en leerkrachten kregen een verbod 
opgelegd om het land te verlaten.

Ook binnen de Turkse administratie, het leger, de 
politie en het gerecht werden vele tienduizenden 
mensen aangehouden, gearresteerd of  ontslagen. En 
ook bedrijfsleiders worden geviseerd, waarbij, net als 
bij media en scholen, meteen ook al hun eigendommen 
aangeslagen worden door de staat. 

turkije is géén democratie

Het moge alleszins duidelijk zijn dat we moeten 
ophouden Turkije een democratie te noemen. Een 
belangrijk kenmerk van een parlementaire democratie 
is het principe van de scheiding der machten, waarbij 
de wetgevende (het parlement), de uitvoerende (de 
regering) en de rechterlijke macht onafhankelijk 
moeten zijn van elkaar, zodat ze elkaar in evenwicht 

zitten. De voorbode kwam er in augustus toen AKP-
prominenten, gevolgd door de regeringsgezinde pers, 
plots massaal begonnen te berichten over zogenaamde 
banden tussen Gülen en de PKK. Behoorlijk ridicuul 
als je weet dat de Gülen-beweging de PKK altijd 
vijandig gezind is geweest en dat Gülenisten zich 
hevig tegen het toenmalige vredesproces kantten. 
De absurde aantijgingen gingen zelfs zo ver dat 
er bericht werd dat een 60-tal Turkse soldaten en 
drie generaals na de couppoging naar het Qandil-
gebergte gevlucht waren (het hoofdkwartier van de 
PKK), wat later wel tegengesproken moest worden 
door de Turkse legertop. Duidelijk werd alleszins dat 
de zuiveringsacties niet tot vermeende Gülenisten 
beperkt zouden blijven, maar dat de Koerden meteen 
ook in de klappen zouden delen. 

onderwijs en media onder 

controle 

Onder de noodtoestand worden fundamentele 
mensenrechten zoals de vrijheid van vereniging 
(bv. vreedzame bijeenkomsten en betogingen) en 
persvrijheid drastisch ingeperkt. De regering mag 
publicaties en uitzendingen en bijeenkomsten 
eenvoudigweg verbieden. En doet dat ook. De 
noodtoestand houdt ook in dat nu in heel Turkije 
uitgaansverboden afgekondigd kunnen worden. De 
Koerdische bevolking werd het afgelopen jaar zeer 
zwaar getroffen door dergelijke uitgangsverboden en 
vandaag zijn in verschillende Koerdische steden en 
dorpen nog steeds uitgaansverboden van kracht. 

Terwijl aanhangers van het regime in de nadagen van 
de mislukte coup volop aangemoedigd worden om 
de straten en pleinen te bevolken, krijgt de oppositie 
minder vlot toestemming om samen te komen. Zo 
werd het de pro-Koerdische Democratische Partij 
der Volkeren (HDP) en haar medestanders verboden 
een herdenking te houden voor de slachtoffers van 
de gruwelijke bomaanslag op hun vredesbetoging in 
Ankara op 10 oktober vorig jaar, waarbij meer dan 
100 doden vielen. De mensen die probeerden samen 
te komen om hun doden te herdenken, werden door 
de politie hardhandig uiteengedreven.

Eind september sloot de Turkse overheid tien 
Koerdische tv-stations en 11 radiozenders, waaronder 
Zarok TV, een zender met enkel kinderprogramma’s 
zoals de smurfen. Op hetzelfde moment oefende de 
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toen hij niet opnieuw kon verkozen worden als 

premier in 2014, heeft zich nooit bij die ceremoniële 

functie willen neerleggen. Zo maakte hij het van meet 

af  aan duidelijk dat hij voortaan zelf  de ministerraden 

zou voorzitten en verving hij zonder verpinken de 

premier toen de vorige door hem niet dociel genoeg 

bevonden werd. Noch weerhield hij er zich tijdens 
de afgelopen verkiezingscampagnes van om openlijk 

campagne te voeren voor zijn eigen AKP-partij, wat 
in principe niet mag als president van Turkije. 

Erdoğan maakt er verder geen geheim van dat het zijn 
ambitie is de Turkse grondwet te veranderen zodat 
Turkije een presidentieel systeem zou krijgen, met 
nog meer bevoegdheden voor de president. “Turkije 
heeft immers de facto al een presidentieel systeem,” 

zo argumenteerde hij onbeschaamd, “het is alleen nog 

maar een kwestie de grondwet aan te passen aan deze 

nieuwe realiteit”. 

Een mening die nagepraat wordt door premier Yildirim 
die begin oktober verklaarde dat de AKP opnieuw zal 
ijveren om de grondwet te wijzigen, omdat Turkije de 
“de facto situatie een wettelijke status moet geven”. 

De extreemrechtse Partij van de Nationalistische 
Beweging (MHP) heeft bekend gemaakt dat ze de 
grondwetswijziging zullen steunen in het parlement. 

Dat wil zeggen dat Erdoğan nu een referendum kan 
organiseren over zijn gewenste grondwetswijziging. 

Tenzij hij nog minstens tien extra parlementsleden 
aan zijn kant kan krijgen, want dan is een referendum 

niet nodig en kan de grondwetswijziging meteen in 

het parlement goedgekeurd worden. 

VerVolging Van koerdiscHe 
parlementsleden … 

De pro-Koerdische Democratische Partij Der 
Volkeren (HDP) wist aanvankelijk nog stokken in de 
wielen te steken van Erdoğans presidentiële ambities, 
door tot twee maal toe de hoge kiesdrempel van 

10 procent te halen en daardoor de AKP van haar 
verhoopte absolute meerderheid te weerhouden. En 

dat ondanks een bikkelharde lastercampagne tegen 

de partij wiens parlementsleden non-stop in de 
Turkse pers afgeschilderd worden als “terroristen”, 
het beëindigen van het vredesproces door de AKP-
regering en een lange reeks fysieke aanvallen op 

HDP-kantoren en bijeenkomsten, met de aanslag 
op de vredesbetoging in Ankara met meer dan 100 

houden. Wat in Turkije in razendsnel tempo aan 
het gebeuren is, is dat president Erdoğan alle macht 
naar zichzelf  aan het toetrekken is. Niet enkel de 
rechtelijke, de wetgevende en de uitvoerende macht 

(met inbegrip van het leger en de politie), maar ook de 
pers (de vierde macht) en het hele onderwijssysteem. 
Verderop in dit nummer schetst Peter Edel haarfijn 
het einde van de onafhankelijke rechtspraak in Turkije, 
die ingezet werd met het ontslag van maar liefst 

3531 rechters en openbare aanklagers. Beklaagden 

stellen dat het momenteel zeer moeilijk is om nog 

een advocaat te vinden in Turkije die iemand durft te 
verdedigen die van steun aan de coup wordt beticht. 

De balie van Adana verklaarde dat er “angst” heerst 

onder de advocaten en wees erop dat advocaten 

momenteel cliënten weigeren die van banden met 

Gülen of  de PKK worden beticht, omdat ze bang zijn 
om zelf  ook gearresteerd te worden. Uiteraard zijn dit 

zaken die het recht op een eerlijk proces zwaar in de 

weg staan. 

presidentiële ambities 

Ondertussen heeft de Turkse regering aangekondigd 
de noodtoestand opnieuw met drie maanden te 

zullen verlengen en Erdoğan heeft al aangekondigd 
dat “de noodtoestand nog zeker een jaar nodig zal 

zijn”. Hierdoor kan de regering tal van repressieve 

maatregelen per decreet doorvoeren, waarbij de 

wetgevende macht van het parlement weggehaald 

en de controle door het Grondwettelijk Hof  
overgeslagen wordt. In principe kan het door de AKP 
gedomineerde parlement een decreet nog afkeuren, 

maar dit lijkt niet meteen te zullen gebeuren. 

Volgens de Turkse grondwet heeft de president 
al behoorlijk veel wetgevende, uitvoerende en 

rechterlijke macht, zeker in vergelijking met de 

louter ceremoniële lintjesknip-functie van andere 
presidenten, een erfenis van de staatsgreep van 1980.  
Zo mag de Turkse president de premier aanduiden 
en mag hij als hij dit nodig acht zelf  de ministerraad 

voorzitten en leiden. De Turkse president dient zich 
anderzijds wel te weerhouden van partijpolitiek en 

dient als staatshoofd de belangen van alle inwoners 

van Turkije te behartigen, over de partijgrenzen heen. 
De meeste vorige Turkse presidenten, waaronder 
Gül, hielden zich grotendeels aan deze ceremoniële 
en verenigende functie  en lieten het regeren over 

aan de premier en zijn ministers. Erdoğan, die een 
“Putinneke” heeft gedaan (van premier naar president) 
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tegen parlementslid Faysal Sarıyıldız. De HDP-
parlementsleden zijn ondertussen wel allang uitgebreid 
veroordeeld in de Turkse pers. En een eerlijk proces 
moeten de Koerdische politici evenmin verwachten.

… en burgemeesters

Op 12 september werden in één keer meer dan 24 
Koerdische burgemeesters ontzet uit hun ambt en 
vervangen door regeringsgezinde administratoren. 
Het ontslaan en arresteren van democratisch 
verkozen Koerdische burgemeesters is een proces 
dat eveneens al voor de coup in gang gezet werd. 
De Democratische Partij der Regio’s (DBP), de 
grootste partij binnen de HDP-coalitie, won de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen in een 100-tal 
steden en gemeentes. Aangezien de DBP eveneens 
een (niet-erkend) systeem van mannelijk-vrouwelijk 
co-voorzitterschap hanteert, gaat het in totaal om een 
200-tal Koerdische coburgemeesters. Begin oktober 
bevonden 42 coburgemeesters zich in de gevangenis, 
waren 61 coburgemeesters aangehouden geweest en 
weer vrijgelaten, liep er een aanhoudingsbevel tegen 
6 coburgemeesters en waren 65 coburgemeesters 
uit hun functie ontzet. Het aantal arrestaties loopt 
ondertussen ook hier snel op. Uiteraard is het verre 
van democratisch om burgemeesters, die soms met 
meer dan 80 procent van de stemmen verkozen 
zijn, zomaar te ontslaan en te vervangen door 
regeringsgezinde pionnen.  

internationale solidariteit 
gezocHt

Het Koerdisch Instituut is in samenwerking met de 
Europese vertegenwoordiging van de HDP begonnen 
met een internationale solidariteitscampagne voor 
zowel de vervolgde Koerdische parlementsleden, 
als de ontslagen en vervolgde burgemeesters. We 
roepen Vlaamse en Belgische parlementsleden op 
om de zaak van één van de HDP-parlementsleden 
te volgen en hier ruchtbaarheid aan te geven, een 
soort politiek peterschap. Daarnaast zoeken we lokale 
gemeentebesturen die zich over een Koerdische 
zustergemeente willen ontfermen. Wie hier graag aan 
mee wil helpen, mag ons zeker contacteren.   

Kristel Cuvelier is stafmedewerker bij het Koerdisch Instituut.

doden als absolute dieptepunt (waarna de HDP 
haar verkiezingsbijeenkomsten noodgedwongen 
stopzette). 

Toen het niet lukte de HDP in de herverkiezingen van 
1 november 2015 alsnog uit het parlement te houden, 
gooide Erdoğan het over een andere boeg door de 
immuniteit van 55 van de 59 HDP-parlementsleden 
te laten opheffen, zodat ze strafrechtelijk vervolgd 
kunnen worden. Ook parlementsleden van andere 
partijen verloren hun immuniteit, maar de meeste 
zaken zijn duidelijk tegen de HDP gericht. De 
parlementaire procedure werd ingezet nadat Erdoğan 
in januari 2016 het parlement “geadviseerd” had dat de 
HDP-parlementsleden “naar de gevangenis moeten”. 
Vervolgens diende de AKP meer dan 500 dossiers, 
goed voor meer dan 645 rechtszaken, in tegen de 55 
HDP-parlementsleden. Dat is een gemiddelde van 
meer dan 10 rechtszaken per parlementslid. Tegen 
HDP-co-voorzitter Demirtaş zijn maar liefst meer 
dan 80 rechtszaken geopend!

Via de nieuwe “immuniteitswet” van 20 mei 2016 
werd de gebruikelijke, grondwettelijke procedure 
om de immuniteit van een parlementslid op te 
heffen, aan de kant geschoven, waardoor de weg vrij 
gemaakt werd om de HDP te vervolgen. Aanklachten 
variëren van “het beledigen van de president” tot 
“lidmaatschap van een terroristische organisatie” of  
“propaganda” daarvoor. De overgrote meerderheid 
van deze aanklachten is absoluut nergens op gebaseerd 
en bepaalde aanklachten zijn zelfs overduidelijk 
gefabriceerd met als doel de HDP in diskrediet te 
brengen, zoals een aanklacht voor “wapensmokkel” 

Cennet Ayık en Burhan Kocaman, co-burgemeesters van 
het Karakoçan-district in de provincie Elazığ, werden op 29 
september gearresteerd.  (Foto: Turkey Purge)
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zojuist al schreef, ik kijk nergens meer van op.

opening juridiscH jaar

Gezien de scherpe tegenstellingen in de Turkse politiek 
zat het er al niet in dat al dit eensgezinde gedoe lang 
stand zou houden. De aanleiding tot het einde ervan 
werd gevormd door de ceremoniële opening van 
het juridische jaar op 1 september, die dit keer voor 
het eerst in het presidentieel paleis werd gehouden. 
President Erdoğan hield daarbij een toespraak. Nooit 
eerder sprak een Turkse president bij de opening van 
het juridisch jaar. Erdoğans voorgangers luisterden 
alleen.

De CHP beschouwde de locatie van de opening van 
het juridische jaar als een bevestiging dat het gedaan 
is met de onafhankelijkheid van de rechtspraak in 
Turkije. CHP-leider Kemal Kilicdaroglu was furieus, 
noemde het een schande en zijn partij weigerde bij de 
ceremonie aanwezig te zijn.

De Unie van Advocatenorden (TBB) sloot hierbij 
aan. Daar vond men het in strijd met de scheiding 
der machten om het juridisch jaar op het presidentieel 
paleis te openen. De weigering van de TBB is geen 
kleinigheid, want normaal gesproken houdt een 
vertegenwoordiger daarvan een toespraak bij deze 
gelegenheid.

symboliek

De ceremonie was geladen met symboliek. Toen de 
zaal door onder andere Erdoğan, parlementsvoorzitter 
Kahraman en premier Yildirim betreden werd, kregen 
zij een staande ovatie van de aanwezige rechters en 
aanklagers. Die sloten ook nog eens hun mantel voor 
Erdoğan, wat in Turkije als een teken van respect 
wordt beschouwd. Dat viel erg op, want om hun 

Einde onafhankelijke rechtspraak 
in Turkije met ceremonie gevierd

Peter Edel

Na de couppoging van 15 juli ontstond een erg 
kunstmatig overkomende indruk van eenheid in 
Turkije. De oppositie voerende Republikeinse 
Volkspartij (CHP) en de Partij van de Nationale 
Beweging (MHP) leken opeens volledig verbroederd 
met de regerende Partij voor Gerechtigheid en 
Ontwikkeling (AKP).

De hypocrisie droop er van af, want bij andere 
gelegenheden hebben parlementsleden van deze 
partijen elkaar letterlijk voor de kop geramd. Wat een 
poging tot staatsgreep door militairen allemaal niet 
teweeg kan brengen.

Hdp

Alleen de pro-Koerdische Democratische Partij der 
Volkeren (HDP) werd van de eenheid uitgesloten. 
Terwijl die partij zich toch ook geschokt toonde 
over de staatsgreep en Gülenisten heel wat hebben 
ondernomen om bij seculiere Koerden in Zuidoost-
Turkije de poten onder de stoel vandaan te zagen.

Wie weet gaan we binnenkort horen over banden 
tussen HDP-leider Selahattin Demirtas en de Gülen-
beweging. Ik kijk nergens meer van op nu zelfs de 
uiterst seculiere krant Sözcü aan een onderzoek wordt 
onderworpen wegens vermeende betrekkingen met 
FETÖ.

What’s next? Artikelen in regeringsgezinde kranten 
over een vriendschap tussen Fethullah Gülen en 
Mustafa Kemal Atatürk, de stichter van Turkije en 
de grondlegger van het Turkse secularisme? Zoals ik 

Van de grote eenheid na de couppoging in Turkije is nog weinig 
over. De oppositie had scherpe kritiek op het feit dat president 
Erdoğan het juridisch jaar opende met een toespraak voor de 
rechters in het presidentieel paleis.
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maken dat de onafhankelijkheid van de rechtspraak - 
en daarmee de rechtsstaat - tot het verleden behoort, 
en dat er maar één man de baas is in Turkije.

De mislukte staatsgreep van 15 juli was heel erg, daar 
kan geen twijfel over bestaan; er zijn geen woorden 
voor. Maar moet daarom vergeten worden dat Erdoğan 
een succesvolle greep naar de macht heeft gedaan ten 
aanzien van onafhankelijke staatsinstanties?

Dit artikel is eerder verschenen op 5 september op de website 

www.turksnieuws.nl. Peter Edel brengt vanuit Turkije voor 

verschillende media verslag uit over de politieke actualiteit. 

Hij is schrijver van De diepte van de Bosporus, een politieke 

biografie van Turkije (2012, uitgeverij EPO, Antwerpen).

onafhankelijkheid symbolisch te benadrukken zitten 
op de mantels van magistraten doelbewust geen 
knopen.

CHP-volksvertegenwoordiger Sezgin Tanrikulu wond 
zich mateloos op: “Heb je ooit vertegenwoordigers 
van de rechtelijke macht gezien die zich opstellen als 
jaknikkers?”

baas
Dat de rechters voor Erdoğan opstonden, leidde 
ook op de sociale media tot veel verontwaardiging. 
Daar werden foto’s verspreid van Erdoğan en de 
Amerikaanse president Obama. Daar kwam uit naar 
voren dat Amerikaanse rechters zitten terwijl ze naar 
Obama luisteren, terwijl ze in Turkije voor Erdoğan 
gaan staan.

Die rechters hebben natuurlijk weinig keuze. Na 
de couppoging zagen ze meer dan 2700 collega’s 
van hun taak ontheven worden. Om ieder risico uit 
te sluiten dat hen een zelfde lot beschoren is, staan 
ze op voor Erdoğan en sluiten ze hun mantel, om 
aldus hun ondergeschiktheid aan hem te betuigen. 
Met dergelijke symboliek kunnen ze niet duidelijker 
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bedreiging van nationale veiligheid misbruikt het 
duidelijk zijn buitengewone volmacht.”

De pro-Koerdische HDP beschuldigt in een 
verklaring de heersende AKP van een beperking van 
de vrijheid van meningsuiting. “De AKP-regering 
probeert verschillende stemmen het zwijgen op te 
leggen. De stem van vrije meningsuiting kan niet 
gestopt worden,” tweette de HDP. 

In navolging van deze gebeurtenissen in Turkije 
heeft het Franse satellietbedrijf  Eutelsat op 
maandag 3 oktober het uitzenden van de in België 
gestationeerde pro-Koerdische tv-zender MED Nûçe 
tv geschorst. Vertegenwoordigers van de Koerdische 
Democratische Raad in Frankrijk (CDK-F) hebben 
functionarissen van Eutelsat ontmoet en daarna 
bekend gemaakt dat “Eutelsat-functionarissen hebben 
toegegeven dat de Turkse overheid een brief  heeft 
gestuurd naar Eutelsat via de Turkse Hoge Raad van 
Radio en TV (RTÜK) met de eis om Med Nûçe tv te 
doen stoppen met uitzenden.” Med Nûçe tv werd om 
10 uur in de ochtend twee keer gewaarschuwd door 
het Franse satellietbedrijf  dat ze moesten stoppen 
met uitzenden. Uiteindelijk zette Eutelsat om 11 uur 
diezelfde ochtend het uitzenden definitief  stop. 

Het Franse bedrijf  heeft ook het uitzenden van de 
Koerdische Newroz tv gestopt. Deze zender verslaat 
gebeurtenissen uit Oost Koerdistan (Iran) en zendt 
uit in Sorani, Gorani en Kurmanci (Koerdische 
dialecten). De zender was te zien via Hotbird en 
Nilesat, maar kan nu enkel nog via Nilesat uitzenden. 
Dit betekent dat het niet meer in Europa te zien is. 

“Dit heeft niets te maken met de coup. Het is een 
poging om de laatste onafhankelijke berichtgeving, 
die de Koerdische kwestie en geweldplegingen door 
de staat aan de kaak stelt, te doen zwijgen,” vertelt 

Onder de gesloten zenders bevindt zich het 
eerder genoemde Zarok (kind) tv. Zarok tv zendt 
internationale favorieten zoals Sponge Bob, de Smurfen 
en Garfield in het Koerdisch uit. De zender voorziet 
ook in andere educatieve kinderprogrammas die men 
kan terugvinden op elk kinderkanaal wereldwijd. 
Dilek Demirel, de producent van Zarok tv, legt in 
de Deutsche Welle uit dat advocaten haar vertelden 
dat de zender uit de lucht was gehaald omdat het een 
“separatistische en subversieve mediaorganisatie” 
betreft. “Bij wat voor een separatistische activiteiten 
zijn wij betrokken?” vraagt Demirel. “We nemen 
internationaal bekeken tekenfilms en synchroniseren 
die na.”

“Turkije richt zich op een breed gebied van culturele 
en politieke expressie door het sluiten van omroepen 
van minderheden,” aldus Roberth Mahony van het 
Comité ter Bescherming van Journalisten. “Wanneer 
een regering een kinderprogramma ziet als een 

Turkije sluit Koerdische 
tv-zenders
Anna Elisabeth Kuijpers

Het Comité ter Bescherming van Journalisten 

(CPJ) meldt dat de Turkse autoriteiten het 

uitzenden van 20 Koerdische tv-zenders en 

radiostations hebben verboden. Ekurd Daily laat 

weten dat dit is gebeurd onder speciale wetgeving 

na de staatsgreep van 15 juli, aldus een lokale 

ambtenaar. Vier van de kanalen zonden uit in de 

Koerdische taal, drie zonden gedeeltelijk uit in 

het Koerdisch, en de andere drie waren Turkse 

zenders die gezien werden als pro-Koerdisch, 

aldus de ambtenaar die niet nader bekend 

gemaakt wil worden. De tv-zenders, waaronder 

het Koerdische Hayatın Sesi tv, Azadi tv, Jiyan 
tv, Van tv, Tv10 en het kinderkanaal Zarok tv, 

zijn verwijderd door het Turkse satellietbedrijf  

Türksat. Hun uitzending is opgeschort in lijn 

met een wettelijk regeringsbesluit. De getroffen 

tv-zenders zijn hiervan echter niet officieel op de 
hoogte gebracht. 
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Hamza Aktan aan Reuters. Hij is nieuwsredacteur bij 
het Koerdische IMC TV. Deze prominente zender 
werd op 4 oktober jongsleden tijdens een live-
uitzending uit de lucht gehaald. 

Sinds de mislukte staatsgreep in juli van dit jaar hebben 
de Turkse autoriteiten de  noodtoestand uitgeroepen. 
Dit maakt het voor president Erdoğan en zijn regering 
mogelijk om, los van het parlement, decreten uit te 
vaardigen die kracht van wet hebben. Deze nieuwe 
decreten maakten de sluiting mogelijk van tientallen 
tv- en radiostations die nog onafhankelijk berichtten, 
maar die door de Turkse regering als een bedreiging 
voor de nationale veiligheid worden gezien. 

Anna Elisabeth Kuijpers is stafmedewerker bij het Koerdisch 
Instituut.

Het personeel van de Koerdische televisie IMC TV wacht op een politieraid die gaat komen. (Foto: AFP)
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weet van verschillende interne afspraken over hoe ze 
IS rechtstreeks helpen.” 

Ook de controversiële beschuldigingen in de 
Turkse pers met betrekking tot het ondersteunen 
van militante groepen in Syrië, via een Turkse 
liefdadigheidsorganisatie genaamd De Humanitaire 
Verlichting Stichting (IHH), zijn een accurate 
weerspiegeling van de duistere relatie tussen de Turkse 
regering en jihadistische groeperingen.

“De leider van IHH is naar aanleiding van de resultaten 
van dat onderzoek toentertijd gearresteerd. Vanwege 
het bewijsmateriaal dat we verkregen hadden dat de 
groep achter veel IS-steun zit. IHH heeft wapens en 
munitie geleverd aan vele jihadistische groepen in 
Syrië, niet enkel IS” aldus Yayla. 

Dan is er nog Hakan Fidan, hoofd van de Turkse 
geheime dienst (MIT). Volgens Yayla is Fidan een 
hoofdverdachte in een serie van terroristische 
aanslagen in de jaren ‘90. De aanslagen waren gericht 
op linkse Turkse intellectuelen die aangesloten waren 
bij de krant Cumhuriyet. Onder de slachtoffers waren 
journalist Ugur Mumcu, vrouwenrechtenactiviste 
Bahriye Ucok en intellectueel Ahmet Taner Kislali. 
Via politieoperaties zijn de daders achterhaald en 
kwam men uit bij een terroristische cel onder leiding 
van de Turkse Hezbollah. Twee sleutelfiguren, die nu 
dicht bij Erdoğan staan, werden geïdentificeerd als 
leden van die cel: Hakan Fidan and Faruk Koca. De 
laatste is een van de oprichters van de AKP. 

IHH is maar één van de kanalen ter ondersteuning 
van Syrische jihadisten waar Yayla mee in contact is 
gekomen. “De rest van de operaties werden direct 
door de MIT uitgevoerd” zegt Yayla. “De MIT 
bracht openlijk wapens en explosieven naar Syrië via 
vrachtwagens, maar transporteerde ook verscheidene 

Yayla besloot naar buiten te treden na het autoritaire 
en hardhandige optreden van Erdoğan, dat volgde op 
de mislukte militaire coup in juli van dit jaar. Yayla 
onthult hoe hij gedurende zijn carrière persoonlijk 
getuige was van Turkse staatssponsoring van IS op 
hoog niveau. Dit heeft hem uiteindelijk doen besluiten 
ontslag te nemen. 

“Turkije ondersteunt Islamitische Staat en andere 
jihadistische groeperingen” aldus Yayla. 

“Ik weet dit in de eerste plaats door mijn positie als 
voormalig hoofd van de Turkse nationale politie en 
wat ik daar heb meegemaakt, hetgeen ook de reden van 
mijn ontslag is geweest. Ten tweede, door voormalige 
IS-terroristen te interviewen (als onderdeel van mijn 
onderzoek naar het fenomeen jihadisme), onder wie 
er velen zeggen dat IS officiële Turkse steun geniet.”

Ten tijde van het interview werd Yayla’s zoon 
gearresteerd in Turkije. Hij wordt ervan verdacht een 
van de vermeende coupplegers te zijn omdat hij één 
Amerikaans dollarbiljet in zijn bezit had. Voor Yayla 
is de ware reden achter deze actie anders:

“Ze willen me doen zwijgen” zei hij, naar aanleiding 
van het handelen van Erdoğans administratie. “Ik heb 

Klokkenluider brengt aan het licht hoe Turkije, een 
toonaangevende NAVO-bondgenoot, IS bewapent en financiert:

“Ik ben de politiechef  die gevraagd werd om 
IS-terroristen te bewaken”

Ahmet Sait Yayla, die van 2010 tot 2012 aan het 
hoofd stond van de antiterreureenheid van 
de Turkse nationale politie, heeft een boekje 
open gedaan over het Turkse beleid t.o.v. IS 
(Islamitische Staat). Hij vertelde in een interview 
met Insurgence Intelligence, een online 
onderzoeksjournalistiek initiatief, hoe president 
Tayyip Erdoğans opzettelijke sponsoring van IS 
als een geopolitieke strategie wordt gebruikt om 
de regionale invloed van Turkije te vergroten, 
en zijn politieke opponenten in eigen land uit te 
schakelen. 

Nafeez Ahmed
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Daarnaast bevestigen Yayla’s bronnen onder IS-
deserteurs de rol van zowel Turkije, als de Koerdische 
regionale regering in Noord-Irak in het faciliteren van 
de IS-olieverkoop. 

“De belangrijkste route om olie uit IS-gebied te krijgen, 
is via Noord-Irak. IS-olie wordt getransporteerd via 
vrachtwagens en gemengd met Noord-Irakese olie. 
Dat is waarom de Koerdische Regionale Regering en 
Erdoğan kameraden zijn.” 

Yayla betaalt een hoge prijs voor zijn bekentenissen. 
Zijn zoon wordt vastgehouden op basis van 
ongefundeerde terrorismebeschuldigingen en de 
Turkse overheid voert volop campagne tegen Yayla om 
hem publiek te labelen als terrorist via de door de staat 
gecontroleerde media. Yayla’s ‘misdaad’ is simpelweg 
zijn vasthoudendheid in het voortzetten van de strijd 
tegen terrorisme, ongeacht wie er verantwoordelijk 
voor is. De NAVO blijft het draconische regime van 
Erdoğan beschermen, de zogenaamde 'oorlog tegen 
IS' gaat voort en het einde is nog niet in zicht.

Door: Nafeez Ahmed

Vertaling en samenvatting door Anna Elisabeth Kuijpers, 
stafmedewerker Koerdisch Instituut. 

Lees de volledige tekst op: https://medium.com/insurge-
intelligence/former-turkish-counter-terror-chief-exposes-
governments-support-for-isis-d12238698f52#.jmqauso6t

keren strijders via bussen de grens over. Sommigen 
van deze transporten werden onderschept door de 
Turkse politie.” 

Maar het is Yayla’s persoonlijk ervaring met Turkse 
officiële sponsoring van IS die wellicht het meest 
belastend is van allemaal. 

“Ik ben er zelf  verschillende keren getuige van 
geweest dat de gouverneur van Sanliurfa (een Turkse 
stad vlakbij de grens met Syrië) in gesprek was met 
leiders van terroristische groeperingen in Syrië.”

De zaken escaleerden toen de gouverneur, die 
aangesteld is bij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, vroeg aan Yayla of  hij de bescherming van 
honderden IS-strijders kon leiden. Deze strijders 
waren naar Turkije gebracht voor medische zorg.

“Ik was de toegewezen officier die ervoor moest 
zorgen dat de politie de terroristen bewaakte.”

Vanaf  2013 werden de gevechten nabij de Turkse 
grens zo intens dat honderden jihadisten gewond 
raakten: 

“IS-strijders werden over de grens naar Sanliurfa 
gebracht om behandeld te worden in Turkse 
ziekenhuizen. Als hoofd van de politie werd ik 
gevraagd door de gouverneur om mijn officieren in 
te zetten voor 24/7 bescherming voor de gewonde 
terroristen. Het kwam tot een punt waarop er zoveel 
IS-leden werden behandeld dat ik niet genoeg 
mankracht kon vinden om hen te bewaken. Toen 
dit punt bereikt was kon ik niets anders doen dan de 
gouverneur het volgende vertellen. Ik zei tegen hem: 
kijk, ik heb de mankracht niet, de stad lijdt, ik kan 
mijn werk niet langer doen.” 

Yayla’s openlijke twijfels over deze situatie leidde ertoe 
dat de gouverneur hem uit de antiterreureenheid zette. 
“Hij vond het niet goed waar ik mee bezig was, dus 
nam hij me weg bij de antiterreureenheid. Door mijn 
senioriteit bij de Turkse nationale politie kon hij me 
niet ontslaan. Dus in plaats daarvan stelde hij me in 
dienst bij de afdeling Publieke Orde en Onderzoek.” 
Yayla legt uit dat de mislukte coup Erdoğan voorzien 
heeft van de perfecte gelegenheid om officieren uit 
te roeien die zich kritisch uitlaten over deze politiek. 
“Veel van deze officieren kunnen niets zeggen, want 
als ze dat doen zullen ze gearresteerd worden.” 

Ahmet Sait Yayla
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 Ludo De brabander, woordvoerder Vrede vzw

Op maandag 5 september deed de net vrijgelaten studente Bilen Ceyran haar verhaal op een persconferentie 

in het Koerdisch Instituut. Bilen is in België geboren en opgegroeid maar heeft de dubbele nationaliteit 

(Turks-Belgisch). Ze is activiste van Young Struggle, een socialistische jongerenorganisatie die actief  is in de 
Koerdische solidariteitsbeweging. Ze reisde naar Turkije om er haar vakantie door te brengen, maar het draaide 

anders uit. 

Tijdens een ontmoeting in een vakantiehuis met jongeren van de Socialistische Federatie van Jongerenverenigingen 
(SGDF) werd ze gearresteerd en ondervraagd. Na een paar dagen werd ze weer vrijgelaten zonder te weten wat de 
aanklacht was. Hier een samenvatting van haar verhaal: “De veiligheidsdiensten vielen het vakantieverblijf  binnen. Ze 
waren met meer dan 30: politie, militairen, rijkswacht. Ze forceerden de deur. We moesten plat op de grond liggen en 
mochten niet opkijken of  bewegen. Ze waren zwaar bewapend. Ik dacht dat ze ons gingen doden.
Een eerste ondervraging gebeurde in het huis zelf. Ze vroegen waarom ik in Turkije was. Ik antwoordde dat ik op vakantie 
was. Ze vroegen vanwaar ik deze mensen en SGDF kende. Ik antwoordde dat iedereen SGDF kende. De groep was 
het slachtoffer van een zelfmoordaanslag in Suruc (in juni 2015) waarbij 33 jongeren het leven lieten. Ze noemden ze 
terroristen, hoewel ze het slachtoffer waren.”
“Ik zei dat ik een advocaat wilde… ze wilden niet zeggen waarom ik werd aangehouden. Daarom wilde ik een advocaat. 
Telkens ik daarom vroeg zeiden ze dat ik geen advocaat kon zien omwille van de noodtoestand. Ze zeiden: ‘We kunnen 
je gedurende vijf  dagen vasthouden zonder een advocaat’.”
“Daarna werden we naar het commissariaat gebracht en opnieuw ondervraagd. Het waren elke keer dezelfde vragen. De 
ondervrager zei op een gegeven moment dat ik mijn bril moest afzetten. Ik vroeg: waarom moet ik mijn bril afzetten, 
maar deed wat hij vroeg. Hij sloeg me. Ik beantwoordde nochtans alle vragen.”
“Het is de eerste keer dat me zoiets overkomt. Ik ben nog nooit aangehouden, nooit ondervraagd, heb zelfs nog nooit 
een identiteitscontrole ondergaan.. dat was erg moeilijk. Ze hebben ook mijn vrienden ondervraagd. Eens we terug vrij 
waren, vertelden ze me dat ze het slachtoffer waren van folterpraktijken. Bij een Zwitserse en een Britse vriend werd 
verschillende keren de borstkas samengeduwd, op een manier dat ze amper konden ademen. Dat werd telkens herhaald 
tot ze de vragen beantwoordden. Verschillende jongeren kregen slagen op verschillende delen van het lichaam. Elke dag 
kwam er een dokter op bezoek, maar het probleem was dat er achter mij drie veiligheidsmensen stonden die in mijn plaats 
antwoordden. Hij noteerde enkel hun verhaal.”
“Pas na een paar dagen kreeg ik een formulier waarop mijn rechten stonden neergeschreven. Toen brachten ze me naar 
een kleine cel van 2 m², amper groot genoeg voor 1 persoon. We waren met drie personen in deze cel. We sliepen met 
twee afwisselend op de grond. We vroegen dekens. Maar pas de vijfde dag kregen we een deken. Er was geen douche, we 
konden onze tanden niet poetsen en kregen slechts een handvol eten, rijst en soep. Pas de vierde dag mochten we een 
advocaat zien. Ons werd ook verteld dat als gevolg van de noodtoestand we tot 30 dagen konden aangehouden worden.”
“We moesten allen naar de procureur. Er was een griffier die geacht wordt om alles wat gezegd wordt op te schrijven, 
maar die zich voortdurend uitliet tegenover ons, dat we in geen geval zouden vrijkomen en ons geen valse hoop moesten 
maken. Onze advocaten vroegen een andere griffier omdat hij zich niet aan zijn taak hield. We kregen nog altijd niet te 
horen waarom we werden aangehouden.”
“Ons dossier is momenteel als geheim geklasseerd. Ook onze advocaten krijgen geen toegang tot het dossier. We werden 
vastgehouden, maar weten nog altijd niet waarom. Er komt een proces. Pas dan zullen we de aanklacht kennen.”
“Volgens mij is het duidelijk dat de scheiding tussen politie, politiek en justitie onbestaande is. Ik wil het hier niet bij laten. 
Ik wil in België kijken welke gerechtelijke stappen ik kan nemen. Ik ben daar een week geweest en weet nog altijd niet 
waarom ik ben opgepakt. Ik heb echt schrik gehad. Ik dacht dat we vermoord zouden worden.”

Bilen Ceyran terug vrij: 
haar verhaal
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Rojava

die meteen ook dienst kan doen voor de opvang van 
Syrische vluchtelingen binnen de Syrische grenzen, in 
plaats van in Turkije. Belangrijkste doel van Turkije is 
echter te verhinderen dat de pro-Koerdische milities 
het geïsoleerde kanton van Afrin in het westen kunnen 
verbinden met de rest van Rojava, de overwegend 
Koerdische semiautonome regio, in het oosten.   

operatie eufraat-scHild

De Turkse operatie Eufraat-Schild werd zo genoemd 
omdat Turkije de Eufraat-rivier een ‘rode lijn’ had 
genoemd, die de Koerden niet mochten oversteken. 
De door Amerika gesteunde bevrijding van het 
strategisch belangrijke IS-bolwerk in Manbij (Membic) 
op 12 augustus door de pro-Koerdische Syrische 
Democratische Krachten (SDF) werd door Turkije 
dan ook op grote verontwaardiging onthaald. Het 
feit dat de SDF het voorlopige bestuur van Manbij 
na de bevrijding overlieten aan de lokale Militaire 
Raad van Manbij mocht niet baten. De Turkse invasie 
begon met de verovering van Jarabulus, een Arabisch-
Turkmeense grensstad in het noorden van Syrië, op 
24 augustus 2016. Ook de pro-Koerdische SDF waren 
zich na de bevrijding van Manbij aan het klaarmaken 
voor de verovering van Jarabulus. De SDF werden 
echter de pas afgesneden door de diverse Turkse, 
Turkmeense en Arabische milities die vanuit Turkije 
Syrië binnenvielen onder de vlag van het ter ziele gegane 
Vrije Syrische Leger (VSL), hierin ondersteund door 
zowel het Turkse, als het Amerikaanse leger. De door 
Turkije gesteunde grondtroepen zijn een amalgaam 
van een 26-tal verschillende milities, waaronder lokale 
Turkmeense milities, maar ook heel wat jihadistische 
groepen. Onder deze “gematigde rebellen” vinden 
we onder meer Ahrar al-Sham terug, dat nauw 
samenwerkt met het al-Nusra Front (het Syrische al-
Qaeda , tegenwoordig omgedoopt tot Jabhat Fateh al-
Sham). En de door de CIA gesteunde Nour al-Deen 

Kristel Cuvelier

Raqqa of  Bab? 

‘Operatie Eufraat-Schild’, zoals de Turkse invasie van 
het noorden van Syrië genoemd wordt, verandert de 
krachtsverhoudingen in de zo al complexe Syrische 
oorlog aanzienlijk. De Turkse autoriteiten hebben 
hun falende Syrië-beleid over een andere boeg 
gegooid, eerst en vooral door opnieuw toenadering te 
zoeken tot Rusland, en misschien zelfs langzaamaan 
verder, tot aartsvijand Damascus. Die Turks-
Russische toenadering werd begin oktober bezegeld 
met een deal over de constructie van een nieuwe 
gaspijplijn onder de Zwarte Zee door, die Russisch 
gas naar haar Turkse afnemers moet brengen. Maar 
ook over Syrië werden nieuwe afspraken gemaakt 
tussen Turkije en Rusland. Zo lijkt het er sterk op dat 
Turkije bereid is een oogje dicht te knijpen voor de 
Russisch-Syrische bombardementen op door Turkije 
gesteunde milities in het oosten van Aleppo, terwijl 
Rusland zich voorlopig  niet lijkt te bemoeien met 
de Turkse inname van het noordelijke grensgebied 
boven Aleppo (tussen Jarabulus en Azaz). Er wordt 
alleszins opvallend genoeg door geen van beide 
zijden luidkeels moord en brand geschreeuwd over de 
manoeuvres van de tegenpartij. Met de invasie staat 
Turkije meteen ook een stap dichter bij de al zolang 
gewenste ‘veiligheidszone’ in het noorden van Syrië, 

De recente Turkse invasie in het noorden van 
Syrië - die uitgevoerd wordt onder het mom van de 
strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) 
- wordt algemeen door waarnemers beschouwd 
als een poging van de Turkse regering om de 
opmars te stuiten van de Koerdische volksmilities 
YPG/YPJ en hun Arabische, Assyrische, 
Turkmeense en andere bondgenoten in de 
Syrische Democratische Krachten (SDF). Voor 
de Koerden rijst nu de vraag of  ze, met de winter 
voor de deur, nog wel verder op willen rukken? 
En zo ja, naar welk van de twee strategische IS-
bolwerken, die nu plots ook op het Turkse lijstje 
staan, al-Raqqa of  al-Bab?
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plaatsvinden, die gewonnen zou worden door de 
moslims en die het einde der tijden moest inluiden. 
Het internationale propagandatijdschrift van IS was 
naar dit dorp vernoemd, met enige vooruitziendheid 
werd de naam recentelijk vervangen door Roumiya 
(Rome). Na Dabiq willen de pro-Turkse troepen 
oprukken naar al-Bab en dan komen ze in Koerdisch 
vaarwater …  

koerdiscH dilemma: raqqa …

Koerdische militaire leiders en hun bondgenoten 
uit andere bevolkingsgroepen moeten het vandaag 
bijzonder moeilijk hebben in het maken van militaire 
keuzes. Het dilemma ligt erin of  de pro-Koerdische 
SDF - gezien de nieuwe militaire situatie na de Turkse 
invasie en met de winter in aantocht - nog verder 
zullen proberen op te rukken? En zo ja, naar waar: 
al-Raqqa of  al-Bab? Amerika dringt er namelijk bij 
de SDF op aan om op te rukken richting al-Raqqa, 
de ‘hoofdstad’ van de Islamitische Staat in Syrië. Een 
gelijkaardig beleg op Mosul, de hoofdstad van het IS-
kalifaat in Irak, ging op 18 oktober van start. De YPG 
en de SDF worden door de VS terecht beschouwd als 

Zinki-brigade, die onlangs nog in opspraak kwam na 
de gruwelijke onthoofding van een Palestijns jongetje. 
Deze milities veroverden vrij snel het hele grensgebied 
tussen Jarabulus en Azaz op IS, dat opvallend weinig 
weerstand bood. Koerdische bevelhebbers menen 
dat er nogal nauwe banden zijn tussen IS enerzijds 
en Turkije en de door haar gesteunde jihadistische 
milities, zoals het al-Nusra Front en Ahrar al-Sham, 
anderzijds. Ideologisch komen deze laatste twee 
groepen behoorlijk goed overeen met IS, ze staan 
eveneens voor een islamitische staat, maar ze botsen 
vooral in een onderlinge machtsstrijd. De Koerden 
zien de inname van Jarabulus en de rest van de 
grensstreek echter vooral als een ‘wissel van vlag’ en 
wijzen erop dat er een groot verloop is van strijders 
tussen deze jihadistische groepen.   

Op 16 oktober wisten de pro-Turkse milities 
ondertussen in snel tempo Dabiq te heroveren op 
IS, eveneens zonder noemenswaardige weerstand. 
Dabiq was nochtans van groot belang voor de 
propagandamachine van IS. De terreurgroep 
propageerde namelijk dat er op deze plaats een 
epische strijd tussen christenen en moslims zou 

Operatie Eufraat-Schild (begin oktober 2016)
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dat zij ook wel willen helpen met de verovering van 

al-Raqqa, op voorwaarde uiteraard dat de SDF en de 
YPG niet deelnemen aan dat offensief.

... of tocH al-bab?

Voor de Koerdische milities lokt ondertussen niet 
zozeer IS-hoofdstad al-Raqqa, maar al-Bab, de 
belangrijkste stad die momenteel nog in handen is 

van IS in het noordenoosten van Syrië. Al-Bab, wat 
‘de poort’ betekent, ligt strategisch gelegen tussen 
Aleppo en Manbij enerzijds en geldt anderzijds als 

belangrijkste toevoerroute van IS vanaf  de Turkse 
grens naar haar hoofdstad al-Raqqa. Voor de 
Koerden zou de verovering van al-Bab een cruciale 
overwinning betekenen, niet enkel in de strijd tegen 

IS, maar evenzeer in de Koerdische pogingen om het 
kanton Afrin te verbinden met de rest van Rojava. De 
vraag is echter of  al-Bab nu niet “te heet” geworden 
is …

De bevolking van de stad al-Bab zelf  bestaat grotendeel 
uit conservatieve, soennitische Arabieren, hoewel er 

ook een kleine Koerdische minderheid woont. In het 
wijdere grondgebied ten noorden van de stad wonen 

echter vooral veel Koerden. Ondertussen zijn al vele 
duizenden burgers de dorpen ten noorden van al-Bab 
ontvlucht. Zo zochten onlangs nog meer dan 2500 

Arabische burgers uit de omgeving van al-Bab een 
veilig onderkomen in de Koerdische stad Afrin, die 
sowieso al heel veel Syrische vluchtelingen opvangt. 

De SDF hadden op 16 augustus, vlak voor de 
Turkse invasie, de oprichting bekend gemaakt van 
de Militaire Raad van al-Bab waarbij ze vroegen om 
Amerikaanse luchtsteun voor de bevrijding van zowel 

al-Bab als Jarabulus. Onder druk van Turkije kwam 

de belangrijkste grondtroepen in de strijd tegen IS in 
Syrië, ze boekten de afgelopen twee jaar immers heel 

wat terreinwinst op het IS-kalifaat. 
Dat de aanwezigheid van IS aan hun zuidergrens 
een zwaar veiligheidsrisico inhoudt voor Rojava 
werd begin oktober weeral pijnlijk duidelijk met 

de IS-aanslag op een Koerdisch trouwfeest in 
Hasakah (waarbij minstens 36 doden vielen). De 
pro-Koerdische SDF zijn uiteraard gedreven om 
de extremistische jihadisten te verslaan, niet enkel 

om veiligheidsredenen maar ook ideologisch. Het 

Rojava-project is immers gebaseerd op waarden zoals 
de gelijkheid tussen man en vrouw, etnisch-religieus 
pluralisme, secularisme en basisdemocratie, diametraal 

het tegenovergestelde dus van waar IS voor staat. 
Maar … verder hebben de Koerden eigenlijk weinig 
te zoeken in het overwegend Arabische al-Raqqa, 
wiens inwoners bovendien doorlopend gevoed 

worden met anti-Koerdische propaganda. Het is dan 
ook zeer de vraag of  de Koerden nog wel zin hebben 
om opnieuw vele mensenlevens op te offeren voor 

een stad wiens inwoners hen niet meteen genegen 

zijn en die ze nadien hoogstwaarschijnlijk waar zullen 

moeten verlaten. Eerder hadden de Koerdische 
milities al aangegeven dat ze wel wouden helpen met 

de bevrijding van al-Raqqa, maar dan niet zonder de 
steun van andere, Arabische milities. 

Verder moeten de pro-Koerdische milities natuurlijk 
ook iets kunnen verdienen met een dergelijke 

opoffering. Naast mogelijke voordelen zoals een 
internationale heldenstatus en het verkrijgen van 

wapens, eisen de Koerden daarom internationale 
erkenning van Rojava, een erkenning waardoor 
eindelijk de deur geopend zou kunnen worden naar 

internationale humanitaire hulpverlening die de 

noodlijdende bevolking er nog altijd moet ontberen 

omwille van de Turkse boycot. En een erkenning die 
de Koerden, als toch één van de  belangrijke militaire 
en politieke spelers op het Syrische schaakbord, 

eindelijk zou toelaten deel te nemen aan toekomstige 

vredesonderhandelingen, waarvan de Koerdische 
Democratische Unie Partij (PYD) tot dusver op 
aandringen van Turkije geweerd werd. 

De vraag is daarbij uiteraard in hoeverre de Koerden 
hun Amerikaanse bondgenoot nog vertrouwen, zeker 

nadat de VS aartsvijand Turkije groen licht hebben 
gegeven voor de invasie in het noorden van Syrië 

en deze operatie eveneens militair ondersteunden. 

Ondertussen heeft Turkije heel galant aangeboden 
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iemand door de politie aangehouden mag blijven 

(alvorens een gerechtelijke procedure wordt gestart) 
opgetrokken van vier naar 30 dagen (in veel westerse 
landen is dit maximaal 24 uur). Tijdens de eerste vijf  
dagen mogen arrestanten bovendien geen advocaat 

zien. 

Turkey Purge, een website van een groep anonieme 
journalisten die proberen de zuiveringsacties in beeld 

te brengen, telde begin oktober meer dan 100.000 

ontslagen, meer dan 50.000 aanhoudingen en meer 

dan 27.000 gedetineerden. Volgens Turkey Purge 
werden sinds de coup 3531 rechters en openbare 

aanklagers ontslagen, 2099 scholen, studentenhuizen 
en universiteiten gesloten, 1254 verenigingen en 

stichtingen gesloten, 180 media gesloten en 120 

journalisten gearresteerd. Helemaal verontrustend zijn 

de vele rapporten over martelingen en verkrachtingen 

in politiekantoren en gevangenissen en het grote aantal 

‘zelfmoorden’ onder de gearresteerden. Zo werd 
onlangs nog een openbare aanklager opgehangen 

teruggevonden in zijn cel, slechts één geval in een 

steeds langer wordende lijst verdachte overlijdens.

Onrustwekkend genoeg kondigde premier Yildirim 
aan dat Turkije het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens op zal schorten gedurende de 
hele periode van de noodtoestand.

HeksenjacHt treft ook de 
koerden

Voor de Koerdische bevolking in Turkije is de huidige 
repressiegolf  ondertussen niets nieuws, zij werden 

immers ook voor de coup al geviseerd door de AKP-
regering. Desalniettemin worden de Koerden nu 
opnieuw en nog verregaander geviseerd, ditmaal zelfs 

onder het mom van de jacht op aanhangers van Gülen, 
de islamitische prediker die er door Erdoğan van 
beschuldigd wordt achter de mislukte staatsgreep te 

kristel Cuvelier

De staatsgreep 

van Erdoğan

De grootschalige zuiveringsacties tegen iedere 

mogelijke criticus van het Erdoğan-regime blijven drie  
maanden na de mislukte coup van 15 juli onverminderd 

doorgaan. Journalisten en mensenrechtenorganisaties 

kunnen de vele tienduizenden arrestaties en ontslagen, 

in zo goed als alle onderdelen van de Turkse 
samenleving, nauwelijks bijhouden. 

Volgens Amerikaanse opiniemakers zijn de huidige 

zuiveringsacties in Turkije veel erger dan de 
heksenjacht op ‘communisten’ onder McCarthy 
in de jaren ’50. Toen werden in de VS honderden 
politieke opposanten opgesloten in de gevangenis, in 

Turkije worden vandaag vele tienduizenden mensen 
gearresteerd! Onder Koerdische opiniemakers wordt 
de mislukte staatsgreep ondertussen eerder vergeleken 

met de brand in de Reichstag, die de deur opende 
naar de grootscheepse politieke zuiveringsactie onder 

het opkomende nazi-Duitsland (al helemaal omdat 
Erdoğan recent nog zijn sympathie voor Hitler heeft 
uitgesproken). Of  minder ver in het verleden, met de 
bloedige repressie uit de jaren ’90. Of  nog recenter, met 
de arrestatie van verschillende duizenden Koerdische 
politici, journalisten, vakbondsafgevaardigden en 

mensenrechtenactivisten tijdens de KCK-processen 
tussen 2009 en 2012.   

Door de decreten die de regering vlak na de coup 

uitgevaardigde, wordt de maximale periode dat 

De Turkse regering verlengt de noodtoestand 

opnieuw met drie maanden, waardoor de 

zuiveringsacties tegen opposanten verder kunnen 

doorgaan. President Erdoğan trekt in razendsnel 
tempo alle macht naar zichzelf  toe en maakt 

van Turkije een autoritaire eenpersoonsstaat. 

Het Koerdisch Instituut roept op tot solidariteit 

met vervolgde Koerdische parlementsleden en 

burgemeesters.
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doodgeschoten.

Cruciale vraag is hoe lang de VS er nog in zullen 
slagen hun Turkse en hun Koerdische bondgenoten 
in de strijd tegen IS uit elkaars haren te houden? 
En vooral aan wie de VS militaire ondersteuning 
zullen geven in toekomstige militaire operaties? En 
tenslotte wat de VS zouden doen als het toch tot 
een open conflict zou komen? Blijven vasthouden 
aan NAVO-bondgenoot Turkije - op wiens militaire 
basis in Incirlik Amerikaanse kernwapens liggen en 
die de VS gebruiken voor bombardementen op IS - 
en de Koerden daarbij voor de zoveelste keer in de 
geschiedenis het mes in de rug steken?

Ongetwijfeld worden de komende Amerikaanse 
presidentsverkiezingen ook in het Midden-Oosten 
met spanning gevolgd. Clinton heeft er zich al 
tweemaal voorstander van getoond om de Syrische 
Koerden te bewapen voor het beleg op al-Raqqa. 
Trump, de favoriet van Rusland, heeft laten vallen 
dat hij “fan is van de Koerden”, maar maakte daarbij 
vooral pijnlijk duidelijk hoe weinig hij kent van de 
Koerdische situatie. Zo meende hij dat “het echt 
fantastisch zou zijn als Turkije en de Koerden samen 
tegen IS zouden vechten”. Eerder had hij ook al 
lovend gesproken over de gewezen Iraakse dictator 
Saddam Houssein, waarbij hij zei dat hij niet begreep 
waarom mensen zo “gek werden” omdat deze “een 
beetje gas had rond gegooid” (een referentie naar de 
gifgasaanval op Halabja in 1988 waarbij naar schatting 
5000 Koerden omkwamen).

Daarnaast zijn ook de posities van Rusland en het 
Assad-regime momenteel een hoogst  onzekere factor 
voor de Koerden. Raqqa, Bab, … of  misschien toch 
maar beter op veilig spelen en voorlopig nog even 
uitrusten en afwachten? 

Kristel Cuvelier is stafmedewerker bij het Koerdisch Instituut.

die Amerikaanse steun er echter niet. De bevelhebber 
van de Militaire Raad van Jarabulus werd vlak voor de 
Turkse inval vermoord.

Zowel de pro-Turkse als de pro-Koerdische milities 
bevonden zich begin oktober op amper 30 kilometer 
van al-Bab. Het ziet er echter naar uit dat de pro-
Turkse milities de SDF voor zullen zijn, zeker als IS 
ook al-Bab zonder veel weerstand achter zou laten 
voor hen. Aangezien IS haar hoofdkwartieren in al-
Bab en de  familieleden van jihadisten in september 
al evacueerde naar al-Raqqa, lijkt dit wel het scenario 
te zijn.

Voor de SDF zou het daarentegen een wekenlange 
en zware strijd betekenen om al-Bab te bevrijden, 
zeker zonder Amerikaanse luchtsteun. De strijd om 
de bevrijding van Manbij heeft verschillende weken 
geduurd en honderden Koerdische strijders en hun 
Arabische, Turkmeense en andere lokale bondgenoten 
het leven gekost. Als de SDF verder gaan naar al-Bab 
dreigt bovendien een open oorlog met Turkije en de 
door haar gesteunde milities, die nu nog beperkt blijft 
tot schermutselingen aan de grens (zoals recent nog 
in Tal Abyad en Afrin). Langs de andere kant moet 
het niet makkelijk zijn om te moeten toekijken hoe de 
ene jihadistische bezetter van onder meer Koerdische 
dorpen met Turkse steun vervangen wordt door 
gelijkaardige groepen. 

Het is momenteel evenmin duidelijk in hoeverre 
Rusland enerzijds en Amerika anderzijds Turkije 
carte blanche zullen geven om verder zuidwaarts 
te trekken naar al-Bab, daar het eerste ‘groen licht’ 
slechts gold voor een zone van maximaal 15 kilometer 
onder de Turks-Syrische grens … Bovendien stellen 
verschillende waarnemers zich vragen bij de militaire 
capaciteiten van de pro-Turkse milities en of  deze wel 
in staat zijn om het veroverde gebied bezet te houden 
zonder Turkse ‘boots on the ground’, wat mogelijks 
Turkse grondtroepen in Syrië zou vragen… 

“Het Turkse leger bereidde de invasie van Syrië (met 
‘boots on the ground’) al twee jaar voor, maar Gülen-
aanhangers binnen het leger werkten dit tegen”, zei 
een anonieme officier in de Turkse pers. Daarbij 
wordt gewezen naar Brigadier Generaal Semih Terzi, 
de commandant over de speciale strijdkrachten 
aan de Syrische grens, die tegen de invasie gekant 
zou geweest zijn. Terzi werd tijdens de couppoging 
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Rojava

Deze landen verdeelden de koek van de natuurlijke 
rijkdommen onder mekaar, in overleg met Turkije, de 
collaborateur met de toenmalige vijand, Duitsland in 
Wereldoorlog I.

Vanaf  Mustafa Kemal Atatürk (1924) werden de 
Koerden door de opeenvolgende regimes in Turkije 
onderdrukt. Zij hadden af  te rekenen met intimidaties, 
deportaties, dorpsbranden, folteringen, onomatocide, 
linguïcide, wederrechtelijke terechtstellingen en 
genocide. Om het Turkse regime te behagen keerden 
uw regering en in haar serviele spoor de regeringen 
van de westerse democratieën voor deze feiten, 
waarover wij sinds 1991 rapporteren, immoreel het 
hoofd om en bleef  men de Koerden ten onrechte 
stigmatiseren als terroristen. WikiLeaks onthulde dat 
onder uw druk ook de Belgische regering de Koerden 
mee op de Europese terroristenlijst plaatste.

Op basis van mijn twaalf  jaar doctoraal onderzoek 
zal ik evenwel weldra, op wetenschappelijke basis, 
de stelling verdedigen dat het Koerdische volk geen 
terrorisme ambieert, maar wel ethisch nationalisme. 
Het doctoraat draagt de titel Staatsnationalisme 
versus volksnationalisme. Een ethische analyse van de 
Koerdische kwestie in Turkije.

De huidige Turkse president mag zich als verlicht 
despoot zonder veel verzet permitteren de 
wetgevende, uitvoerende, gerechtelijke en militaire 
macht te grijpen en als dictator een massa politieke 
niet-volgelingen te folteren en, letterlijk in de plaats 
van 40.000 criminelen, op te sluiten in gevangenissen. 
Hij heeft bovendien tienduizenden functionarissen 
uit het gerecht, onderwijs en de ambtenarij ontslagen 
en op de vrije media een staatsgreep gepleegd. 
Een geliefkoosde beleidsoptie van Erdoğan is de 
herinvoering van de doodstraf. Zullen daarbij de 
westerse regeringen zich dan niet verzetten tegen het, 

Aan Hare Excellentie Denise Campbell Bauer
Ambassadrice van de Verenigde Staten

Excellentie,

Uit protest tegen het recente optreden van uw 
vicepresident Joe Biden in Ankara, ten nadele van 
de Koerden, verzoek ik U maatregelen te treffen 
opdat onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan mijn 
ereburgerschappen van Alvin (Texas), Naperville 
(Illinois) en Siouxcity (Iowa). Deze steden hebben mij 
het ereburgerschap geschonken bij gelegenheid van 
mijn bezoek in 1973 (juli-augustus) in het kader van 
uw Regeringsprogramma International Visitors. 

Het is laf  en immoreel dat uw regering enerzijds 
gebruik maakt van de risicovolle, maar doeltreffende 
inzet van duizenden Koerden in de grondstrijd tegen IS 
en anderzijds meeheult met het onderdrukkingsbeleid 
van het Turkse regime ten overstaan van de Koerdische 
minderheid.

Voor uw Regering gelden alleen uw economische 
en strategische belangen, mensen- en volkenrechten 
komen er helemaal niet bij te pas. Het is immoreel dat U 
zich niet verzet tegen het Turkse onderdrukkingsbeleid 
van de minderheden. Bij het Verdrag van Lausanne 
(1923) moesten de Koerden vanwege de toenmalige 
Grootmachten (Frankrijk en Groot-Brittannië, de 
uitvinder van de concentratiekampen), in tegenstelling 
met het Verdrag van Sèvres (1920), de vernedering 
ondergaan geen eigen land toegewezen te krijgen. 

Hugo Van Rompaey geeft 
ereburgerschappen in VS op uit protest 
tegen houding t.o.v. Koerden

Voormalig parlementslid Hugo Van Rompaey 

heeft in een open brief  aan de Ambassadeur 
van de Verenigde Staten te Brussel zijn 
ereburgerschappen in de Verenigde Staten 
opgegeven, uit protest tegen de recent veranderde 

houding van dat land t.o.v. de Koerden in Syrië.

Hugo van Rompaey



De Koerden, 91
18 

het geweld dat in het verleden te maken gehad heeft 

met de Koerdische kwestie zou behandeld worden 
door een internationale juridische commissie. Maar 

zo hardnekkig als de stigmatisering van terrorisme is 

vanwege de westerse regeringen, is de negatie van dit 

vredesvoorstel door de Turkse en westerse regeringen.

Excellentie, het voortduren van de arrogante 

Turkse onderdrukking van de Koerden is ethisch 
onaanvaardbaar. Met dit bericht willen wij melden en 

tonen dat wij ons daartegen met alle middelen zullen 

blijven verzetten, evenals tegen de fouten die ter 

zake door uw en de Europese regeringen nog zullen 

gemaakt worden.

Hoogachtend,

Hugo Van Rompaey

Eresenator

Ereburgemeester

Ridder in de Leopoldsorde

Ereburger van Alvin (Texas), ereburger van Naperville 
(Illinois), ereburger van Siouxcity (Iowa)

op basis van valse beschuldigingen, ombrengen van 

politieke tegenstanders?

Excellentie, uw regering laat ook toe dat Erdoğan 
wetenschappelijke falsificaties laat plegen: historisch, 
door negatie van de Armeense genocide; linguïstisch, 

door de bewering dat het Koerdisch, een authentieke 
taal uit de Indo-Europese taalfamilie, slechts een 
Turks dialect zou zijn; antropologisch, door de stelling 
dat de Koerden “Bergturken” zijn, terwijl de Koerden 
minstens 3.000 jaar vóór de Turken in Mesopotamië 
aanwezig zijn.

Contradictorisch met de bewering dat de Koerden 
terrorisme zouden nastreven, is hun vrijwillige 

wapenstilstandsaanbod, sinds 1993 al elf  maal. Ter 
zake is het gesprek van 5 december 1998 met Abdullah 
Öcalan in de gevangenis te Rome een ankerpunt. 
Zoals in mijn boeken over de Koerdische kwestie 
in veertien punten beschreven, stellen de Koerden 
voor de Koerdische kwestie niet met wapengeweld, 
maar langs de politieke dialoog aan te pakken en een 

oplossing te geven binnen de grenzen van Turkije. 
Zij vragen voor de Koerden dezelfde juridische 
en administratieve behandeling als voor geheel de 

Turkse bevolking en een gelijke deelname aan de 
politiek en economie. De Koerden vragen ook dat 
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‘Yekîtiya’ betekent unie, ‘Star’ komt van een godin, de 
godin van schoonheid en liefde. Dus waarom noemen 

we onszelf  Yekîtiya of  Kongreya Star? Het betekent 
dat vrouwen trouw aan zichzelf  moeten blijven, aan 

hun eigen kern. Omdat het systeem van overheersing, 

het systeem van het patriarchaat, vrouwen heeft 

weggenomen van wat ze zijn. En deze godin is als de 

kern. Daarom komt de naam van dat idee.

In het begin was YS/KS klein, met slechts 60 betrokken 
vrouwen, maar langzaam ontwikkelde het zich tot een 

brede organisatie met tal van activiteiten. Voor de 

revolutie werd er al veel werk gedaan, maar werden de 

vrouwen ook met veel moeilijkheden geconfronteerd. 

Eén ervan is dat het regime problemen veroorzaakte 

voor vrouwen die zichzelf  organiseerden; waardoor 

vrouwen in de gevangenis belandden of  ander arrest 

geplaatst werden, hetgeen een manier was om hun 

acties te blokkeren.

En hoe hebben de mannen gereageerd op dit 

alles?

Je merkt heel duidelijk in de revolutie van Rojava 
dat wanneer deze onderwerpen ter sprake komen, 

namelijk dat vrouwen zichzelf  moeten ontwikkelen 

en dat vrouwen een actieve rol moeten spelen in de 

samenleving, de mannen zeggen: "vrouwen maken 50 

procent van de maatschappij uit, we zijn het eens met 

wat je zegt, natuurlijk heb je gelijk". Ze zeggen dat, 

maar ze zeggen het alleen maar: aan de binnenkant 

accepteren ze het niet. Je kan duidelijk zien dat 

vrouwen een zeer actieve rol hebben gespeeld in de 

revolutie van Rojava. Vrouwen zijn beginnen werken 
en mannen kunnen sindsdien zien dat vrouwen 

hun werk goed doen, misschien zelfs beter dan 

mannen. Bovendien zijn vrouwen meer gericht op 

de maatschappij dan mannen, zodat zij een betere en 

meer actieve rol in de maatschappij spelen. Mannen 

Waarom en hoe werd Kongreya Star opgericht?

De werkzaamheden van Yekîtiya Star (YS) begonnen 
op 15 januari 2005. De groep werd opgericht 

vanuit de nood van de vrouwen van Rojava aan een 
structuur waarin ze zich kunnen organiseren. Enkele 

maanden geleden, als gevolg van de ontwikkelingen 

in de regio, veranderden we de naam van Yekîtiya Star 
naar Kongreya Star (KS), zodat het breder is en alle 
vrouwen omvat.

Om de historische achtergrond te begrijpen van hoe 

vrouwen een organisatie als deze kunnen vormen, 

moet je het zien binnen de algemene achtergrond van 

de strijd van het Koerdische volk. Vrouwen nemen 
hier een sterke rol in en zeker de vrouwen van Rojava, 
die de strijd in belangrijke mate mee gevormd hebben.

In 2005, met deze historische achtergrond, zagen de 
vrouwen van Rojava de noodzaak en de mogelijkheid 
om een organisatie op te bouwen, waarin zij zich 

samen zouden kunnen organiseren voor vrijheid 

en strijd. Een van de hoofddoelen van KS is dus 
om ervoor te zorgen dat vrouwen een sterke kracht 

blijven. Er is veel werk gedaan voor onderwijs en voor 

evenementen; en vrouwen hadden een zeer actieve rol 

in alle delen van dit werk. Dit waren de fundamentele 

principes van YS/KS in 2005.

Vanwaar de naam YS? 

“De strijd gaat verder ...”

Een gesprek met de vrouwenbeweging 

van Rojava, Kongreya Star
Anna Davies

Dit gesprek vond plaats tussen een vrouw uit 

het Verenigd Koninkrijk, die woont en werkt in 

Rojava, en zes leden van Kongreya Star: Hevals 
Welide, Evin, en Medeya van de administratie 

van Kongreya Star en Hevals Qadria, Mekiye 
en Ruken van de diplomatieke commissie. Het 

gesprek vond plaats in Qamishlo, Jazira Kanton, 
in juni 2016.
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in een poging om iedereen te betrekken: niet alleen 
Koerdische vrouwen, maar ook Arabische vrouwen, 
Assyrische vrouwen, Armeense vrouwen. Iedereen, 
van alle etnische groepen en alle religies, kan 
deelnemen aan KS en we veranderden de naam om 
precies deze inclusiviteit te weerspiegelen. 

Ah, dus het gaat niet over 'eenheid' alsof  ze 
allemaal hetzelfde zijn, maar iedereen die 
hun eigen autonomie heeft binnen hun eigen 
groepen?

Inderdaad.

Hoeveel van de vrouwen zijn daarbij betrokken 
en hoe krijg je mensen betrokken? Zijn de 
meeste mensen op één of  andere manier 
betrokken bij de gemeenschappen, of  in KS op 
gemeenschapsniveau? Of  is er een hoop werk te 
doen om meer betrokkenheid op dat niveau te 
krijgen?

We zullen je wat meer vertellen over de 
gemeenschappen. Zoals we al zeiden, is de KS en zelfs 
de bredere samenleving in Rojava, opgebouwd van 
gemeenschappen tot vergaderingen. Je hebt gemengde 
gemeenschappen en vrouwengemeenschappen. 
De manier waarop KS de samenleving probeert 
te organiseren is dat de vrouwen zich organiseren 
in de gemeenschappen, vanaf  dit niveau, hetgeen 
een straat, een dorp of  een wijk kan zijn, waarna 
de gemeenschappen naar de vergaderingen in de 
gemeentes gaan. Op die manier kunnen ze zelf  
hun eigen leven organiseren. De discussies over 
het organiseren in gemeenschappen begonnen in 
2007, voor de revolutie; deze inzichten kwamen 
van de leider Abdullah Öcalan, die schreef  dat 
gemeenschappen een alternatief  kunnen zijn voor 
een democratische samenleving. In 2007 waren er 
dus discussies over hoe we de samenleving moeten 
organiseren: is het mogelijk om mensen te organiseren 
in gemeenschappen? Maar op dat moment was het 
moeilijk; om verschillende redenen leek het niet 
mogelijk om die ideeën in de praktijk te brengen. Een 
van de redenen was dat op dat moment het regime 
zo sterk was, dat mensen die betrokken waren bij 
organisaties vaak werden gearresteerd, hetgeen het 
moeilijk maakte om een organisatie op dit niveau in 
stand te houden. Tegelijkertijd waren het patriarchaat 
en de opvattingen over vrouwen zo sterk dat het 
moeilijk was om een systeem te ontwikkelen. Er 

zien dit en ze worden boos, ze accepteren het niet. 
Dus misschien willen mannen zich heel democratisch 
voordoen, hetgeen ze doen als ze praten, maar je 
merkt dat ze in de praktijk moeite hebben om zo 
democratisch te zijn als ze zeggen.

KS is een organisatie die zichzelf  verandert en 
zichzelf  transformeert naargelang de noden. Via de 
werking zouden we misschien kunnen merken dat de 
manier waarop de groep zich organiseert, veranderd 
moet worden, en tijdens de congressen kunnen die 
veranderingen worden doorgevoerd. KS is altijd in een 
systeem van reflectie en veranderingen als organisatie. 
Tot nu toe heeft KS 6 congressen gehad; in het begin 
was het doel van KS om een organisatie op te bouwen 
die tegen de harde realiteit van bestaande man-
vrouwverhoudingen kon vechten, tegen de realiteit 
dat vrouwen gedurende duizenden jaren als bezit 
werden beschouwd, en deze houding te veranderen en 
ook om een samenleving op te bouwen die gebaseerd 
is op vrijheid en politiek. Politiek betekent voor ons 
de betrokkenheid van iedereen bij de organisatie van 
zijn of  haar leven en van een ethische maatschappij, 
en op deze manier een samenleving op te bouwen 
zonder geweld en zonder dominantie. Dat waren de 
belangrijkste doelstellingen van KS toen het werd 
opgericht: dat vrouwen in het bezit zouden kunnen 
komen van macht, niet in de zin van overheersing, 
maar van de wil, en dat vrouwen samen beslissingen 
zouden kunnen nemen en zouden kunnen deelnemen 
aan besluitvormingsprocessen en aan politiek. Op 
deze manier kunnen zij hun eigen kracht vinden en 
deelnemen aan alle onderdelen van het leven en hun 
eigen doelen bereiken.

Aanvankelijk was KS zo georganiseerd dat er enkel 
vergaderingen waren op het niveau van heel Rojava. 
Tijdens de 5de conferentie zagen we de noodzaak in 
om zich te organiseren op een meer democratische 
manier, dus toen werden er in alle gemeenten 
vergaderingen opgericht. Het werd ook ingezien 
dat het nodig was om werk uit de gemeenschappen 
naar de vergaderingen te brengen. Voorafgaand 
aan deze ontwikkelingen waren er natuurlijk 
mensen uit KS die werden gekozen om betrokken 
te worden bij de vergadering, maar het was niet zo 
democratisch als het nu is. De organisatie vertrekt 
dus vanuit de gemeenschappen, waarna het aansluit 
bij de vergaderingen en het kanton; deze wijzigingen 
werden aangebracht tijdens het 5de congres. Tegen 
het 6de congres had KS een confederaal systeem, 



De Koerden, 91
21 

systeem. Die houding is nog steeds aanwezig, maar 

zolang de gemeenschappen sterk zijn, zullen mensen 

zich blijven inzetten.

In elk van de gemeenschappen zijn er vijf  commissies. 
Een daarvan is de commissie voor zelfverdediging: 

hoe kunnen we ons verdedigen tegen alle vormen 

van geweld, niet alleen tegen het geweld van IS, 
maar ook tegen andere agressoren, en hoe kunnen 

we het bewustzijn hierover verhogen. Vervolgens is 

er een commissie die zich richt op het opbouwen 

van een collectieve economie. Een andere kijkt naar 

hoe we problemen kunnen oplossen wanneer ze 

zich voordoen. Een volgende commissie is er voor 

onderwijs, een heel belangrijk thema. Ten slotte is 
er nog een commissie voor gezondheid. We zijn de 

gemeenschappen beginnen ontwikkelen in 2014, maar 

daarna stopten we voor een tijdje en lieten we ze zoals 

ze waren, omdat er ook gemengde gemeenschappen 

werden opgezet en vanwege het offensief. In 2015 
werden we weer actiever in het opbouwen van de 

gemeenschappen.

Wat is de relatie tussen KS en andere organisaties, 
zoals Tev-Dem en de PYD?

In al het werk van Tev-Dem is de regel: als er leiderschap 

moest meer werk worden gedaan om een systeem te 

maken waarbij iedereen zich in staat kon voelen om 

betrokken te zijn.

Dus hoe zorgen we ervoor dat vrouwen betrokken 

geraken? We gaan naar alle huizen en ontmoeten er 

vrouwen en spreken met ze. De gemeenschappen 

zijn ook erg belangrijk als een middel, waar de 

vrouwen bij elkaar komen. De revolutie zorgt voor 

een buitengewone situatie, het maakt het des te 

belangrijker dat de mensen zich organiseren en 

de mensen zien zelf  ook deze behoefte. Maar dit 

betekent niet dat het werk gedaan is. Er is nog veel 

werk nodig om de gemeenschappen zo actief  te 

maken als ze zouden moeten zijn, hetzelfde geldt 

voor discussies binnen de gemeenschappen. Dus ja, 

we organiseren onszelf  in gemeenschappen, maar 

wat is ons doel, wat is de manier waarop we moeten 

werken, wat zijn onze rechten? Er is al veel werk 

gedaan, maar nog steeds maakt niet iedereen deel uit 

van de gemeenschappen. Sommige gemeenschappen 

zijn vrij groot, maar op sommige plaatsen zijn er nog 

steeds mensen die niets weten over ons. Of  als gevolg 

van campagnes om ons een slechte naam te bezorgen, 

willen ze niet te veel met ons te maken hebben. Of  

ze komen naar de gemeenschappen voor de materiële 

hulp, maar ze willen niet betrokken worden in het 
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geërfd hebben. Voor de revolutie, als gevolg van deze 
40 jaren van strijd, waren er al dingen bereikt voor 
vrouwen. Maar na de revolutie hebben er nog veel 
fundamentelere veranderingen plaatsgevonden. Een 
van de fundamentele veranderingen is dat vóór de 
revolutie vrouwen weliswaar werkten, maar dat hun 
gedachten altijd bij hun eigen familie waren, bij hun 
eigen werkelijkheid. Na de revolutie werd ons werk 
belangrijker. Hoewel we ervoor al deel uitmaakten 
van de beweging, zien we nu dat onze mentaliteit 
veranderd is, dat de samenleving steeds belangrijker 
voor ons geworden is, dat we niet meer enkel denken 
aan ons eigen huis en onze eigen familie.

Heval Qadria: Sinds ik ben beginnen werken heb ik 
een groot verschil in mijn eigen familie gezien. Ik 
werk hier nu al enkele jaren, maar toen ik net begon 
te werken waren mijn gedachten bij mijn kinderen, bij 
mijn familie. Nu weet ik dat wanneer ik hier ben, ik 
mijn werk kan doen en dat er geen problemen zijn, 
omdat ik weet dat mijn man en mijn kinderen voort 
kunnen zonder mij. Zij kennen hun werk en er is een 
systeem binnen de familie, dus ik ben ontspannen en 
ik kan mijn werk doen, maar ik had tijd nodig om 
op die manier te kunnen ontspannen. Er vinden dus 
veranderingen plaats, maar ze nemen natuurlijk de 
tijd.

Heval Welide: Er zijn een heleboel fundamentele 
veranderingen, maar de geschiedenis van het 
patriarchaat is zo sterk van duizenden jaren 
overheersing, dat er zich nog steeds problemen 
voordoen, problemen met de mentaliteit van de 
mensen. Neem mijn familie als een voorbeeld; heel 
vaak is het heel democratisch, ik ben de leider van het 
kanton, ik kan dagen niet thuis komen, maar als er 
iets gebeurt in de familie ligt de verantwoordelijkheid 
weer bij mij om er iets aan te doen. Dus hoewel er 
al veranderingen zijn, moet er nog een langere strijd 
gevoerd worden om verdere veranderingen mogelijk 
te maken.

Noot van de auteur: alle aanwezigen droegen bij aan het 
algemene gesprek, er werden enkel afzonderlijke namen vermeld 
wanneer er verteld werd over specifieke persoonlijke situaties.

Anna Davies is een Britse psychologe die de afgelopen 
maanden in Rojava werkte aan verschillende medische en 
psychologische projecten in samenwerking met het Koerdisch 
Instituut vzw. Vertaling: Margot Cassiers, stafmedewerker  
bij het Koerdisch Instituut.

is, is er co-leiderschap. Vanaf  het niveau van de 
gemeenschappen, tot de vergaderingen en overal waar 
ze werken, is er co-leiderschap. Dit betekent dat de 
vrouw die Tev-Dem vertegenwoordigt op het niveau 
van de gemeenschappen, ook automatisch de leider 
is van de vrouwengemeenschap. Op die manier kan 
ze ook informatie doorgeven over de gemeenschap. 
Op wijkniveau is er dus bijvoorbeeld een gemengde 
gemeenschap en een vrouwengemeenschap. De vrouw 
die de leider is van de Tev-Dem-gemeenschap, is ook de 
leider van de gemengde gemeenschap voor die buurt. 
Ze kan de informatie van de gemengde gemeenschap 
naar de vrouwengemeenschap brengen en ze kan ook 
vraagstukken van de vrouwengemeenschap naar de 
vergadering brengen als ze niet direct gerelateerd zijn 
aan vrouwenkwesties. Vrouwen lossen zelf  hun eigen 
problemen op, maar meer algemene dingen kan ze 
naar de gemengde bijeenkomsten brengen, en op die 
manier is er een directe stroom van informatie op alle 
niveaus.

De PYD is een politieke partij en net als elke politieke 
partij heeft ze haar plaats in de politieke commissie 
van KS. We vertelden jullie dat er 5 commissies zijn 
op het niveau van de gemeenschappen; daarnaast zijn 
er andere commissies op het niveau van de stad en het 
kanton. Eén van hen is de politieke commissie en de 
PYD als een partij heeft een plaats in deze commissie. 
Aangezien de PYD het systeem geaccepteerd heeft, 
maken vrouwen van de PYD ook onmiddellijk deel 
uit van KS. Er zijn gesprekken gaande met andere 
politieke partijen; deze andere partijen maken nu deel 
uit van de politieke commissie, maar er moet meer 
overleg met hen gebeuren voor hun leden ook meteen 
lid van KS kunnen zijn.

Mijn vrienden in Europa zijn geïnspireerd door 
de rol van vrouwen in het politieke leven in 
Rojava, maar ik vroeg me af  wat jullie denken 
over hoeveel dit zich vertaalt in veranderingen in 
het leven van mensen thuis en in hun gezinnen?

Er is zeker een verandering bezig, maar je kunt niet 
zeggen dat het een verandering van 100 procent is en 
dat alles klaar is of  dat er geen strijd meer is. De strijd 
gaat door, en zal blijven doorgaan, en er is nog steeds 
veel werk nodig om de mentaliteit van de mensen te 
veranderen, omdat de geschiedenis van het patriarchaat 
een zeer lange en sterke geschiedenis kent. Daarom 
gaat de strijd verder. Er is een lange geschiedenis van 
strijd, een geschiedenis van 40 jaar van strijd die we 
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başûr

Nineveh, bevrijd is, er “enkel nog soennitische 
Arabieren, Turkmenen en soennitische Koerden” de 
toestemming zouden mogen krijgen om in de stad te 

blijven.    

Het Iraakse parlement antwoordde hierop met de 
eis dat de Turkse troepen onmiddellijk hun  land 
moeten verlaten. De VS toonden zich (begin oktober) 
eveneens zwaar gekant tegen deelname van zowel 

Turkse als sjiitische PMU-troepen aan de Mosul-
campagne (enkele dagen later bliezen de VS alweer 
warm-koud over dit gevoelige onderwerp, nvdr.).

Turkije heeft sinds de jaren ’90 verschillenden 
duizenden soldaten in Irak gestationeerd in een 
poging de PKK te omsingelen. De topcommandanten 
van deze groep zitten verschanst in het Qandil-
gebergte op de grens tussen Irak en Iran. Turkse 
gevechtsvliegtuigen proberen  regelmatig, maar 

doorgaans tevergeefs, PKK-kampen in Qandil te 
bombarderen. Irak heeft hier slechts zelden problemen 
over gemaakt. Bagdad reageerde echter woedend toen 

Turkije in december vorig jaar een nieuw bataljon 
speciale troepen, gesteund door een 20-tal tanks, naar 
Bashiqa stuurde, een dorp ten noorden van Mosul. 
(De bevolking van Bashiqa bestond voor een groot 
deel uit Yezidi en Shabak, alvorens de Islamitische 
Staat er binnenviel. Bashiqa is tevens ‘betwist gebied’ 
tussen de Koerdische Regionale Regering, KRG, en 
Bagdad, nvdr.)

De Iraakse regering-Abadi diende klacht in bij de 
Verenigde Naties en verzekerde zich van unanieme 
steun van de Arabische Liga voor een onmiddellijke 

terugtrekking van Turkije. Ankara hield echter voet 
bij stuk, waardoor Abadi nog zwakker overkwam.

De officiële uitleg van Turkije is dat haar speciale 
troepen in Bashiqa nodig zijn om er het Turkse 

Op 1 oktober keurde het Turkse parlement een 
verlenging goed van het mandaat van duizenden 

Turkse soldaten in Irak en Syrië, wat grote ophef  
veroorzaakte in Bagdad. “We vroegen de Turkse 
zijde herhaaldelijk om zich niet te mengen in Iraakse 
aangelegenheden en ik vrees dat het Turkse avontuur 
kan uitdraaien in een regionale oorlog,” verklaarde 

Abadi op de Iraakse staatstelevisie.    

Ankara staat erop dat haar troepen in de voormalige 

Ottomaanse gebieden bedoelt zijn om “terroristische 

organisaties” te bestrijden, waarmee de Turkse regering 
zowel de Islamitische Staat (IS) als de Koerdistan 
Arbeiderspartij (PKK) bedoelt. Ondertussen groeit 
ook de vrees voor een mogelijke confrontatie tussen 

de Turkse troepen en de Iraakse Volksmobilisatie 
Eenheden (Popular Mobilization Units, PMU). De 
PMU zijn overwegend sjiitische paramilitaire milities 

die er waarschijnlijk naar zullen streven eer op te 

strijken voor de bevrijding van Mosul.

Turks premier Binali Yildirim vertelde het Turkse 
parlement op 4 oktober dat de operatie om Mosul te 

bevrijden van IS kon uitdraaien op gevechten tussen 
sjiieten en soennieten indien de stad onder sjiitische 

controle zou komen te staan.  

Turks president Erdoğan had eerder al op gevoelige 
Iraakse tenen getrapt toen hij aan een nieuwszender 
uit de Verenigde Arabische Emiraten verklaarde 

dat eens Mosul, de hoofdstad van de provincie 

Turks-Iraaks geruzie bedreigt 
Mosul-campagne
amberin Zaman

Oplopende spanningen tussen Turkije en Irak 

dreigen de langverwachte militaire campagne 

tegen de Islamitische Staat in Mosul verder te 
bemoeilijken. Iraaks premier Haider al-Abadi 
waarschuwde voor een “regionaal conflict” over 
de blijvende aanwezigheid van Turkse troepen in 

Noord-Irak.
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Dit alles zorgt ervoor dat Washington gevangen 
zit tussen de tegenstrijdige belangen van Irakezen, 
Turken en Koerden – allen bondgenoten in de strijd 
tegen IS. De Amerikaanse pogingen om Turkije en 
Irak met elkaar te verzoenen leken afgelopen zomer 
vrucht af  te werpen na een reeks ontmoetingen 
tussen het hoofd van de Turkse inlichtingendienst 
Hakan Fidan, Iraaks nationaal veiligheidsadviseur 
Faleh al-Fayadh en de afgevaardigde van Amerikaans 
president Obama in de anti-IS-coalitie, Brett 
McGurk. De verschillende zijden sloten toen een 
voorlopig akkoord waarin Turkije haar troepen zou 
terugtrekken uit Bashiqa eens Mosul “gestabiliseerd” 
is. Na de recente opflakkering van de discussie, lijkt 
deze deal bestemd voor de prullenmand.   

(Noot van de redactie: Op 6 oktober liet een woordvoerder van 
het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat Irak 
een spoedzitting vraagt van de VN Veiligheidsraad over de 
aanwezigheid van Turkse troepen op Iraaks grondgebied. De 
Turkse premier Yildirim antwoordde onmiddellijk dat Turkije 
haar troepen in Irak zou houden “gelijk wat Bagdad zegt”.)

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Al-Monitor op 5 
oktober 2016. Vertaling door Kristel Cuvelier, stafmedewerker 
bij het Koerdisch Instituut.

militaire personeel te beschermen dat er opleidingen 
geeft aan soennitische Arabische milities die loyaal 
zijn aan Atheel al-Nujaifi, de voormalige gouverneur 
van de provincie Nineveh. Deze Arabische milities 
worden verondersteld te helpen met het “behoud” van 
Mosul eens de stad bevrijd is. De directe reden voor 
de Turkse machtsontplooiing bestaat eruit de PMU-
milities af  te schrikken om Mosul binnen te trekken. 
Turkije wil ook verhinderen dat de PMU op enige 
manier wraak zouden kunnen nemen voor de sjiieten 
van Tuz Khormato, een overwegend Turkmeens dorp 
waar de sjiieten uit verdreven werden door soennieten 
op het moment dat IS er de controle overnam. 

Daarnaast is Turkije even bezorgd over de invloed van 
de PKK in het naburige Shengal (Sinjar). In augustus 
2014 wist de PKK zich in de regio te bewijzen door 
de hulp die ze boden aan duizenden Yezidi (Êzîdî) 
om te ontsnappen aan de dodelijke dreiging van IS. 
Sindsdien helpt de PKK er de Yezidi om hun eigen 
militaire eenheden en lokale bestuursraden op te 
richten, wat gezien wordt als een poging om de 
invloed van de guerrilla uit te breiden in het noorden 
van Irak. Bagdad wordt ervan verdacht dergelijke 
manoeuvres aan te moedigen met de bedoeling de 
Yezidi weg te drijven van de Koerdische Regionale 
Regering (KRG), die eveneens aanspraak maakt op 
het grondgebied van Shengal.  

Peshmerga-troepen maken zich klaar om deel te nemen aan het offensief  tegen Mosul. (Foto: Getty Images)
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Rojhilat

De Koerdische journalist en activist Kamran 
Mirzaian kwam in 2014 naar Zweden. In Iran heeft 
hij verscheidene jaren als journalist gewerkt en was hij 
ook politiek actief  bij de Partij voor een Vrij Leven in 
Koerdistan (PJAK). 

“Ik wil artikelen kunnen schrijven en mijn werk 
kunnen doen in mijn eigen taal, maar in Iran is dat niet 
mogelijk, want als Koerd heb ik geen enkele rechten,” 
zegt Kamran Mirzaian. 

In Zweden heeft hij ook als vrijwilliger gewerkt voor de 
Koerdische tv-zender Newroz TV. Newroz TV is een 
van de zenders die nieuwsdebatten en entertainment 
wereldwijd uitzond via satelliet. Momenteel zijn 
Newroz TV en andere zenders en kranten verboden 
in Iran. 

Nu wordt Kamran Mirzaian verbannen uit Zweden. 
“Ik ben naar hier gekomen met de hoop dat Zweden 
een democratisch land is, dat opkomt voor mensen 
die vluchten voor dictatuur en oppressie. Toen ik 
vernam van mijn deportatie verloor ik op dat moment 
elke hoop die ik had. Ik ben erg teleurgesteld en 
verdrietig,” zegt Kamran Mirzaian. 

Het Zweeds Gerechtshof  voor Migratie neemt het 
feit dat hij zijn identiteit kon bevestigen niet mee 
in hun overweging en is niet van mening dat zijn 
werk voor Newrov TV en zijn politieke toewijding 
zo omvangrijk was dat de Iraanse autoriteiten op de 

Zweden wil Koerdische journalist 
uitwijzen naar Iran, waar executie dreigt 

Ekurd Daily

Het Zweedse Gerechtshof  voor Migratie heeft 
besloten dat de Koerdische journalist Kamran 
Mirzaian naar Iran wordt gedeporteerd. Mirzaian 
vreest voor zijn leven als hij gedwongen wordt 
terug te keren. “ Ik zal worden geëxecuteerd of  
gemarteld tot de dood erop volgt,” aldus Kamran 
Mirzaian. 

hoogte hiervan waren of  dat hij executie zou riskeren. 
Daarom is het gerechtshof  van mening dat hij geen 
bescherming nodig heeft van Zweden. 

Kamran Mirzaian is in hoger beroep gegaan en heeft 
meer documenten ingediend ter bewijsvoering voor 
zijn politieke activiteiten in Iran en in het buitenland. 
Op 30 augustus werd hij echter op de hoogste gesteld 
dat het gerechtshof  zijn zaak niet in behandeling zal 
nemen ondanks het nieuwe bewijsmateriaal. 
 
“Ik begrijp niet waarom het Gerechtshof  voor 
Migratie zulke oneerlijke beslissingen neemt wanneer 
ze al het bewijs voor zich hebben. Ik heb aangetoond 
in wat voor een situatie ik momenteel leef  en nog 
steeds besluiten ze om me naar Iran te deporteren, 
het regime waar de doodstraf  op me wacht,” aldus 
Kamran Mirzaian. 

Hij is bang voor wat er gaat gebeuren als hij naar 
Iran gedeporteerd wordt. “Ik kan niet terugkeren. 
Een paar weken geleden zijn 20 van mijn kameraden 
opgehangen door het Iraanse regime. Ik heb veel 
bedreigingen ontvangen, zowel via internet als 
telefonisch, dat ik gemarteld zal worden als ik 
terugkeer naar Iran,” zegt Kamran Mirzaian. 

Een handtekeningencampagne werd gelanceerd voor 
solidariteit met de Koerdische journalist uit Oost-
Koerdistan met de vraag tot goedkeuring van het 
behoud van zijn verblijf  in Zweden. De petitie kan 
ondersteund worden via de volgende link: 
http://www.skrivunder.com/skicka_inte_kamran_
mirzaian_till_doden_-_lat_han_stanna

Sinds de opkomst in 1979 heeft het islamitische 
regime van Iran discriminerende wetten en regels 
opgelegd aan de Koerden in alle sociale, politieke en 
economische velden. 
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Koerdisch regio in Iraans Koerdistan, of  een Federale 
Koerdische staat in Iran, te verwezenlijken. In Iran 
leven naar schatting leven 12 miljoen Koerden. 

Dit artikel verscheen op 30 september op de Koerdische 
nieuwssite Ekurd Daily. Vertaling door Anna Elisabeth 
Kuijpers, stafmedewerker bij het Koerdisch Instituut.

De Koerden in Iran ervaren discriminatie in het 
genieten van hun religieuze, economische en 

culturele rechten. Ouders wordt het verboden hun 

kind te registeren met bepaalde Koerdisch namen, 
en religieuze minderheden die hoofdzakelijk of  

gedeeltelijk Koerdisch zijn, worden onderworpen aan 
maatregelen met als doel hen te stigmatiseren en te 

isoleren. 

Koerden worden ook gediscrimineerd op het 
vlak van toegang tot de arbeidsmarkt, adequate 
huisvesting en politieke rechten en daardoor lijden 

ze aan diepgewortelde armoede die hen verder 

marginaliseert. 

Diverse Koerdische groeperingen hebben opnieuw 
hun wapens opgenomen om een semiautonome 

Journalist Kamran Mirzaian
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België. De Koerdische politici die in 2002 nog steun 
kregen van het EHMR, staan vandaag terecht in 
wat Koerdische activisten en belangenorganisaties 
noemen: een loeihard Turks machtsspel over de 
grenzen heen.

Volgens Derwich Ferho van het Koerdisch Instituut 
in Brussel is dit een puur politiek proces en laat België 

zich voor de Turkse kar spannen.

Van politiek VlucHteling naar 
politiek VerVolgde

Ik ontmoet Adem Uzun in een statig Brussels 
herenhuis, nabij de Louisawijk, waar het Koerdisch 
Nationaal Kongres (KNK) kantoor houdt. Uzun is een 
van de woordvoerders van het KNK en jarenlang als 
bemiddelaar betrokken geweest bij vredesgesprekken 

tussen de PKK en de Turkse staat.

Ook hij is een van de politieke figuren die door het 
Belgisch federaal parket worden vervolgd. “De mensen 

die vervolgd worden, leven al jaren in Europese 

landen. Niemand heeft illegale acties uitgevoerd. Dit 
ruikt naar een politieke beslissing”, zegt Uzun.

De huidige rechtszaak gaat terug naar een uitgesteld 

— stilgevallen — gerechtelijk dossier dat dateert van 

maart 2010, vertelt hij. Toen voerde het Belgisch 
gerecht, simultaan met het Italiaanse en Franse gerecht, 
een twintigtal razzia’s uit tegenover Koerdische 
activisten en organisaties. In België resulteerde dat 
onder meer ook in een politie-inval in de gebouwen 
van de — in Denderleeuw gevestigde — Koerdische 
Roj TV.

Tijdens de raids werden een aantal mensen opgepakt, 
maar drie weken later weer vrijgelaten door de Kamer 
van Inbeschuldigingstelling. De voorwaarden voor de 
voorlopige hechtenis waren niet vervuld.

EUROPA

Op 19 september vond op Belgische bodem een 

gerechtelijke hoorzitting plaats in een zaak tegen 

Koerdische activisten. Turkije is burgerlijke 

partij, uitzonderlijk in een politiek zo gevoelig 

proces. MO* sprak onder meer met Adem Uzun, 
politiek vredesonderhandelaar en één van de 

vervolgden.

België vervolgt 36 mensen, waaronder de 
vertegenwoordigers van twee Koerdische 
productiehuizen, omwille van banden met de PKK, in 
de ogen van Turkije en Europa een terreurorganisatie.
Ook meerdere Koerdische politici staan terecht. 
Remzi Kartal en Zübeyir Aydar bijvoorbeeld zijn 
voormalige parlementsleden, gelieerd aan de intussen 

ontbonden Koerdische partij DEP. Deze — de 
voorloper van de huidige HDP, zeg maar — werd in 

1994 door Turkije verboden. In hetzelfde jaar werd 
het bekende Koerdische DEP-parlementslid, Leyla 
Zana, gearresteerd en voor tien jaar opgesloten. 

Kartal en Aydar vluchtten respectievelijk naar België 
en Zwitserland waar ze het statuut van politiek 

vluchteling kregen.

Het Hof  oordeelde dat Turkije door de ontbinding 
van de DEP het recht op vrije verkiezingen had 

gebroken.

Zana kreeg een jaar later — in afwezigheid — de 

Sakharov-prijs van het Europese Parlement. Een niet 
onbelangrijke politieke erkenning door een Europees 

instituut. Later, in 2002, sprak het Europees Hof  

voor de Mensenrechten (EHMR) zich uit tegen 
Turkije, ter verdediging van Leyla Zana en de andere 
parlementsleden van de DEP, onder meer ook Remzi 
Kartal en Zübeyir Aydar. Het Hof  oordeelde dat 
Turkije door de ontbinding van de DEP het recht op 
vrije verkiezingen had gebroken.

Anno 2016 liggen de kaarten anders, althans in 

Laat België zich voor de 

Turkse kar spannen?
Tine Danckaers
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Toen men in zijn bagage ook informatie vond over 
de PKK, informatie nodig voor zijn rol als facilitator 
in de vredesonderhandelingen, werd beslist om Uzun 
ook te vervolgen in het Belgische PKK-dossier als 
‘leider van een terroristische organisatie’.

“Paradoxaal genoeg liepen parallel de 
vredesgesprekken in Oslo goed, tot spijt wellicht van 
sommige betrokkenen die tegen waren. De kaarten 
lagen eerder gunstig: er waren beloften van de beide 
partijen – Koerden en Turken, vredesmissies trokken 
naar Turkije, protocollen werden voorgesteld, er was 
een staakt-het-vuren.”

Maar het vredesproces viel uit elkaar nadat de Turkse 
president Erdoğan een voorgesteld protocol van de 
PKK had geweigerd, gaat Uzun verder. In oktober 
2012 werd Uzun in Frankrijk aangehouden, op 
beschuldiging van wapentransfers. Hij ging in beroep 
— met als verdediging dat hij het slachtoffer was van 
een politiek-gerechtelijk complot — en won zijn zaak.
“En vandaag sta ik opnieuw terecht, in België, omdat 
ik leider zou zijn van een terroristische organisatie. Het 
feit dat ik zo gemakkelijk toegang kreeg tot de PKK, 
acht men voldoende bewijs. Maar ik ben gevrààgd 
als bemiddelaar, net omwille van mijn diplomatieke 
profiel en politieke relaties, en het gegeven dat ik 
daardoor toegang heb tot bepaalde middens.”

Ook in het dossier tegen de eveneens vervolgde Remzi 
Kartal speelt een gelijkaardige zienswijze een rol. Het 
feit dat Kartal, op vraag van Duitsland, onderhandeld 
had met de PKK om ontvoerde Duitse toeristen vrij 
te krijgen, wordt nu tegen hem gebruikt. De logica 
van het federaal parket is nu dat je geen toegang kan 
krijgen tot een bepaald niveau van de PKK zonder er 
deel van uit te maken. De wereld op zijn kop, zo lijkt.

waarom belgië?

Dat Turkije burgerlijke partij is in de zaak, is niet alleen 
uitzonderlijk maar ook verontrustend. Het betekent 
immers dat de Turkse staat inzage kan krijgen in een 
dossier van tienduizenden pagina’s met vertrouwelijke 
informatie over politieke – Turks-Koerdische – 
vluchtelingen. Ongezien, zo klinkt het.

Maar evenzeer verontrustend, vinden waarnemers, 
is hoe België in deze zaak de politieke ideologische 
lijnen van de Turkse staat tegenover de PKK volledig 

“Ook ik werd aangehouden”, vertelt Uzun, “op 
verdenking van lidmaatschap van een terroristische 
organisatie, de PKK. Nog diezelfde nacht mocht ik 
naar huis. Anders dan anderen, werd mijn naam (nog) 
niet aan het dossier van toen gelinkt. Er stond niets, 
maar werkelijk niets, in mijn persoonlijke dossier.”

politiek spel tegen een 

Vredesbemiddelaar

In 2010 was Uzun al een aantal jaar betrokken bij 
de onderhandelingsprocessen in Oslo, Zweden. 
“Ik was de bemiddelaar tussen Koerden en Turken. 
Een Europese denktank had me gevraagd om de 
onderhandelingen mee op gang te trekken tussen de 
PKK en de Turkse staat.” Uzun stemde toe en trok 
vervolgens naar Irak om met PKK-leiders te praten 
over het voorstel, die instemden en hem tegelijk 
vroegen of  hij bemiddelaar zou blijven.

“Het doel was om een face-to-face ontmoeting voor 
te bereiden”, vertelt Uzun. “Laat het duidelijk zijn: 
ik ben geen lid van de PKK, mijn taak was puur 
om te bemiddelen. Daarmee bedoel ik dat ik geen 
onderhandelaar was, enkel een facilitator, iemand die 
logistiek intervenieerde.”

Einde 2008 werd in Oslo het startschot gegeven 
voor de eerste echte ontmoetingen tussen de PKK 
en de Turkse staat, ontmoetingen die zich nog een 
aantal jaar zouden herhalen. Later, in 2011, na een 
bezoek aan Irak, werd Uzun gearresteerd in de 
luchthaven van Zaventem, op basis van een Turks 
aanhoudingsmandaat.

Adem Uzun
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Er wordt ook gesproken van een Wiedergutmachung 
van de Belgen tegenover Turkije. Speelt de 
schandaalzaak van de in België ontsnapte en spoorloos 
verdwenen linkse activiste Fehriye Erdal (DHKP-C) 
misschien een rol?

Of  heeft een en ander te maken met het proces dat 
straks in januari 2017 in Frankrijk begint over de 
Parijse moordzaak in januari 2013 op drie vrouwelijke 
Koerdische activisten? Eén van de vermoorde vrouwen 
was Fidan Dogan, tevens gelinkt aan het Belgische 
PKK -dossier en de huidige rechtszaak waarin Turkije 
burgerlijke partij is. De hoofdverdachte Ömer Güney 
zou een agent zijn van de Turkse inlichtingendienst 
MIT. En dat zou betekenen dat Turkije deze keer in 
de beklaagdenbank moet zitten.

Tine Danckaers is Midden-Oosten-journalist bij Mo* Mondiaal 
Nieuws. Dit artikel verscheen op 6 oktober 2016 op de website 
www.mo.be. Mo* brengt duiding en achtergrondinformatie bij 
tal van relevante gebeurtenissen in de wereld via deze website en 
via het gelijknamige tijdschrift. 

lijkt te volgen. Het Belgische federaal parket volgt de 
Turkse stelling dat alle Koerdische organisaties en 
dus ook betrokken personen gelijkgeschakeld kunnen 
worden met de PKK. En dat neigt, aldus sommige 
stemmen, naar een ‘bijna etnische vervolging’.

Blijft de vraag waarom België zich voor de Turkse kar 
zou laten spannen.

Er is enerzijds het akkoord van 2013 waarbij de 
Belgische en Turkse staat tekenden voor een hernieuwde 
gerechtelijke en politionele samenwerking. Anderzijds 
heeft Turkije het Brussel altijd kwalijk genomen dat 
het een aantal Koerdische organisaties huisvest. Zo 
hebben onder meer het Koerdisch Parlement in 
ballingschap en het KNK hun hoofdzetels in onze 
hoofdstad.

De Turkse president Erdoğan heeft de Europese 
lidstaten altijd bekritiseerd, België inclusief, omwille 
van een te “softe” behandeling van PKK-activisten. 
De laatste jaren zou Turkije de druk hebben opgevoerd 
om harder op te treden tegen PKK-sympathisanten, 
in Nederland, Duitsland, Frankrijk èn in België.

Protestactie in Brussel tegen de heropening van het proces tegen Koerdische politici en actvisten. (Foto: Belga)
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kalligrafische tekening in de inkomhal van Ten Noey.

De eerste dag eindigde met de vertoning van de film 
‘Memories on Stone’ van Shawkat Amin Korki in 
Cinéma Aventure.

zaterdag

De tweede dag van de Koerdistan Cultuurweek 2016 
zat vol activiteiten op het Spanjeplein en begon met 

de voorstelling van een boek van Belgisch eresenator 

Hugo Van Rompaey over de Koerdische kwestie.

Vervolgens zagen we het indrukwekkende en 

beklijvende theaterstuk ‘Poétique de l’hommage 
aux martyrs’, van het Frans-Koerdische gezelschap 
Bien A Vous – Armanç Kerboranî, over de 
onrechtvaardigheden die de Koerdische gemeenschap 
in Turkije moet doorstaan.

De namiddag werd ingezet met tal van Koerdische 
kinderspelletjes.

Na Koerdische danslessen voor kinderen en 
folkloristische muziek en dans, beleefden we een 

namiddag en avond vol concerten. Op het zonnige 

Spanjeplein kon er genoten worden van Jaune 

Toujours, Boliviaanse muziek van Kawari asbl, de 
bekende Koerdische artiest Hivron en mondiale 
muziek van Nomad Swing Trio.

Zaterdag eindigde eveneens met de vertoning van de 

film ‘Memories on Stone’ te Cinéma Aventure.

zondag

De laatste dag van de Cultuurweek was even 
bijzonder als het evenement zelf. De dag begon 

met een kinderatelier georganiseerd door Ateliers 

du Soleil asbl: kinderen konden d.m.v. tekeningen 

en schilderwerkjes hun wensen uitdrukken voor de 

EUROPA

Herbeleef  de Koerdistan 
Cultuurweek 2016
De Koerdistan Cultuurweek 2016 was in meer 
dan één opzicht onvergetelijk. Na een niet-
gerechtvaardigd verbod van de administratie 
van Brussel-Stad en een gewonnen beroep bij 
de Raad van State, ging dit jaarlijkse feest van 
de Koerdische gemeenschap in België van start 
op vrijdag 23 september 2016. Een dag later 
dan voorzien, maar met een programma vol 
activiteiten en feestelijkheden.

Vrijdag

De Koerdistan Cultuurweek 2016 ging van start 
met een internationale conferentie in het Vlaams 

Parlement, over het recht op onderwijs in de 

moedertaal. Delegaties uit Bakûr, Polen, Frankrijk 
en België legden het belang uit van onderwijs in de 

moedertaal en de bijzondere situatie van de Koerden.
In de namiddag begonnen de feestelijkheden met 
een traditionele Koerdische huwelijksstoet van De 
Brouckère tot aan het Spanjeplein, gevolgd door 

concerten en andere feestelijkheden.

Vrijdagavond vierden we de vernissage van een 

tentoonstelling in Gemeenschapscentrum Ten Noey 
in Sint-Joost-ten-Node. De vrouw staat centraal in 
deze unieke dubbeltentoonstelling van fotografe 

Aurore Belot en schilderes Djamila Gassoian. De 
fotoreeks van Aurore biedt een zeldzaam inzicht 

in de bijzondere activiteiten van een Vrouwenhuis 

in Van (Noord-Koerdistan, Turkije). De werken 
van schilderes Djamila tonen de vrouw in al haar 

grootsheid en macht, maar ook in al haar complexiteit 

en kwetsbaarheid. Deze tentoonstelling kan nog 

worden bezocht in GC Ten Noey t.e.m. 30/10/16.

Men kon bovendien het resultaat bewonderen van een 

poëzieproject waaraan het Koerdisch Instituut heeft 
deelgenomen: ‘Ik ben het leven, het zijn, de strijd.’, 
een zin uit een gedicht van Cigerxwîn, staat in het 
Koerdisch, Nederlands en Frans geschilderd in een 
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reconstructie van Kobanê. Het resultaat was even mooi als ontroerend.

’s Middags stelden leden van het Rojava Solidariteitscomité hun boek ‘De staat voorbij. Bijdrage van de 
Koerdische bevrijdingsbeweging’ voor, in het bijzijn van een enthousiast publiek. Na nog een sessie Koerdische 
danslessen voor kinderen en folkloristische muziek en dans, was het tijd voor Dengêj, de traditionele Koerdische 
muzikale verhaalvertellingen.

De Dengbêjs (barden) werden onderbroken door een bezoek van een net getrouwd koppel en nieuwe dansen. 
De regen begon, maar het dansen ging verder. De Cultuurweek eindigde met concerten in de regen. De Koerden 
bleven verder dansen, en hun cultuur en hun bestaan vieren. Ondanks alle weerstand werd er gevierd!

We zouden graag iedereen van harte willen bedanken die heeft geholpen of  heeft deelgenomen aan 

de organisatie van de Koerdistan Cultuurweek 2016, het zou onmogelijk geweest zijn zonder jullie. 

Hartelijk dank en tot op de volgende editie!

Het organisatiecomité 

Bekijk meer foto’s en video’s van de Koerdistan Cultuurweek op de Facebook-pagina van het Koerdisch Instituut, in het album 
‘Koerdistan Cultuurweek 2016’.

PS Als u foto’s, video’s of  verhalen hebt van de Koerdistan Cultuurweek 2016 die u wilt delen, mag u ze altijd sturen naar 
mc@kurdishinstitute.be. 

Feest tijdens de traditionele huwelijksstoet. (Foto: Aurore Belot)
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Folkloristische dans (Foto: Aurore Belot)

Een workshop door Ateliers du Soleil asbl: kinderen tekenen voor Kobane. 
(Foto: Rabia Dalkic)
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Het tweemaandelijks tijdschrift van het Koerdisch Instituut 
vzw te Brussel - door het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap erkend als beweging in het kader van het 
decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk - biedt een 
politiek onafhankelijke blik op de huidige situatie van de men-
sen- en volkerenrechten in het Midden-Oosten, Eurazië en de 
Kaukasus en tevens op hun geschiedenis  
en cultuur.
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MUSIC FOR LIFE

Het Koerdisch Instituut is dit jaar een 
goed doel bij Music For Life!

Help mee aan de wederopbouw van Shengal (Irak) en Kobanê (Syrië). In 2014 werden beide 
steden grotendeels verwoest door de terreurgroep Islamitische Staat die er massamoorden pleegde. 
Koerdische milities wisten de steden te bevrijden, maar de wederopbouw kost veel geld. Naast het 
oude Shengal wil men een nieuwe stad bouwen, waarbij de oude stad een gedenkplaats wordt voor 
de genocide tegen de Yezidi-geloofsgemeenschap. Kobanê wordt heropgebouwd volgens ecologische, 
feministische en basisdemocratische principes. Alle etnisch-religieuze bevolkingsgroepen krijgen er 
inspraak, een voorbeeld voor Syrië. De Koerdische regio’s, die zelf veel vluchtelingen opvangen, 
kampen echter met een tekort aan medicijnen, humanitaire hulp en reconstructiematerialen ...

Kijk op www.kurdishinstitute.be of www.facebook.com/kibrussels voor activiteiten en acties 
rond deze steunoproep.

Wil je zelf iets organiseren om geld op te halen voor de wederopbouw van Shengal en Kobanê?  
Neem contact op via koerdisch.instituut@skynet.be. 


