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EDITORIAAL

Referendum in Turkije: een overwinning
voor Erdoğan en zijn AKP-regering?
Derwich M. Ferho
Erdoğan en zijn regeringspartij AKP en de extreemrechtse MHP hebben het referendum van 16 april ‘gewonnen’ met
een nipte meerderheid van 51 % van de stemmen. De weg is nu vrij voor een radicaal Islamitisch-Turks nationalistisch
regime met Erdoğan als Sultan. Nu kan Erdoğan zijn macht uitbreiden, beslissingen nemen zonder tegenstand, hoge
staatsambtenaren benoemen en ontslaan, bepalen wie naar het parlement mag komen en zijn functie in zekerheid brengen.
Gedurende de stemming zijn er talrijke onregelmatigheden waargenomen. Nationale en internationale
waarnemersorganisaties, zoals de OVSE, hebben duidelijk gewezen op oneerlijkheden en fraude tijdens de verkiezingen.
De conclusie van de OVSE was dat het referendum “oneerlijk” is verlopen. Volgens de Oostenrijkse Alev Korun, die
deelnam aan de waarnemingsmissie van de Raad van Europa, is er niet alleen sprake van een ongelijk speelveld, maar zijn
er ook vraagtekens over het stemmen zelf. De Hoge Kiesraad besloot laat op de dag van de verkiezingen dat stembiljetten
die in ongestempelde enveloppes zaten (een maatregel om fraude tegen te gaan) toch zouden worden geaccepteerd. Dit
mag niet volgens de Turkse wet. 'Wij vermoeden dat er 2,5 miljoen stemmen zijn gemanipuleerd,' stelde Korun in het
Financieel Dagblad. Deze stemmen kunnen mogelijk de doorslag hebben gegeven bij het referendum. Erdoğan won
immers maar nipt, met een verschil van ruim 1 miljoen stemmen. De eerste klachten die bij de Hoge Kiesraad werden
ingediend, werden onontvankelijk verklaard. De CHP, de HDP en een deel van de dissidente MHP’ers hebben laten weten
dat ze de resultaten niet erkennen en dat ze deze situatie zullen blijven aanvechten. Of de CHP en MHP-dissidenten woord
zullen houden en blijven vechten tot het einde is de vraag. Maar de HDP zal blijven campagne voeren om de resultaten
niet te aanvaarden. De HDP kon niet op een normale manier werken doordat haar parlementsleden, burgemeesters
en medewerkers massaal aangehouden werden. Op alle manieren werden ze uit de Turkse media gehouden. Kritische
journalisten, schrijvers, advocaten, rechters, politici en iedereen die ervan verdacht werd tegen Erdoğan te zijn, werden
massaal aangehouden. Dat terwijl er volop staatsmiddelen gebruikt werden waarmee de AKP/MHP-coalitie bevoordeeld
werd, wat onwettig is. Ook de waarnemers van de HDP werd het werk bemoeilijkt, onder meer door arrestaties.
De stemmingen gebeurden in de Koerdische regio’s in de schaduw van militairen, dorpswachters en politie-eenheden. De
oorlog in de Koerdische regio verlamt sinds enkele jaren het leven op vele vlakken. Steden als Cizre, Nusaybin, Gever,
Sirnak, Sur, … werden grotendeels platgebombardeerd. Een voorbeeld uit Cizre toont hoe er gefraudeerd werd: in Cizre
waren er 60.000 stemgerechtigden, terwijl er uit de stemlokalen 70.000 stemmen kwamen! De oorlog in Bakur-Koerdistan
(Zuidoost-Turkije) verlamt al twee jaar de Koerdische regio. Bijna een half miljoen Koerden is ontheemd. Hierdoor waren
veel burgers niet in staat om te gaan stemmen. Ook de angst is een reden geweest om niet te gaan stemmen.
En dan zijn er nog de naar schatting 2,5 miljoen stemmen die op één of andere manier in ongestempelde enveloppes
binnengebracht werden. Vermoed wordt dat het hier om JA-stemmen gaat. Er zijn filmpjes opgedoken op sociale media
waarop te zien is dat onbekende mannen in stembureaus ijverig stapeltjes stembiljetten met “JA” aan het afstempelen zijn.
Een ander filmpje toont een AKP-functionaris die meerdere stembiljetten in de stembus stopt. Er circuleren ook foto’s van
stapels verscheurde NEEN-stemmen. Bovendien werden kiezers in verschillende Koerdische stembureaus verplicht om
publiekelijk te stemmen in plaats van in het geheim, waarbij hen duidelijk werd gemaakt dat een NEEN-stem represailles
zou opleveren. CHP-vicevoorzitter Bülent Tezcan omschreef het treffend: “Dit referendum werd gevoerd met openlijke,
publieke stemmingen en gesloten, geheime tellingen.” Tot slot zijn er ook twijfels over de stemmen in het buitenland.
Er was geen externe controle over al deze stemmen die al die tijd op de ambassades en consulaten bewaard bleven. Ook
kwamen er meer stembiljetten uit enkele EU-landen dan dat er stemgerechtigden geregistreerd waren in deze landen.
Erdoğan en zijn AKP-regering, met hun dromen van een nieuw Neo-Ottomaans Kalifaat, zorgen voor een diepe kloof
tussen de verschillende volkeren en religies in Turkije. Bovendien wordt een diepgaande economische crisis voorspeld
die het leven in Turkije zeer negatief zal beïnvloeden. Het moet nog zomer worden, maar het lijkt alsof Turkije voor een
barre winter staat.
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De implicaties van het referendum
in Turkije dringen door
Peter Edel
Een paar dagen na het referendum in Turkije
beginnen de implicaties ervan door te dringen.
Erdoğanisten vieren feest. Er zijn er die op de
sociale media laten weten dat ze vrouwen die
‘neen’ stemden voortaan als hun seksslavinnen
beschouwen. Weerzinwekkend, smerig. Is dit
het morele niveau waar Turkije door president
Erdoğan en zijn Partij voor Gerechtigheid en
Ontwikkeling (AKP) op terecht is gekomen? Daar
is het land mooi klaar mee.
OVSE
Erdoğan zei zondagavond in zijn toespraak dat
hij erkenning van de uitslag door de internationale
gemeenschap verwacht. Sean Spicer, de woordvoerder
van het Witte Huis, verklaarde dat de VS zouden
wachten op het oordeel van de Organisatie voor
Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), maar
stond voor aap toen president Trump kort daarna
zijn felicitaties aan Erdoğan richtte. Kwam Trump op
veel kritiek te staan, maar ach, soort zoekt soort. Met
Erdoğans drang tot herinvoering van de doodstraf
zal Trump ook niet inzitten, want hij is een groot
voorstander van moord door de staat.
Brussel wacht wel op de OVSE. Het definitieve
rapport daarvan moet nog verschijnen, maar de eerste
bevindingen zijn niet mals. Geen eerlijk referendum,
oordeelde de OVSE, waar men zich bovendien bezorgd
toonde over het zondag door de Verkiezingsraad (YSK)
genomen besluit om stembiljetten in enveloppen
zonder de vereiste stempel mee te tellen. Daarmee
verviel een waarborg tegen fraude, zei de OVSE.
Erdoğan had de Europeanen een onderzoek naar
fraude in het vooruitzicht kunnen stellen. Dan had
hij tegen de tijd dat het referendum een beetje op de
achtergrond was geraakt in Europa kunnen zeggen

dat er niets onregelmatigs was gebeurd. Maar nee, hij
koos zoals we van hem gewend zijn voor de aanval en
noemde de OVSE ‘kruisvaarders’. Daarnaast werd een
foto tevoorschijn getoverd waarop de Duitse OVSEwaarnemer Andrej Hunko met een PKK-vlag stond.
Zo moest de objectiviteit van de OVSE in twijfel
worden getrokken.
TV
Alleen hebben we de OVSE niet nodig om te begrijpen
dat het geen eerlijk referendum was. Eerder schreef
ik al dat het ja-kamp verreweg de meeste gelegenheid
kreeg om op TV campagne te voeren. Dat benadruk
ik door het met cijfers te illustreren.
Erdoğan was 53,5 uur op de beeldbuis te zien, de AKP
83. De grootste oppositiepartij, de Republikeinse
Volkspartij (CHP), kreeg 17 uur. De extreemrechtse
Partij van de Nationale Beweging, die als enige
oppositiepartij instemde met het referendum, mocht
zich 14 uur laten zien. De HDP, die in het parlement
een zetel meer heeft dan de MHP, welgeteld 33
minuten. In totaal was de ja-campagne 485 uur op de
TV te zien, de neen-campagne 45,5 uur.
FRAUDE
Verder zijn er de berichten over dwangmiddelen
waarmee het referendum werd beïnvloed. Zoals
Erogans korps van muhktarlar (soort burgemeester
van een wijk) in dorpen die stemmers dwongen hun
stem te tonen voordat ze die in de stembus wierpen.
Stem dan nog maar eens nee. Of Koerdische stammen
die door leden van de met de AKP sympathiserende
islamistische Partij van de Vrije Zaak (Huda Par) onder
druk werden gezet om niet te stemmen, wat in Erdoğans
voordeel was. Past dat bij eerlijke verkiezingen?
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We hebben de OVSE evenmin nodig om te begrijpen
dat er werd gefraudeerd. Van de daarover geleverde
aanwijzingen noem ik er een. In Viransehir, 93
kilometer oostelijk van de stad Sanliurfa, kwamen uit
zestig stembussen 13.067 ja-stemmen tevoorschijn,
terwijl slechts 58 stemmers voor ‘nee’ gingen. Dat
is nagenoeg onmogelijk, in aanmerking genomen
dat bij de twee verkiezingen van 2015 respectievelijk
50,4 en 60,9 procent naar de pro-Koerdische en zeer
tegen Erdoğan gekante Democratische Partij der
Volkeren (HDP) ging. Dat geeft te denken over andere
Koerdische provincies waar het aantal ja-stemmen
hoger uitviel dan verwacht.
CONSTITUTIONEEl HOF
Dat er werd gefraudeerd is zonneklaar. Het is alleen
de vraag in hoeverre het doorslaggevend was bij
de winst voor het ja-kamp. Volgens de HDP en de
Republikeinse Volkspartij (CHP) is dat het geval. Deze
oppositiepartijen menen dat met 2,5 miljoen stemmen
is gerotzooid. De CHP kondigde aan daarover naar
het Constitutioneel Hof te stappen, maar dat zal
weinig opleveren.
Een van de onderdelen van de zondag aangenomen
nieuwe grondwet is dat de president de meeste rechters
van het Constitutioneel Hof zal benoemen. Zover
zijn we nog niet, want de nieuwe grondwet wordt
pas in 2019 effectief. De afgelopen jaren was echter
al duidelijk dat rechters erg uitkijken om Erdoğan
tegen de haren te strijken. Doen ze dat, dan hebben
ze voordat ze het weten het etiket van Gülen-volgeling
aan hun mantel hangen, waarna ze mazzelen als ze
alleen hun aanstelling kwijtraken, want de gevangenis
behoort dan ook tot de mogelijkheden.

PROTEST
De woede over het verloop van het referendum in het
nee-kamp is hoe dan ook aanzienlijk en het oproer
kraait. Vooral in Istanbul is de laatste dagen veel
gedemonstreerd. Er wordt gezegd dat de geest van het
protest tegen de afbraak van Istanbuls Gezi-park in
2013 terug is gekeerd. Het valt echter te bezien hoe
lang het aanhoudt, want er heerst niet geringe angst.
Tijdens het protest rond de afbraak van Istanbuls
Gezipark in 2013 was er nog hoofdzakelijk vrees
voor waterkanonnen en traangas. Wie nu gearresteerd
wordt bij protesten wordt echter zomaar poging
tot staatsgreep ten laste gelegd en loopt het risico
vervolgens tientallen jaren in een gevangenis te
verdwijnen. Het is duidelijk dat Erdoğan het net van
de repressie heel efficiënt heeft weten te sluiten.
RAAD VAN EUROPA
Het moet dus raar lopen wil de uitslag van het
referendum niet vaststaan. Ook de OVSE kan daar
niets aan veranderen. Erdoğan heeft er simpelweg
maling aan hoe Europa erover denkt en kiest zoals
gesteld voor de aanval. Hij herhaalde nog eens plannen
te koesteren over een referendum waarbij het zal gaan
om het beëindigen van het proces dat Turkije met de
EU is aangegaan over lidmaatschap.
Daarnaast wordt er nu over gespeculeerd of Erdoğan
ook het lidmaatschap op zou kunnen zeggen van de
Raad van Europa, waar Turkije sinds 1950 lid van is.
Dan heeft hij ook geen last meer van het Europees
Hof voor de Mensenrechten, dat eveneens aan de
Raad van Europa is verbonden. Komt het zo ver, dan
plaatst hij Turkije nog niet helemaal in de categorie
Noord-Korea, maar het gaat dan wel aardig die kant
op.
ISlAMISTEN
Fraude of geen fraude, het verschil tussen het aantal
ja- en neen-stemmen was afgelopen zondag in ieder
geval erg klein. 51,4 tegenover 48,6 procent. Of om
het anders uit te drukken: 24.325.985 keer werd ja
gestemd, tegenover 23.189.021 nee. Een verschil van
slechts 1.136.964.
Foto: Graffiti in Istanbul tijdens de betogingen tegen de uitslag
van het referendum.
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Erdoğan hoopte op een percentage van minstens
zestig procent. Dat zou zijn presidentschap een
stevige basis hebben gegeven, maar daar is nu geen
sprake van. Vooraf werd aangenomen dat ook onder
islamisten over hem getwijfeld werd en dat lijkt uit te
zijn gekomen. Als het aan Üsküdar en Fatih, de meest
religieuze wijken van Istanbul, had gelegen was het
presidentieel systeem niet doorgegaan, want zelfs daar
kreeg ‘neen’ de overhand.
AKSENER
In 2014 werd Erdoğan met 52 procent tot president
verkozen. Nu kwam hij met de steun van de Partij
voor de Nationale Beweging (MHP) nog niet aan
dat percentage en dat zal hem met het oog op de
algemene en presidentsverkiezingen van 2019 zorgen
baren. Niet in de laatste plaats omdat zich een nieuwe
dreiging voor hem ontwikkelt; een die Meral Aksener
heet.
Deze dissident van de MHP voerde een overtuigende
neen-campagne en was er verantwoordelijk voor dat
Erdoğan niet de nationalistische stemmen kreeg waar
hij op hoopte. Aksener ruikt het succes en er wordt
aangenomen dat ze overweegt een eigen partij te
beginnen. Vooralsnog ontkent ze, maar er circuleert al
een naam: de Nationale Turkse Partij.
Aksener wordt niet alleen in staat geacht om veel
stemmen bij de MHP weg te kunnen halen, maar
ook bij de AKP. Erdoğan zal niet rustig slapen bij
de gedachte dat ze zich over twee jaar kandidaat zou
kunnen stellen bij de presidentsverkiezingen, want
vooral als ze tot een overeenkomst komt met de CHP,
is het niet uitgesloten dat ze hem dan aardig partij kan
bieden.
MEGAPROJECTEN
Alle reden dus voor Erdoğan om de stemmers in de
komende twee jaar aan zich te binden. Daar staan
hem echter weinig middelen toe ter beschikking. Het
succesverhaal dat de Turkse economie voor 2012 nog
was, zal tegen die tijd niet terug zijn gekeerd, dus daar
heeft hij niets aan.

tunnel worden zo weinig gebruikt dat ze de Turkse staat
door de geboden garanties aan de bouwondernemers
dagelijks een vermogen kosten.
De thans in aanbouw zijnde nieuwe luchthaven in
Istanbul dreigt hetzelfde lot. Die werd gepland in de
veronderstelling dat er meer reizigers naar Turkije
zouden komen, maar het tegenovergestelde is het
geval. Ga voorafgaand aan verkiezingen maar eens
campagne voeren met een luchthaven als argument
die slechts voor 25 procent of daaromtrent wordt
gebruikt. Dat overtuigt niet en Aksener zou daar
dankbaar gebruik van kunnen maken.
Voorafgaand aan het referendum beloofde Erdoğan
stabiliteit, maar ik zie het niet gebeuren. Eerder
veroorzaakte hij polarisering tussen verschillende
bevolkingsgroepen, maar door het referendum zijn
die in veel opzichten teruggebracht tot twee kampen:
ja en nee. Zo is een kritische massa ontstaan die
onmogelijk stabiliteit kan garanderen. De president
beschuldigt de EU ervan Turkije op willen delen, maar
in maatschappelijk opzicht is dat precies wat hij zelf
heeft bereikt.
WAlGElIJK
Tot de weinige ‘verdiensten’ die Erdoğan de stemmers
tegen 2019 voor kan houden, behoort de doodstraf,
als hij erin slaagt om daar in de tussenliggende tijd bij
referendum goedkeuring voor te krijgen.
Goed mogelijk dus dat we in de volgende twee jaar
politieke campagnes te zien zullen krijgen waarbij de
dood centraal staat. Onvoorstelbaar, maar walgelijker
is nauwelijks denkbaar…
Peter Edel is schrijver van De diepte van de Bosporus, een
politieke biografie van Turkije (2012, Uitgeverij EPO,
Antwerpen).
Dit artikel verscheen op 19 april 2017 op www.TurksNieuws.
nl.

De megaprojecten waar Erdoğan de laatste jaren zo
hoog over van de toren blies dreigen hun bruikbaarheid
als propagandamiddel ook al te verliezen. Twee
recentelijk in Istanbul opgeleverde bruggen en een
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Het referendum van 16 april 2017:
Legitimatie van de presidentiële dictatuur
Özgür Fatsa
Turkije kent sinds 1982 (na de coup van september
1980) een grondwet die werd opgesteld door de militaire
coupplegers. Alle fundamentele mensenrechten zijn
voorzien, maar worden tegelijk zodanig beperkt dat
ze in de praktijk zo goed als onbestaande zijn.
Sindsdien zijn er verschillende grondwetswijzigingen
geweest, maar behoudens het afronden van enkele
van de meest scherpe kantjes, blijft het fundamenteel
een gedrocht.
Wat nu voorligt is eigenlijk niets meer of minder, dan
het gedrocht in handen geven van een president met
supermachten en quasi onbeperkte bevoegdheden.
De macht van het parlement wordt teruggeschroefd,
de president kan regeren bij decreten en tevens
wordt de rechterlijke macht de facto aangeduid door
diezelfde president. De scheiding der machten, waar
nu al geen sprake meer van is, zal totaal verdwijnen.
Tegelijk blijven de beperkingen van democratische
vrijheden van de huidige grondwet behouden. Met
democratisering heeft dit niks meer te maken, dit is
de legalisatie van een één-mans-dictatuur.
DEZE BESTAAT ECHTER Al IN DE PRAKTIJK!
De president van Turkije stuurt aan op een
grondwetswijziging, terwijl hij tegelijk de huidige
grondwet niet respecteert. Volgens de huidige
grondwet moet de president immers neutraal zijn, mag
hij niet behoren tot een politieke partij, maar Erdoğan
heeft zich daar nooit aan gestoord. Integendeel.
Professor emeritus Baskin Oran, gespecialiseerd
in grondwettelijk recht, stelt heel duidelijk dat de
president de grondwet overtreedt. Volgens de
grondwet zou men de president perfect kunnen
afzetten wegens 'landsverraad'. Hij overtreedt niet

alleen zijn constitutionele macht, hij vernietigt de
facto het systeem van scheiding der machten.
Hoezeer president Erdoğan de rechtsorde respecteert,
is overduidelijk. Als iemand iets zegt waarmee hij niet
akkoord is, dan roept hij onmiddellijk de rechterlijke
macht op, om actie te ondernemen.
De afkalving van de democratie in Turkije verliep
de voorbije jaren in snel tempo, sinds de mislukte
staatsgreep en de invoering van de noodtoestand, in
juli vorig jaar, wordt Turkije geregeerd bij decreten.
Het 'Turkse Staatsblad' is een uitzuiveringskrant
geworden, waarbij iedere kritische oppositie niet alleen
de mond wordt gesnoerd, zelfs het Turks parlement
mag niet meer oordelen!
De cijfers zijn hallucinant. Meer dan honderdduizend
mensen zijn hun job van de ene op de andere dag
verloren, meer dan veertigduizend mensen zitten in
de gevangenis, een 80-tal Koerdische burgemeesters
zitten opgesloten in de gevangenis net als 13 HDPparlementairen, rectors worden aangesteld door de
president, honderden academici zijn werkloos, hun
paspoort is ingetrokken of ze zitten in de gevangenis
en het merendeel van de kritische journalisten maakt
deel uit van de gevangenisbevolking.
De mensen zijn bang. Er is een verklikkerscultuur,
je kan van de ene op de andere dag je job verliezen,
het gaat enorm ver. Nazipraktijken, maar dan echte
nazipraktijken. In zijn strijd voor absolute heerschappij
ontziet Erdoğan niemand.
WAAROM DAN DIE GRONDWETSWIJZIGING?
In een parlementair systeem kunnen mensen wel eens
anders stemmen dan Erdoğan verwacht. In juni 2015
verloor de AKP haar parlementaire meerderheid. Het
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gaat immers niet zo goed in Turkije, ondanks alle
triomfantelijke kreten. De inflatie neemt toe (terwijl
de toename van de koopkracht een stuk lager is)
en ligt boven de 10%, de werkloosheid is gestegen
tot 13%. Het groeimodel van de AKP is op sterven
na dood. Alle ratingbureaus geven een negatieve
visie over Turkije, ze zien het als een land waar je
best niet meer in investeert. En door het enorm
tekort op de handelsbalans heeft Turkije geld nodig.
Eens die kraan is toegedraaid, stort de economie
in elkaar. Het 'flitskapitaal' komt niet meer, en van
echte investeringen is geen sprake meer, integendeel,
steeds meer investeerders trekken zich terug. Het
huidige economische model van Turkije is een
'Erdoğan-model', zeg maar de beton-industrie, waar
de familie Erdoğan in gebed is. Enorme projecten,
om de 'vriendjes' cadeaus te doen, met enorme
schuldenlasten.
Natuurlijk zal de bevolking in Turkije daarvoor
opdraaien. Deze economische groei is kunstmatig
en gedoemd om te mislukken. Er zit een zware
economische crisis aan te komen.
De binding tussen de 'beton-bedrijven' en de
'Erdoğan-lobby' is niet nieuw. Vandaag moet het
een motor worden voor de economische groei. Heel
dom, het apparaat sputtert. En tegelijk weet iedereen,
zelfs de kiezers van de AKP, dat de corruptie enorm
is. Natuurgebieden worden in handen gegeven van
Erdoğan-vriendelijke investeerders, kapotgemaakt
voor het 'grote geld'. Men wil een kerncentrale
bouwen op aardbevingsgevoelige grond. Enkel – en
enkel – het grote kapitaal overheerst.
Erdoğan is niet enkel president, hij is de
hoofdverantwoordelijke voor een totaal corrupt
staatsapparaat, dat Turkije vernietigt! Hij maakt
deel uit van een nieuwe bourgeoisie die enkel uit is
op snelle en enorme verrijking, en hij gebruikt het
staatsapparaat om dit te realiseren.
Maar tegelijk is hij bang. Eens de economie ineenstort,
komt Turkije in een zware crisis, en die zit er aan
te komen, daarom wil hij nu absolute machten en
bescherming. De kliek rond Erdoğan zal vallen, vroeg
of laat, want noch vanuit een kapitalistisch, noch
vanuit een socialistisch standpunt, overleeft deze
economie.
Daarom wil hij zich verzekeren van zijn positie.

Daarom is deze grondwetswijziging nodig voor hem.
EEN
REFERENDUM
ONDER
NOODTOESTAND, KAN DAT WEl?

DE

Bij een referendum zouden minstens alle bestaande
vrijheden moeten gerespecteerd worden, wat niet
het geval is onder de noodtoestand. Het is niet
normaal dat parlementairen worden opgesloten, dat
burgemeesters worden opgesloten, dat journalisten
hun werk niet kunnen of durven doen. Hoe kan je
dan nog spreken van 'vrije verkiezingen'?
De campagne verloopt met ongelijke middelen.
Terwijl de president veertig meetings houdt, die
minuut na minuut uitgezonden worden op de door
de regering gecontroleerde media, komt de oppositie
nauwelijks aan bod. Het is moeilijk campagnevoeren
voor het neen-kamp. Regelmatig worden mensen van
het neen-kamp aangehouden of aangevallen. Er zijn
wel meetings, maar die komen nauwelijks aan bod.
Nochtans blijft de strijd ongelooflijk spannend. In het
neen-kamp zitten de kiezers van de pro-Koerdische
HDP/DBP, maar propagandavoeren is heel moeilijk
en je ziet hen noch in de kranten, noch in de media.
Ook de CHP zit in het neen-kamp. Klein links zit
in het neen-kamp. Maar ook een aantal islamitische
groepen waar Erdoğan voorheen op kon rekenen,
zien weinig in een presidentieel systeem.
In het ja-kamp zit natuurlijk de AKP, de regeringspartij
die Erdoğan overheerst met ijzeren vuist. Toch is een
deel van de AKP-kiezers (men raamt het op 20%)
ofwel tegen ofwel onbeslist. De oude coryfeeën van
de AKP laten zich niet inzetten voor het ja-kamp.
Daarnaast het je de ultranationalistische (zeg maar
fascistische) partij van de Grijze Wolven, de MHP.
Hun leider, Bahceli, heeft Erdoğan gesteund, om
zijn eigen positie te behouden. Maar dit leidt tot
een enorme verbrokkeling van de MHP. Volgens de
peilingen zou zelfs een meerderheid van MHP-kiezers
‘neen’ stemmen. Daarnaast zijn er ook enkele kleine,
regeringsgezinde Koerdische partijen die oproepen
om ‘ja’ te stemmen, zoals de Huda-Par die ontstaan
is uit Hizbullah.
POlARISATIE EN SCHEPPEN VAN EEN
VIJANDBEElD
Net zoals hun president, stellen de AKP-ministers,
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de neen-stemmers gelijk met ‘volksverraders’ en
‘terroristen’. Maar dit blijkt een tegengesteld effect te
hebben. Het drijft kiezers weg uit het ja-kamp.
Daarnaast zijn de aanvallen op de EU en Europa met
woorden zoals 'nazi's en fascisten', niet direct van
die aard om de toch al gespannen verhoudingen te
verbeteren. Turkije voorstellen als het democratische
paradijs tegenover het fascistische Westen, is
natuurlijk absurd, maar het is hoofdzakelijk bedoeld
als propaganda in eigen land.
Dat deze uitspraken de economie treffen, is de laatste
zorg van Erdoğan. Want, zo hoor je althans, eens
de ja-stem het haalt, daalt de werkloosheid, komen
er terug investeringen in Turkije en daalt de inflatie.
Maar of dat behoudens bij overtuigde Erdoğan-fans
ook maar enigszins geloofwaardig overkomt valt te
betwijfelen.
Intussen worden massaal aanhangers van de AKP
tewerkgesteld in openbare besturen, zij het met
tijdelijke contracten. Zelfs de BTW op een aantal
huishoudelijke toestellen is gedaald (ook een tijdelijke
maatregel). Dit is natuurlijk niets meer dan 'stemmen
kopen'.
De nefaste Turkije-politiek in Syrië is afgeblokt.
Erdoğan mag de operatie 'het schild van de Eufraat'
dan als geslaagd beschouwen, het is een nederlaag over
de hele lijn. Dat er vijftig militairen zijn gesneuveld,
dat meer dan twintig tanks zijn vernietigd, dat ‘Rojava’
sterker staat dan voorheen, dat hoor je nooit op de
Turkse media.
ZUllEN DE
VERlOPEN?

VERKIEZINGEN

EERlIJK

DE PRESIDENT IS BANG, DOODSBANG
Het mag dan op het eerste zicht al lijken dat de
president alle macht in handen heeft, de realiteit is
dat het staatsapparaat niet meer functioneert. De
voortdurende zuiveringen hebben het staatsapparaat
ontmanteld.
De president is bang. Hij vertrouwt bijna niemand
meer. Want er liggen nog een aantal heikele dossiers te
wachten. Het proces van Rezi Zarrab is daar eentje van.
De man die nu vastzit in de VS, was hoofdverdachte
in de grote corruptieschandalen van eind 2013,
weliswaar opgezet door Gülenistische rechters, maar
hij is iemand die uit de biecht zou kunnen klappen
om zijn hachje te redden. Als die 'beerput' opengaat,
zouden er wel eens koppen kunnen rollen.
Erdoğan heeft het meest schrik voor ‘meer democratie’,
want in een rechtsstaat staan hem vervelende dingen
(ik druk me zacht uit) te wachten. Daarom wil hij
steeds meer macht in eigen handen concentreren.
Er circuleren steeds meer geruchten over een 'nieuwe'
staatsgreep en de mogelijkheid van een burgeroorlog.
Want hoewel over de economie niet wordt gesproken,
is dat de achilleshiel van Turkije.
Een ja-stem zal niets oplossen, maar als de neenstem het haalt, dan zit het land in een impasse.
Dit referendum lost niks op, het verdiept enkel de
problemen.
Özgür Fatsa is het pseudoniem van een Belg die in Turkije
verblijft en die dit artikel schreef op 30 maart 2017 (dus voor
het referendum). Uit veiligheidsoverwegingen verkiest de auteur
het niet onder zijn eigen naam teksten te publiceren.

Ik heb er mijn grootste twijfels over. In Oostenrijk
bijvoorbeeld zijn er 65.000 kiesgerechtigde Turken,
volgens de bevolkingsregisters, Turkije stelt dat er
130.000 zijn. Toch niet normaal!
Hoe gaan de mensen van de vernietigde Koerdische
steden stemmen? Zij zijn met meer dan 500.000,
verdreven uit hun steden en intern op de vlucht!
los daarvan, alleen het bestaan van de noodtoestand
is reden genoeg om deze verkiezingen in vraag te
stellen.
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Oproep: stop het geweld!
Kristel Cuvelier
Het Koerdisch Instituut was bijzonder geschokt
door de uiterst gewelddadige aanval van een vijftal
aanhangers van de Turkse president Erdoğan
op enkele Koerdische activisten voor de Turkse
ambassade op donderdag 30 maart 2017, tijdens
de Belgische stembusgang n.a.v. het referendum
over de grondwetswijzigingen in Turkije.
De Turkse man die een Koerdische vrouw
levensgevaarlijk verwonde met enkele messteken in
haar borst en hals, bleek geen onbekende te zijn. Hij
werd geïdentificeerd als de 37-jarige Turkse Brusselaar
Mehmet G. Dat deze man een vurige aanhanger is
van Erdoğan en campagne voerde voor een ‘ja’-stem
in het Turkse referendum van 16 april 2017 – dat de
president de absolute alleenheerser moet maken –
blijkt duidelijk op zijn Facebook-pagina. Hij poseert
er onder meer op een foto naast de Turkse president.
Mehmet G. uitte op zijn Facebook-pagina enkele
dagen voor de aanval ook een nauwelijks verholen
bedreiging tegen de verkiezingswaarnemer van de
pro-Koerdische HDP hier in België. De HDPvertegenwoordiger had zowel de Turkse ambassade als
de Belgische politie al gewaarschuwd voor dit groepje
extremistische Turken, dat al enkele dagen rondhing

voor de ambassade. Volgens Turkse media is Mehmet
G. lid van de Ottomaanse Harten, een gewelddadige
groepering van Erdoğan-aanhangers.
Zijn slachtoffer, de 69-jarige Sultan Ogras (foto),
is gelukkig buiten levensgevaar. Zij getuigde in een
aangrijpend interview in Het laatste Nieuws over
de aanval. De vrouw is een bekende activiste voor
een ‘neen’-stem in het referendum. Sultan Ogras, die
Turkije moest ontvluchten omwille van haar inzet als
Vredesmoeder, blijft ondertussen strijdbaar. “In Turkije
heb ik al twee kinderen verloren door het geweld van
het regime. Dan is een messteek het minste,” getuigde
ze moedig vanaf haar ziekenhuisbed.
Het Koerdisch Instituut veroordeelt deze gewelddaad
ten strengste en roept alle gemeenschappen hier in
België die afkomstig zijn uit Turkije op tot kalmte en
dialoog, of het nu Koerden zijn of Turken, of de vele
andere etnisch-religieuze bevolkingsgroepen die in
Turkije wonen.
Het Koerdisch Instituut is geschokt door deze
gewelddadige aanval, maar helaas niet verrast.
GEORKESTREERDE GEWElDPlEGINGEN
TEGEN PRO-KOERDISCHE OPPOSITIE
Dergelijke aanvallen vanuit de achterban van de
Turkse regeringspartijen AKP en MHP tegen de
pro-Koerdische oppositie zijn sinds de laatste twee
verkiezingen helaas schering en inslag in Turkije. De
gewelddadige aanvallen op kantoren en activisten van
de pro-Koerdische Democratische Partij der Volkeren
(HDP) en haar regionale zusterpartij Partij van de
Democratische Regio’s (DBP) begonnen al in mei 2015
tijdens de aanloop naar de parlementsverkiezingen van
7 juni. In die periode alleen al werden minsten 120
gewelddadige aanvallen uitgevoerd door extremistische
Turkse nationalisten op verschillende kantoren, auto’s
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en aanhangers van de HDP doorheen het land. In
diezelfde periode werden ook enkele bomaanslagen
gepleegd tegen de pro-Koerdische partij.
De HDP hield toen al de Turkse regering politiek
verantwoordelijk voor de gewelddaden door de
continue haatdragende uithalen, valse beschuldigingen
en karaktermoorden tegen de partij in zowel de
regeringspers als in opjuttende politieke toespraken,
waarin de HDP steevast als “terroristisch” wordt
omschreven. Ook het uiterst gebrekkige ingrijpen van
de Turkse ordediensten tijdens dergelijke aanvallen
en het uitblijven van strenge veroordelingen namens
de regering, laat staan juridische vervolgingen van de
daders van deze racistische aanvallen, doen minimaal
een gedoogbeleid van de regering vermoeden. In de
aanloop van de herverkiezingen van 1 november 2015
namen dergelijke georkestreerde aanvallen zodanige
proporties aan dat de Koerdische politieke beweging
spreekt van een “Kristalnacht”. In september 2015
werden in amper twee dagen tijd meer dan 400 aanvallen
op HDP-gebouwen en –activisten gerapporteerd,
verspreid over heel Turkije.
Het geweld tegen de HDP bereikte een triest
dieptepunt met de bomaanslag op een vredesbetoging
in Ankara op 10 oktober 2015, dezelfde dag waarop
de PKK een zoveelste, door de regering compleet
genegeerd, eenzijdige staakt-het-vuren afkondigde
om de verkiezingen sereen te laten verlopen. Bij deze
zwaarste aanslag ooit in Turkije vielen 103 doden, vooral
onder aanhangers van de HDP. De pro-Koerdische
partij zag zich op die manier genoodzaakt een maand
voor de verkiezingen al haar verkiezingsbijeenkomsten
te staken.
Zeer ernstig detail in deze aanslagen, die toegeschreven
worden aan aanhangers van de Islamitische Staat, is
dat ze hoogstwaarschijnlijk gepleegd werden door
dezelfde groep die ook achter de aanslagen zat op
HDP-kantoren in Adana en Mersin (18 mei 2015), een
verkiezingsbijeenkomst van de HDP in Diyarbakir
(5 juni 2015, 4 doden) en de bomaanslag op linkse
studenten in Suruç (20 juli 2015, 33 doden), namelijk
de zogenaamde Adiyaman-groep (of ‘Dokumacılar’).
Eén van de daders van de aanslag in Ankara was de
broer van de dader van de aanslag in Suruç.
Hoewel deze groep ruime bekendheid genoot, de
veiligheidsdiensten op voorhand wisten dat er een
aanslag op til was en zelfs familieleden van enkele

daders naar de politie waren gestapt om aan te geven
dat zij in Syrië opgeleid waren tot zelfmoordterroristen,
vonden de Turkse autoriteiten het blijkbaar niet
nodig dat ze gearresteerd werden. Voormalig premier
Davutoğlu verklaarde hierover dat deze gevaarlijke
zelfmoordterroristen niet gearresteerd konden worden
“zolang ze niets gedaan hadden”, wat op hoongelach
in de oppositiepers onthaald werd. Heel wrang als je
weet dat er momenteel meer dan 40.000 mensen in
Turkse gevangenissen zitten op beschuldiging van
“terrorisme”, waarvan velen niets anders gedaan
hebben dan een kritische stem uiten tegen Erdoğan.
Nog pittiger detail, ook Ibrahim El Bakraoui, één
van de daders van de aanslagen in Brussel vorig
jaar, behoorde tot dezelfde groep van gekende ISaanhangers. Ondertussen blijven de aanvallen op
HDP-gebouwen en –activisten gewoon doorgaan,
zonder dat de Turkse regering enige moeite getroost
om haar aanhang hierin tegen te houden.
OOK IN BElGIë …
Het Koerdisch Instituut is geschokt door de
gewelddadige aanval van donderdag 30 maart 2017,
maar helaas niet verrast.
Ook in België zagen we al verschillende malen
ernstige vormen van geweldpleging georganiseerd
door de achterban van president Erdoğans AKP en
de MHP (Grijze Wolven). Zo werd ook het Koerdisch
Instituut afgelopen herfst nog aangevallen door een
menigte van extremistische Turkse nationalisten, die
probeerden het Koerdisch Instituut in brand te steken.
De geweldplegingen van 30 maart zijn helaas geen
geïsoleerd gegeven. Het aantal gewelddadige aanvallen
op Koerdische organisaties in België loopt ondertussen
op en ook organisaties die aan de islamitische prediker
Gülen gelieerd zijn, werden al meermaals aangevallen.
Begin april werd bijvoorbeeld nog een aan de Gülenbeweging gelieerde vzw in Genk het slachtoffer van
vandalisme door aanhangers van Erdoğan.
Het Koerdisch Instituut roept de Belgische autoriteiten
op om deze geweldplegingen zeer ernstig te nemen
en deze tenminste in België niet ongestraft te laten.
Ook roepen we iedereen op om geweldplegingen,
racistische beledigingen, bedreigingen en intimidatie
te melden aan de bevoegde instanties.
Kristel Cuvelier, stafmedewerker Koerdisch Instituut vzw
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111 mensen veroordeeld tot gevangenisstraf in de grootste
KCK-rechtszaak in de Koerdische regio in Turkije

Diyarbakir-Amed, Koerdische regio in Turkije –
Een totaal van 111 verdachten in de belangrijkste
rechtszaak tegen de Groep van Gemeenschappen in
Koerdistan (KCK - Koma Civakên Kurdistan), een
overkoepelende groep van Koerdische groeperingen
die onder meer de Koerdistan Arbeiderspartij (PKK
- Partiya Karkerên Kurdistanê) omvat, werden op 28
maart 2017 in een rechtbank in Diyarbakir in Turks
Koerdistan een cumulatieve gevangenisstraf gegeven
van in totaal meer dan 1100 jaar.
De Turkse autoriteiten beschuldigen de KCK ervan
dat de groep opstanden tracht te stimuleren in de
Koerdische regio in Turkije.
De Tweede Rechtbank van Ernstige Misdrijven
in Diyarbakir veroordeelde de 111 verdachten tot
gevangenisstraffen gaande van 1 jaar en drie maanden
tot 21 jaar, terwijl er ook 43 verdachten werden
vrijgesproken. Van de 111 verdachten kregen 16
personen elk 21 jaar gevangenisstraf.
Advocaten woonden de hoorzitting bij van de
rechtszaak, die al 7 jaar duurt en waarvoor o.m. 154
verdachten worden berecht zonder dat ze gearresteerd
zijn. In hun eindverklaringen zeiden de verdachten dat
ze hun vrijspraak eisten.
Nadat de jury om 17u nog steeds niet verschenen was,
terwijl de uitspraak voorzien was voor 16u, verlieten
de advocaten van de verdachten de rechtbank. De
advocaten keerden terug naar de rechtbank na een
oproep van de voorzitter, waarna het 300 pagina’s
tellende vonnis werd voorgelezen.
De rechtbank gaf gevangenisstraffen aan 111
verdachten voor “lidmaatschap van een terroristische
organisatie”, “leiding van een terroristische
organisatie”, “inbreuk op de wet op bijeenkomst en

demonstratie” en “inbreuk op de wapenwetgeving”.
De rechtbank zei ook dat er geen arrestatie- of
aanhoudingsbevelen waren uitgevaardigd voor 154
verdachten.
Kamuran Yüksek, de covoorzitter van de Democratische
Regio Partij (DBP - Demokratik Bölgeler Partisi), was
een van diegenen die 21 jaar gevangenisstraf kreeg
voor “het oprichten en leiden van een terroristische
organisatie”. Yüksek kreeg daarbovenop nog eens 8
jaar en 9 maanden in een andere zaak en er werd een
arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, zo meldde
hij op Twitter. De DBP-covoorzitter bevindt zich
momenteel in het buitenland.
Voormalig parlementslid voor Van, Kemal Aktaş,
Bayram Altun, alsook Mehmet Taş, Serdar Kızılkaya,
Hüseyin Yılmaz, Salih Akdoğan, Turan Genç, Çimen
Işık, Zühre Bozacı, Mehmet Selim ve Bayram Altun,
Herdem Kızılkaya, lütfü Dağ en Ahmet Birsin
kregen allemaal 21 jaar cel voor het “leiden van een
terroristische organisatie”.
Ahmet Türk, de afgezette co-burgemeester van
de zuidoostelijke Koerdische provincie Mardin,
werd veroordeeld tot één jaar en drie maanden
gevangenisstraf voor “inbreuk op de wet op
bijeenkomst en demonstratie”, maar deze straf werd
uitgesteld.
De rechtbank veroordeelde één co-burgemeester van
Diyarbakir, Firat Anlı, tot zes jaar en drie maanden cel
voor “lidmaatschap van een terroristische organisatie”,
terwijl Hatip Dicle, covoorzitter van het Congres voor
een Democratische Samenleving (DTK) ook negen
jaar cel kreeg voor dezelfde aanklacht.
De dossiers van 37 verdachten, waarvan er acht
wetgevers zijn voor de Democratische Partij der
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Foto: Turkse politie zetten gehandboeide Koerdische politici op een rij voor het gerechtsgebouw van Diyarbakir. (Foto: DHA, april 2009)

Volkeren (Halkların Demokratik Partisi - HDP),
werden op voorhand gescheiden van de zaak die
bestaat uit 850 dossiers.

Dit artikel werd gepubliceerd op de website ‘Ekurd Daily’ op 29
maart 2017. Vertaling door Margot Cassiers, stafmedewerker
Koerdisch Instituut vzw.

Het KCK-proces begon op 18 oktober 2010 toen
een Turkse rechtbank een zaak begon tegen 152
prominente Koerdische politici en rechtenverdedigers,
die ervan beschuldigd werden de stedelijke tak te
zijn van de PKK. Sindsdien zijn duizenden mensen
aangehouden.
De PKK nam in 1984 de wapens op tegen de Turkse
staat, die nog steeds het grondwettelijke bestaan van
de Koerden ontkent. De PKK streeft naar meer
autonomie voor de Koerdische minderheid die zo’n
22.5 miljoen uitmaakt van de bevolking van 79 miljoen
van het land. Bijna 40.000 mensen zijn sindsdien
gedood in het resulterende conflict.
Een grote Koerdische gemeenschap in Turkije en
wereldwijd sympathiseert openlijk met PKK-rebellen
en Abdullah Öcalan, die de PKK-groep in 1974
oprichtte en die, volgens waarnemers, een belangrijke
symbolische betekenis heeft voor de meeste Koerden
in Turkije en wereldwijd.
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Kobanê, twee jaar na Daesh
Margot Cassiers
We bereiken de stad ’s avonds, maar op een
moment waarop er geen duisternis te bespeuren
is. Het is 26 januari 2017, de avond voor Kobanê
de tweede verjaardag viert van haar bevrijding
van Daesh (IS). De Begraafplaats der Martelaren,
die gebouwd werd na de bevrijding, is vol licht
en vol leven. Deze avond is een eerbetoon aan de
vele strijders die hun leven hebben gegeven om
de stad en de bredere regio Rojava te beschermen
tegen haar vele vijanden. Aan de ingang van de
begraafplaats zijn strijders en hun vrienden aan
het dansen en aan het zingen, om overwinningen
te vieren, ongeacht de prijs die ervoor is betaald.
Maar voorbij het gejuich is er intens verdriet:
de begraafplaats zelf is spookachtig verlicht
met kaarsen op elke grafsteen, een zichtbare
herinnering aan hoeveel deze oorlog Kobanê
gekost heeft.
In januari 2015 werd Kobanê een wereldwijd symbool
voor verzet tegen Daesh en overwinning tegen alle
verwachtingen in. Een kleine en slecht bewapende
groep YPG/YPJ-strijders, gesteund door enkele
bondgenoten van het Vrije Syrische leger en IraaksKoerdische peshmerga’s, slaagde er met Amerikaanse
luchtsteun in om de stad te heroveren op Daesh.
Kobanê werd toen al sinds oktober 2014 bezet door
Daesh, hetgeen een vluchtelingenstroom op gang had
gebracht van bijna een half miljoen mensen richting
de grens met Turkije. Hoewel de meeste inwoners op
tijd gevlucht waren, verloren toch zo’n 500 burgers
en 700 strijders hun leven tijdens de bezetting en de
daaropvolgende strijd. De door Daesh ingenomen
stadsdelen werden volledig heroverd op 27 januari
2015 en in de daaropvolgende maanden werd ook de
rest van het kanton bevrijd. Deze overwinning werd
een kantelpunt in de strijd tegen Daesh en veranderde
fundamenteel het beeld van de YPG- en YPJ-strijders
in de rest van de wereld.

Twee jaar later is de oorlog in Syrië nog steeds bezig,
met regelmatig nieuwe pieken van gruwel en een
steeds complexere internationale betrokkenheid. Te
midden van deze verschrikkelijke oorlog is de regio die
bekend is als Rojava (sinds december 2016 officieel het
‘Democratische Federale Systeem van Noord-Syrië’)
relatief stabiel en wordt er hier volop gewerkt aan de
wederopbouw van de samenleving, in de breedste zin
van het woord. We bezochten Kobanê twee jaar na
de bevrijding, om getuige te zijn van het herstel en de
heropbouw van een bijzondere stad.
DE MENSEN HIER HOUDEN VAN HUN lAND
Kobanê is een belangrijk symbool gebleven van
veerkracht en is de voorhoede geworden van
heropbouwwerk in de regio. Dit is pijnlijk nodig,
aangezien de stad na de bevrijding voor 80 procent
vernield bleek, met nog steeds dode lichamen verspreid
onder het puin.
Ondanks de enorme vernietiging, begonnen mensen
al heel snel terug te keren naar hun stad. Berivan (25),
die voor de kantonadministratie in Kobanê werkt, legt
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Berivan (25) op het bevrijdingsfeest op 27 januari 2017

het uit. Zij, zoals vele andere inwoners van Kobanê,
vluchtte naar de Koerdische regio in Turkije tijdens
de bezetting van Daesh. Na de bevrijding kwam ze
terug. ‘Alles was verwoest’, herinnert ze zich. ‘Maar
de meesten kwamen meteen terug, omdat de mensen
hier van Kobanê houden. Veel families moesten in
vernielde huizen wonen, maar ze deden het omdat
ze van hun land houden en omdat ze niet wilden
vertrekken.’ Ze vertelt dat er nu tussen de 216.000 en
300.000 mensen in het gehele kanton wonen, waarvan
60.000 in de stad Kobanê zelf.
Twee jaar na de bevrijding is de stad nog steeds
grotendeels vernield, maar wordt er volop gewerkt
aan de wederopbouw. De drijvende kracht achter
dat heropbouwwerk is Kobanê Reconstruction
Board (KRB). Deze organisatie coördineert de
reconstructiewerken in de stad en bouwt ziekenhuizen,
scholen en andere publieke gebouwen.
In de kantoren van KRB aan de rand van de stad,
ontmoeten we enkele van de vrouwen die zich inzetten
om die inspanningen hier te realiseren. Rosa (25) is een
burgerlijk ingenieur, Evin (21) doet financieel beheer
en Fatima (40) voert huishoudelijk werk uit bij de
organisatie. De drie vrouwen werken sinds het prille
begin voor KRB en herinneren zich hoe ver Kobanê de
afgelopen twee jaar gekomen is. ‘In februari 2015 was
er hier absoluut niets. Er lagen nog steeds lijken onder
het puin. Er waren geen scholen, er was onvoldoende
eten, er was geen water, geen elektriciteit, …’ Nu
hebben de meeste huizen in de stad twaalf tot dertien
uur elektriciteit per dag. ‘Er is nu altijd water. Twee
jaar geleden hadden we geen groenten, nu heeft bijna
iedereen ze.’
Er zijn echter veel zaken die het heropbouwwerk
bemoeilijken. Toegang tot de regio wordt geblokkeerd
vanuit vier zijden: Daesh, het Syrische regime, de grens
met de Koerdische regio in Irak en de Turkse grens.
Anna (niet haar echte naam) is een buitenlandse
architecte die vrijwilligerswerk doet voor KRB. Ze
bracht in 2016 vijf maanden door in Kobanê en is
net teruggekeerd om er opnieuw enkele maanden
te werken. Ze legt uit dat KRB vlak na de oorlog
werd opgericht door enkele ingenieurs uit Bakur,
de Koerdische regio in Turkije. Toen was er nog
gemakkelijke toegang tot Kobanê vanuit Turkije, een
situatie die vandaag helaas volledig veranderd is: begin
april 2017 voltooiden de Turkse autoriteiten een 556

Bij Kobane Reconstruction Board, v.l.n.r.:
Rosa (25), Fatima (40) en Evin (21)

kilometer-lange muur op de Syrisch-Turkse grens.
Anna verduidelijkt dat KRB bestaat uit zes ingenieurs,
twee coördinatoren, vier financieel beheerders en zo’n
400 werkers. Terwijl ze praat over het werk van de
organisatie, stelt ze dat management nog belangrijker
is dan ontwerpen. ‘Dat is omdat we het moeten redden
met heel weinig middelen. We bevinden ons in een
oorlogszone, dus mogen we niets verspillen, aangezien
dat een materiaaltekort zou kunnen betekenen voor
andere projecten.’
Ondanks het feit dat er al veel werk gedaan is, weet
Anna dat de wederopbouw van Kobanê de nodige tijd
zal vergen. ‘We moeten niet alleen zien om te gaan met
een gebrek aan middelen. Alle infrastructuur is vernield
en door het embargo kunnen we niets importeren.
Ondanks al deze moeilijke omstandigheden, gaat het
werk goed.’ Anna bezocht Kobanê voor het eerst in
maart 2015 en ze is oprecht onder de indruk over wat
er sindsdien allemaal is gedaan.
Het wederopbouwwerk in Kobanê is echter niet enkel
van een technische aard, maar heeft ook een belangrijke
ideologische dimensie. De stad wordt, net als de rest
van Rojava, heropgebouwd volgens principes van
basisdemocratie, gendergelijkheid, ecologisch respect
en alternatieve economie – op basis van de geschriften
van de gevangen gehouden PKK-leider Abdullah
Öcalan over democratisch confederalisme. Dit trok
Anna in het bijzonder aan om deel te nemen aan het
wederopbouwwerk. Ze is zelf van een Midden-Oosters
land en ze gelooft dat de pogingen die hier worden
ondernomen om de samenleving fundamenteel te
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herbouwen, de rest van de regio zouden kunnen
inspireren. Om die reden wilde Anna deelnemen aan
wat er gaande is in Rojava en de bredere beweging
steunen die deze veranderingen organiseert – en ze
is niet alleen. Anna heeft verschillende internationale
vrienden die naar de regio gekomen zijn om te helpen
waar ze konden – hetgeen voor sommigen militaire
dienst betekende. Voor Anna betekende het, haar
architecturale vaardigheden inzetten om Kobanê
opnieuw te helpen opbouwen.
Wat ze in het bijzonder leuk vindt aan KRB, is dat ‘er
een diep geloof is dat het werk niet beperkt mag worden
tot academische of bureaucratische standaarden en
dat men zich niet als technocraten mag gedragen. Er
moet daarentegen een ethische aanpak ten opzichte
van alles zijn. Bijvoorbeeld, als een ingenieur geen
goede relatie heeft met de werkers, zal hij of zij niet
aanvaard worden. Het hele systeem is gebaseerd op
vragen zoals, hoe kunnen we samenwerken en samen
iets creëren, in plaats van gewoon uit te voeren wat een
intellectuele elite je zegt te doen.’
Het is echter niet eenvoudig om als een jonge
vrouwelijke architect en projectcoördinator te werken
in de culturele context van Kobanê. Voor Anna is
werken voor KRB net om die reden zo interessant:
‘Hier moet je betrokken zijn bij alles en mag je niet
zomaar in je bureau blijven zitten, ongeacht of je een
man of een vrouw bent. In het begin was het moeilijk
voor de werkers om een project te doen dat geleid
wordt door een jonge vrouw. Maar dat is net het doel
van de revolutie: om vrouwen actief te betrekken in
alles. En na twee maanden hadden de twee vrouwelijke
ingenieurs bij KRB hun eigen projecten.’
WE ZIJN WAKKER EN WE KUNNEN NIET
MEER TERUG
Bij de vraag welk project haar het meest geraakt heeft,
denkt Anna meteen aan een Vrouwenhuis dat geleid
zal worden door Kongra Star. Ze legt uit dat ‘het hart
van de revolutie daar is. Ze zijn de belangrijkste motor
van verandering, aangezien ze nieuwe regels maken en
actief de samenleving aan het veranderen zijn.’
Kongra Star is een confederatie van vrouwen
en vrouwenorganisaties doorheen heel Rojava.
Een ontmoeting een paar dagen later met zes
vrouwen die de activiteiten van Kongra Star in
Kobanê coördineren, verduidelijkt één en ander

over de feministische revolutie die het symbool is
geworden van de maatschappelijke veranderingen in
Rojava. De vrouwen leggen uit dat Kongra Star 26
organisaties omvat, die elk iedere maand vergaderen.
Vertegenwoordigers van die organisaties zitten ook
regelmatig samen en de coördinatoren zien elkaar zelfs
elke week. Elke buurt heeft een vrouwenorganisatie en
ze worden allemaal vertegenwoordigd in het centrale
kantoor van Kongra Star in Kobanê. Hier worden
vergaderingen en workshops gehouden en hier gaan
mensen heen als ze problemen hebben. Ze leggen
verder uit dat alle vrouwen in de organisaties, maar
ook alle vrouwen die voor het kanton of iets dergelijks
werken, goedgekeurd moeten worden door Kongra
Star. Geen man kan voor de vrouwen beslissen of
iemand goed is of niet – ze kunnen kritiek formuleren,
maar ze kunnen niet voor hen beslissen.
Eén van de belangrijkste doelen van Kongra Star
is om de mentaliteit te veranderen van de mensen
in Rojava, waar er nog steeds voornamelijk een
patriarchale samenleving heerst, die gebaseerd is
op tribale structuren. Om die reden organiseert
Kongra Star verplichte workshops over verschillende
onderwerpen, waaronder de geschiedenis van
Koerdistan, vrouwengeschiedenis, de geschiedenis
van het Midden-Oosten, zelfverdediging, “jineoloji”
(Koerdische vrouwenstudies), hygiëne, alternatieve
economie, democratisch confederalisme, enzoverder.
Aan de basis van dit werk is een lijst met 28 principes.
Deze behandelen thema’s zoals huwelijk, scheiding,
huiselijk geweld, vrouwenrechten, kinderen, familiale
relaties, enzoverder. De principes stellen bijvoorbeeld
dat kindhuwelijken of gedwongen huwelijken
verboden zijn en dat alle organisaties vrouwen moeten
bevatten. De lijst werd in 2014 opgesteld op basis van
voorstellen door vrouwen, die vervolgens in 2015 in
de drie kantons werden besproken en in 2016 in de
praktijk werden gebracht.
Deze principes worden voorgesteld en aangeleerd
tijdens trainingssessies. Het is belangrijk om aan te
geven dat deze trainingssessies ook voor mannen
zijn, want ‘als je iets wilt veranderen, moet je de hele
samenleving veranderen,’ zoals één van de vrouwen
stelt. Op de vraag of dit moeilijk was voor de mannen,
antwoorden de vrouwen het volgende: ‘We hebben
met de samenleving gepraat over deze principes.
Niet iedereen moet ze meteen aanvaarden. Daarom
organiseren we trainingssessies, om mensen te helpen
om geleidelijk aan hun oude zienswijzen te veranderen.’
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Eén
van hen vult aan: ‘Toen we deze thema’s met
BAKÛR
verschillende groepen in de samenleving bespraken,
zeiden sommige mannen dat deze principes misschien
al tien jaar geleden geschreven hadden moeten zijn. Ze
zeiden dat ze zelf hun zienswijzen geleerd hadden van
hun vaders.’

slechter geworden is: ‘Het probleem is dat de
ziekenhuizen in Kobanê de enigen zijn die gratis zijn
van Manbij tot Raqqa, waardoor er vele mensen naar
hier komen, zelfs van buiten het kanton en zelfs voor
bevallingen.’ Het gevolg is dat Kobanê een soort van
noodcentrum voor gezondheidszorg is geworden in
de regio.

De implicaties van het referendum
in Turkije dringen door
Op de vraag of deze veranderingen zullen blijven,
reageren de vrouwen vastberaden: ‘Wij vrouwen
werden vroeger altijd beperkt tot onze huizen. Nu
Peter
Edel
hebben
we een oorlog overleefd, nu zijn we wakker en
nu kunnen we niet meer terug.’
Een paar dagen na het referendum in Turkije
beginnen de implicaties ervan door te dringen.
VIJF DOKTERS BlEVEN
Erdoğanisten vieren feest. Er zijn er die op de
sociale media laten weten dat ze vrouwen die
Ondanks het ideologische werk dat gedaan wordt
‘neen’ stemden voortaan als hun seksslavinnen
om Kobanê’s samenleving naar de toekomst toe te
beschouwen. Weerzinwekkend, smerig. Is dit
veranderen, wordt ze nog steeds gekweld door wat er
het morele niveau waar Turkije door president
vandaag gaande is. De zware tol die de bredere situatie
Erdoğan en zijn Partij voor Gerechtigheid en
in Rojava heeft op de mensen in Kobanê, wordt pijnlijk
Ontwikkeling (AKP) op terecht is gekomen? Daar
duidelijk wanneer we een groep dokters ontmoeten
is het land mooi klaar mee.
van het Gezondheidsministerie.
OVSE
De dokters leggen uit dat er drie organisaties zijn
die zich bezighouden met gezondheidsthema’s in
Erdoğan zei zondagavond in zijn toespraak dat
Kobanê: het Gezondheidsministerie van Kobanê
hij erkenning van de uitslag door de internationale
kanton, Heyva Sor (de Koerdische Rode Halve Maan)
gemeenschap verwacht. Sean Spicer, de woordvoerder
en de medicivereniging. Het Gezondheidsministerie
van het Witte Huis, verklaarde dat de VS zouden
doet administratief werk en volgt onder meer het
wachten op het oordeel van de Organisatie voor
werk op van de ziekenhuizen en apotheken. Heyva
Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), maar
Sor doet praktisch en organisatorisch werk en maakt
stond voor aap toen president Trump kort daarna
iedere maand een rapport met een overzicht van het
zijn felicitaties aan Erdoğan richtte. Kwam Trump op
aantal zieken. De medicivereniging bestaat uit dertien
veel kritiek te staan, maar ach, soort zoekt soort. Met
organisaties en het stadsbestuur en vrijwilligers, en
Erdoğans drang tot herinvoering van de doodstraf
maakt inschattingen van de gezondheidsnoden van de
zal Trump ook niet inzitten, want hij is een groot
bevolking.
voorstander van moord door de staat.
Er zijn twee ziekenhuizen in Kobanê: één algemeen
Brussel wacht wel op de OVSE. Het definitieve
en één enkel voor vrouwen en kinderen. Merkwaardig
rapport daarvan moet nog verschijnen, maar de eerste
genoeg werken beide ziekenhuizen zonder
bevindingen zijn niet mals. Geen eerlijk referendum,
financiering: hulp krijgen is er gratis en de dokters
oordeelde de OVSE, waar men zich bovendien bezorgd
werken zonder loon. Ze leggen uit dat iedereen in de
toonde over het zondag door de Verkiezingsraad (YSK)
ziekenhuizen voor Heyva Sor werkt en dat ze geen
genomen besluit om stembiljetten in enveloppen
salaris aanvaarden, maar enkel wat ze nodig hebben
zonder de vereiste stempel mee te tellen. Daarmee
om te overleven. Eén van de dokters vertelt dat tijdens
verviel een waarborg tegen fraude, zei de OVSE.
het verzet, toen Daesh in Kobanê was, er maar vijf
dokters gebleven waren. Momenteel zijn er 53 dokters
Erdoğan had de Europeanen een onderzoek naar
in het hele kanton.
fraude in het vooruitzicht kunnen stellen. Dan had
hij tegen de tijd dat het referendum een beetje op de
Op de vraag of de situatie verbeterd is sinds twee
achtergrond was geraakt in Europa kunnen zeggen
jaar geleden, antwoorden de dokters dat het eigenlijk

Het probleem is echter dat, zoals alles in Kobanê,
het werk van de gezondheidsorganisaties zwaar
bemoeilijkt wordt door het embargo en de blokkade.
Zoals één van de dokters stelt: ‘We bevinden ons in
dat er niets onregelmatigs was gebeurd. Maar nee, hij
een zone die langs vier kanten omringd wordt door
koos zoals we van hem gewend zijn voor de aanval en
oorlog. De oorlog heeft zich verspreid en nu wordt ook
noemde de OVSE ‘kruisvaarders’. Daarnaast werd een
Bakur aangevallen.’ Het gevolg is dat er een chronisch
foto tevoorschijn getoverd waarop de Duitse OVSEgebrek aan geneesmiddelen is. Er zijn bijvoorbeeld
waarnemer Andrej Hunko met een PKK-vlag stond.
Zo moest de objectiviteit van de OVSE in twijfel
Project:getrokken.
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veel diabetici in Kobanê die dringend medicijnen
nodig hebben, maar er zijn enkel middelen voor de
dringendste aandoeningen.
Het probleem is niet enkel dat er geen geneesmiddelen
in de regio binnengebracht kunnen worden, er
kunnen ook geen zieke mensen de grens worden over
gestuurd om een betere behandeling te krijgen. Er
is echter vooral een dringende vraag naar machines
en andere medische voorzieningen. Verschillende
vormen van materiaal die klaar zijn om naar de regio
te worden gestuurd, waaronder ambulances, worden
tegengehouden aan de grens. Toestellen die dringend
nodig zijn, zijn onder meer: dialysemachines, CTscans en ECG/EKG-toestellen. Eén van de dokters
legt uit: ‘Sommige mensen geraken verlamd door,
bijvoorbeeld, een schotwonde. Mogelijk zouden we
ze vrij gemakkelijk kunnen helpen, maar doordat we
geen scans hebben, kunnen we de kogels zelfs niet
eens fatsoenlijk lokaliseren. Als we een aantal van deze
toestellen zouden hebben, zouden we meer levens
kunnen redden en zouden we mensen kunnen helpen
die nu gedoemd zijn om te lijden.’
Op
de
vraag
welke
de
belangrijkste
gezondheidsproblemen zijn, antwoorden de dokters
dat de meeste mensen nog steeds gekwetst raken ten
gevolge van de oorlog. Er zijn veel schotwonden te
verzorgen, maar ook verwondingen door landmijnen
komen vaak voor. Het feit dat het winter is ten tijde
van het interview, zorgt echter ook voor verschillende
problemen. De dokters vertellen dat er die winter door
de kou al twee kinderen zijn omgekomen in één van de
vluchtelingenkampen. Er zijn veel vluchtelingen van
De hele stad lijkt aanwezig te zijn op de begrafenis van vijf
strijders uit Kobanê, die twee dagen eerder tijdens een gevecht
nabij Raqqa omkwamen.

andere delen van Syrië in het gebied, die hoofdzakelijk
verblijven in kampen en dorpen nabij Kobanê. Heyva
Sor probeert hulp voor die mensen te krijgen van de
inwoners van Kobanê, maar aangezien de mensen daar
zelf niets hebben, probeert men te vermijden dat het
een extra last wordt voor een stad die zelf nog wordt
heropgebouwd.
Te midden van al deze problemen, is er weinig of geen
hulp van internationale organisaties. Artsen Zonder
Grenzen is de enige buitenlandse medische organisatie
die aanwezig is in de regio, maar ze hebben geen
medische staf ter plaatse, ze leveren enkel medicijnen
aan één ziekenhuis. Volgens de dokters is het probleem
dat internationale organisaties die de streek willen
helpen, zich niet ter plaatse willen vestigen en in plaats
daarvan Istanbul of Gaziantep als een referentiepunt
gebruiken. Dit betekent echter dat ze in grote mate
beïnvloed worden door Turkse politieke standpunten.
Daarenboven vertellen de dokters dat de groepen
waar deze organisaties mee samenwerken, om hulp
in Rojava te krijgen, in de realiteit vaak dingen voor
zichzelf nemen, hetgeen betekent dat ze vaak bij
Daesh eindigen. Eén van de dokters schat zelfs dat,
van alle hulp die naar Rojava wordt gestuurd, slechts
acht procent effectief aankomt. De dokters vragen
internationale organisaties daarom om de moed te
hebben om zich in de regio te vestigen, aangezien
hulp die via andere wegen gestuurd wordt, gewoon
niet aankomt. Ze benadrukken het belang van directe
toegang tot hulp: ‘We hebben altijd gevraagd om
een humanitaire corridor te openen, en zullen dit
blijven doen, aangezien het cruciaal is voor ons om te
overleven.’
Hoe zien de dokters de medische toekomst van
Kobanê? Kan en zal medische hulp gratis blijven?
Eén van hen legt uit dat geld niet het probleem is,
maar medische voorzieningen. ‘Trouwens, we kunnen
op morele basis geen geld vragen van mensen die
zelf niets hebben. Alle dokters hier werken gratis,
omdat ze weten wat de situatie is. Gezondheid is een
fundamenteel mensenrecht en mensenrechten staan
centraal voor ons, dus hebben ze geen prijs.’
Hij gaat verder over wat er hier echt op het spel staat:
‘We hebben niets nodig, zoals nieuwe kleren of zo, we
hebben alles dat we nodig hebben om te overleven.
Wat we echter wel willen, is eerbaar leven. Dat is de
reden waarom we gevochten hebben en waarom we
doen wat we doen: om te helpen een systeem op te
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bouwen, waarin iedereen gratis hulp kan krijgen. We
hopen dat wat we aan het bouwen zijn, zal overleven
en zal blijven gedijen.’
DE STAD VIERT FEEST, MAAR DE lITTEKENS
BlIJVEN
Op vrijdag 27 januari 2017 komen honderden
mensen samen in het centrum van Kobanê om de
tweede verjaardag te vieren van de bevrijding van
Daesh en om de offers te herinneren die het gekost
heeft. Het festival wordt georganiseerd door de
lokale Zelf-Administratie. Er is muziek en dans en er
klinken toespraken van politieke en militaire leiders.
De honderden aanwezigen bestaan uit families met
kinderen, strijders, jongeren en ouderen. Mensen
dansen en vieren, terwijl ze herenigd worden met
geliefden. Tegelijkertijd kijken, vanop de daken van
de huizen in de omgeving, sluipschutters en bewakers
naar de festiviteiten. Overal rondom het feest wordt
gewaakt over de omgeving.
De blijvende zware tol van de oorlog wordt duidelijk op
de dag na het bevrijdingsfeest, wanneer we de begrafenis
bijwonen van vijf strijders op de Begraafplaats der
Martelaren. De vijf waren oorspronkelijk van Kobanê
en zijn twee dagen eerder omgekomen in een gevecht
nabij Raqqa. Het lijkt alsof de hele stad die ochtend
aanwezig is op de begraafplaats, waar vijf kisten op
een rij staan op een groot podium in het centrale
gedeelte van de begraafplaats. Achter hen wapperen
vlaggen en portretten van andere martelaren, terwijl er
triomfantelijke slogans en liederen worden afgespeeld.
Het contrast is sterk tussen de grootse ceremonie
in het centrale gedeelte van de begraafplaats en het
beeld op het begraafveld zelf, waar huilende moeders
en stille jongeren zich verzamelen rond de graven van
hun geliefden. Een eenzame strijder, met geweer op
de rug, slentert langs enkele graven, halt houdend
bij de namen die hij herkent. Velen gaan naar de
begraafplaats tijdens ceremonies als de deze, om te
treuren om hun eigen persoonlijke verliezen. Dit
veld bevat veel jonge mensen, veel opofferingen. De
dag na de begrafenis wordt er alweer gewerkt met
bouwmachines om de begraafplaats verder uitbreiden
voor nieuwe grafstenen die verwacht worden te zullen
volgen. Het is een pijnlijke herinnering aan het feit dat
de oorlog in de regio verder woedt en verliezen zal
blijven maken.
Het besef hoe moeilijk al deze omstandigheden zijn,

Een eenzame strijder slentert langs enkele graven op de
Begraafplaats der Martelaren, halt houdend bij de namen die
hij herkent.

maakt de heropbouwwerken in Kobanê alleen maar
indrukwekkender en belangrijker. De inwoners van
Kobanê die begin 2015 naar hun huizen terugkeerden,
vonden een stad die herleid was tot puin. Twee jaar
later blijft Kobanê getekend door de zware tol van een
onmenselijke oorlog, maar is de stad ook een symbool
geworden van hoop en inspiratie voor mensen in de
regio en erbuiten. We waren getuige van een stad die
haar infrastructuur, ideologie en gezondheidszorg aan
het heropbouwen is, ondanks vele obstakels en in een
bijna onmogelijk moeilijke context. Wat er aan het
gebeuren is in Rojava is kwetsbaar en heeft te kampen
met tegenstand op elk vlak. De mensen van Kobanê
zullen internationale steun en samenwerking nodig
hebben om te overleven te midden van de chaos van
de steeds complexere Syrische slagvelden.
De 21-jarige Evin, die financieel beheer doet voor
Kobanê Reconstruction Board, is zwanger. Wanneer
we haar vragen of ze wensen heeft voor haar ongeboren
kind, zegt ze het volgende: ‘We willen gewoon een
veilige plek, waar kinderen kunnen groeien. Ik wil
dat mijn zoon kan opgroeien in vrijheid. De mensen
hier geven niet om bepaalde plekken, ze zijn niet
sentimenteel om dingen zoals gebouwen. Ze willen
gewoon hun kinderen zien opgroeien en zien leven.’
Dit artikel is gebaseerd op een reeks interviews die gedaan werden
in Kobanê in januari 2017. De auteur, Margot Cassiers, is
stafmedewerker aan het Koerdisch Instituut te Brussel.
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IN BEELD

Kobanê viert de tweede verjaardag
van haar bevrijding
Margot Cassiers
Op vrijdag 27 januari 2017 vierden honderden mensen in Kobanê de tweede verjaardag van de bevrijding
van de stad van Daesh. Stafmedewerker Margot Cassiers was in Kobanê tijdens de viering en maakte
volgende foto’s van het feest.
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ROJAVA

Over en uit voor Schild van de
Eufraat, Manbij voorlopig veilig
Kristel Cuvelier
De Turkse premier Yildirim verklaarde op 30 maart
dat de Turkse militaire operatie in het noorden
van Syrië, getiteld Schild van de Eufraat, de dag
voordien “succesvol beëindigd” was. Hoewel
de operatie een aantal van haar doelstellingen
behaald had, was deze aankondiging vooral een
public relations-gebeuren, een onwaarachtige
triomfkreet in de aanloop naar het Turkse
referendum van 16 april. Ondertussen slaagden
de lokale autoriteiten erin de stad Manbij te
vrijwaren van een Turkse inname.
De Turkse militaire operatie Schild van de Eufraat
had een dubbel doel. Ten eerste de Islamitische
Staat verdrijven uit het Turks-Syrische grensgebied.
Het bestrijden van IS was tot dan toe echter een
zaak die de Turkse regering allesbehalve ernstig ter
harte had genomen. Het belangrijkste doel van de
Turkse militaire operatie bestond er daarentegen uit
te verhinderen dat de Koerdische YPG/YPJ-milities
en hun Arabische, Turkmeense, Assyrische en andere
bondgenoten in de Syrische Democratische Krachten
(SDF) het gebied zouden kunnen veroveren tussen de
overwegend Koerdische kantons Kobanê en Afrin en
op die manier een aaneensluitend gebied in handen
zouden krijgen in het noorden van Syrië. Beide
doelstellingen wist de Turkse regering te behalen door
de inname van het grensgebied tussen Azaz, Jarabulus
en al-Bab. Twee andere belangrijke doelstellingen wist
de Turkse regering echter niet te behalen, namelijk
de SDF verjagen uit Manbij én Turkije positioneren
als een alternatieve bondgenoot voor de SDF in de
bevrijding van Raqqa.
SCHIlD VAN DE EUFRAAT
Operatie Schild van de Eufraat begon op 24 augustus
2016 met de invasie van de Syrische grensstad Jarabulus
nadat de Syrische Democratische Krachten (SDF) er

na een maandenlange, door de VS gesteunde, strijd
op 12 augustus in geslaagd waren de stad Manbij te
heroveren op IS. Manbij ligt ten westen van de Eufraat,
een rivier die door Turkije beschouwd werd als “rode
lijn” die de pro-Koerdische milities niet mochten
overschrijden. Na de bevrijding van Manbij maakten
de SDF zich op voor de bevrijding van Jarabulus en
de strategische stad al-Bab. Daartoe richtten ze in
samenwerking met lokale milities de Militaire Raden
van al-Bab en Jarabulus op. Maar dat was buiten
Turkije gerekend, dat de SDF de pas afsneed door een
militaire invasie in het Syrische noorden van Aleppo.
De Turkse troepen deden voor het offensief een
beroep op diverse islamitische milities, waaronder
enkele notoire jihadistische groepen zoals Ahrar
al-Sham en de Nour al-Din al-Zinki Brigades, die
gegroepeerd werden onder de vlag van het ter ziele
gegane Vrije Syrische leger (FSA). De door Turkije
gesteunde milities ondervonden in eerste instantie
weinig tegenstand van de Islamitische Staat. Jarabulus
werd zonder slag of stoot overgenomen en zelfs
de voor IS belangrijke stad Dabiq werd zonder veel
weerstand ingenomen. Turkije rekende dan ook op
een snelle zege in de strategisch gelegen stad al-Bab,
die de pro-Turkse krachten in het najaar van 2016 als
eerste wisten te bereiken. Ook lokale, pro-Koerdische
milities en zelfs het regeringsleger van Syrisch
president al-Assad hadden immers de ambitie om de
stad te gaan bevrijden van IS, waardoor er een soort
race naar al-Bab was ontstaan.
Vermoedelijk was er een soort overeenkomst tussen
Turkije, Rusland en Syrië, waarbij Turkije hielp met
de ontruiming van het oosten van Aleppo door de
rebellen in december in ruil voor een stilzwijgend fiat
voor de Turkse invasie ten noorden van Aleppo. In
oktober 2016 leek het er even op dat de door Turkije
gesteunde FSA-rebellen, die het gebied ten noorden
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van Aleppo innamen, zouden proberen door te stoten
richting hun broeders in het belegerde Aleppo door
massale aanvallen op de pro-Koerdische milities die
vanuit Afrin naar al-Bab probeerden door te stoten,
doch na enkele dagen werd dit offensief opnieuw
afgebroken en concentreerde de FSA zich terug op alBab.

strijdkrachten uiteindelijk meer dan drie maanden
tijd, pas eind februari 2017 was al-Bab volledig
onder pro-Turkse controle. Bij deze strijd werd alBab grotendeels platgebombardeerd, een heel andere
manier van strijden dan de huis-na-huis-operaties van
de SDF. Een groot deel van de bevolking vluchtte naar
Manbij en Afrin.

In al-Bab bleek de Islamitische Staat echter wel stevig
verzet te bieden en de verovering koste de Turkse

Terwijl de pro-Turkse milities worstelden met de
bevrijding van al-Bab, slaagde het Assad-regime er
eind februari 2017 in het gebied ten zuiden van al-Bab
in razendsnel tempo te heroveren op IS. Hierdoor
zagen de Turkse strijdkrachten en hun milities
zichzelf plots de pas afgesneden. Het aanvankelijke
Turkse plan bestond er immers uit na al-Bab verder
door te stoten richting Raqqa, de hoofdstad van het
IS-kalifaat in Syrië. Zo hoopte Erdoğan Turkije te
positioneren als een alternatieve strijdkracht voor de
pro-Koerdische SDF in het bevrijdingsoffensief van
Raqqa. Nadat Turkije er eerder ook al niet in geslaagd
was om deel te nemen aan de slag om Mosul, zag de
Turkse regering zich nu ook in Syrië gedwarsboomd
door het Syrische leger. En zo kwam operatie Schild
van de Eufraat knarsend tot stilstand. Als Turkije haar
grondtroepen nu nog over land naar Raqqa zou willen
sturen dan moet het Turkse leger of een openlijke
oorlog beginnen tegen het Syrische regeringsleger, in
plaats van de proxy war die ze al jaren voert door steun
aan diverse jihadistische rebellengroepen. Of Turkije
zou de Koerdische regio’s moeten binnenvallen ter
hoogte van Tel Abyad, waarover ook gesproken werd.
Dit bleek niet onmiddellijk een haalbare kaart. De
moeizame verovering van al-Bab maakte ondertussen
duidelijk dat het Turkse leger en zijn milities niet meteen
een betere militaire optie waren waarmee Washington
en Moskou de SDF zouden kunnen vervangen.

VN-rapport concludeert dat er geen bewijzen zijn
voor ‘etnische zuiveringen’ door SDF en YPG/YPJ
De VN Onderzoeksommissie voor Syrië heeft op 13 maart 2017
de overwegend Koerdische Volksverdedigingseenheden (YPG/
YPJ) en de gemengde Syrische Democratische Krachten (SDF)
vrijgesproken van de beschuldiging van ‘etnische zuiveringen’ van
Arabische dorpen in het noorden van Syrië. De SDF, waartoe
de YPG/YPJ behoren, bestaat uit een coalitie van Koerdische,
Arabische, Assyrische, Turkmeense en andere milities en hebben
een seculier, etnisch-religieus divers en democratisch Syrië als
doelstelling. Ze vormen de belangrijkste grondtroepen in de strijd
tegen de Islamitische Staat en staan op het punt te beginnen aan
de laatste fase van een grootscheeps offensief voor de bevrijding van
Raqqa, de officieuze hoofdstad van het IS-kalifaat, die de SDF tot
een paar kilometers genaderd zijn.
Het rapport concludeert dat de onderzoekscommissie geen bewijzen
heeft gevonden voor de beschuldigingen van ‘etnische zuiveringen’,
die regelmatig onder meer vanuit Turkije, de wereld in worden
gestuurd om de YPG/YPJ en de SDF in diskrediet te brengen.
Er werd vastgesteld dat de YPG/SDF weliswaar dorpen
heeft laten ontruimen, maar dat dit noodzakelijke en tijdelijke
veiligheidsmaatregelen betrof. De SDF en YPG hebben al
herhaaldelijk gesteld dat de tijdelijke evacuaties op sommige locaties
nodig zijn voor de veiligheid van de burgerbevolking, onder meer om
burgers weg te halen vanaf de frontlinies van de oorlog met IS, om
te verzekeren dat IS-strijders zich niet onder de burgerbevolking
kunnen mengen om zo aanslagen te plegen achter de frontlinies en/
of om de bevrijde dorpen te ontmijnen en te ontdoen van de vele
boobytraps die IS standaard achterlaat, wat al vele terugkerende
burgers het leven heeft gekost. Deze veiligheidsmaatregelen zullen
vermoedelijk op een beperkt aantal plaatsen voor wrevel gezorgd
hebben onder de lokale bevolking, vanwaar de klachten, maar ze
zijn spijtig genoeg noodzakelijk voor de veiligheid van de burgers in
de regio van het Democratische Federale Systeem van Noord-Syrië
(de nieuwe naam van ‘Rojava’). Eens dergelijke veiligheidsrisico’s
opgelost worden, kan de bevolking gewoon terugkeren naar hun
dorpen, wat ook gebeurt. Het gaat alleszins niet om “etnische
zuiveringen” die specifiek gericht zijn tegen de Arabische bevolking,
wat volledig zou indruisen tegen de principes en de praktijken van
de SDF. Het VN-rapport bevestigt dit nu.

MANBIJ
Doel nummer één na al-Bab was echter een aanval
op Manbij. Manbij is een stad waar voornamelijk
Arabieren, maar ook Koerden, Turkmenen, Armeniërs,
Tsjetsjenen en vele andere bevolkingsgroepen
samenleven. De stad werd twee en een half jaar lang
bezet door IS, alvorens de bevrijding door de SDF.
Naast de Militaire Raad, die de verdediging op zich
neemt, wordt de stad bestuurd door een Civiele Raad,
die bestaat uit 132 leden. De Arabische burgerlijke
ingenieur Ibrahim Kaftan en de Koerdische Zaynab
Jamil Kanbar werden verkozen tot covoorzitters.
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De strijd om de bevrijding van Manbij was hard. De
Britse paramedicus Jay hielp in de zomer van 2016,
te midden van het bevrijdingsoffensief, enkele weken
als vrijwillige hulpverlener in de buurt van de stad.
“De strijd was veel zwaarder en duurde veel langer
dan verwacht. Daesh had zich stevig ingegraven en
gebruikte de burgerbevolking als menselijk schild,”
vertelde de Britse paramedicus. “Soms verkleedden
IS-strijders zich als burgers om aanvallen uit te
voeren, het was echt geen eenvoudige strijd.” Naar
zijn persoonlijke ervaringen gevraagd antwoordde hij:
“Eerlijk, ik voelde me alsof ik me aan het andere eind
van een vleesmolen bevond, waar mensen ingegooid
werden die ik weer moest proberen oplappen. Het
was moeilijk werk, maar ik heb op medisch vlak nooit
eerder iets gedaan wat ik zo zinvol vond.” Jay heeft
de stad zelf niet kunnen bezoeken, maar hij was
lovend over de manier waarop de SDF-milities, die uit
verschillende etnisch-religieuze groepen bestaan, te
werk gingen. “Hoewel er soms spanningen zijn tussen
de verschillende bevolkingsgroepen, leek dit in de
milities geen problemen op te leveren. Ik heb alleszins
geen spanningen bemerkt, alles ging er zeer open en
kameraadschappelijk aan toe. Iedereen, mannen en
vrouwen, staan op gelijke voet. De commandostructuur
is moeilijk zichtbaar. De leiding van een militaire eenheid

kan bijvoorbeeld bij een jonge vrouw liggen, die er
net zo uit ziet als al de anderen.” Van de aanklachten
van “etnische zuiveringen”, die onder meer vanuit
Turkije de wereld in werden gestuurd, maar die recent
ook door een VN Commissie werden ontkracht (zie
kader), gelooft de hulpverlener niet veel. “Ik heb niets
in die zin gezien of er geruchten over gehoord daar. Ik
vermoed dat dergelijke geruchten misschien ontstaan
zijn in de verwarring en misschien naar aanleiding
van kleinere incidenten. Ik kan me voorstellen dat
er soms wrevel ontstaat wanneer de lokale bevolking
om tijdelijke veiligheidsredenen niet meteen naar hun
dorpen kunnen, bijvoorbeeld omdat er gevochten
wordt of omdat deze nog ontmijnd moeten worden.
Vervolgens baseren bepaalde journalisten zich op
de mening van mensen die er weggevlucht zijn en
zo worden geruchten als feiten gerapporteerd. Het
probleem is dat er niemand daar aanwezig is om de
feiten te checken. Iedereen van de lokale bevolking
die ik gesproken heb, was overgelukkig dat ze bevrijd
waren van IS. Mensen in het westen moeten leren
vertrouwen in de SDF en de lokale politieke structuren
en zich niet enkel baseren op wat geschreven wordt in
sommige buitenlandse kantoren, ver weg van daar.”
Wat de Britse hulpverlener vond van de oorlogstaal
van de Turkse regering? “Turkije zou Manbij niet
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mogen claimen, maar moet deze overlaten aan de
lokale bevolking.”
VERRASSEND MIlITAIR SCHAAKSPEl
“Na de bevrijding van al-Bab van de terroristen van
Daesh (IS), is Manbij het volgende doelwit van Turkije
in Syrië,” verklaarde president Erdoğan nogmaals
op 1 maart. De lokale bevolking van Manbij en het
lokale bestuur vreesden dan ook het ergste, zeker
omdat het Turkse leger diezelfde dag begon met
bombardementen op de frontlinies nabij Manbij,
daarin gesteund door simultane aanvallen van de Schild
van de Eufraat-milities. Tot overmaat van ramp werd
Manbij op hetzelfde moment ook nog eens vanuit het
zuiden aangevallen door IS.
De Militaire Raad van Manbij verraste vriend en
vijand echter met een indrukwekkend partijtje schaak
waardoor Turkije ook in Manbij plots mat kwam te
staan. Op 2 maart kondigde de Militaire Raad van
Manbij onverwachts aan dat ze, na een akkoord met
Rusland, de verdediging van een achttal dorpen op
de westelijke frontlinie tussen de SDF en de milities
van Schild van de Eufraat over zouden dragen aan
het Syrische regeringsleger. Hierdoor werd het
Syrische regeringsleger tussen de pro-Turkse milities

en de SDF geschoven en kon het Turkse beleg op
Manbij enkel nog doorgaan als Turkije bereid was
tot een rechtstreekse militaire confrontatie met
het Syrische regime. De Militaire Raad van Manbij
verklaarde dat dit manoeuvre noodzakelijk was om
de burgerbevolking veilig te stellen voor de Turkse
bombardementen en de aanvallen van de vijandige
islamitische milities. De Militaire Raad haastte zich te
verduidelijken dat het enkel om de verdediging van
de grensdorpen ging. “Onze troepen hebben Manbij
met de hulp van de internationale coalitie bevrijd
van Daesh en we blijven de verdediging van de stad
verderzetten zoals voorheen. We beloven de bevolking
dat we hen zullen blijven verdedigen en instaan voor
hun veiligheid,” verklaarde de Militaire Raad. “De
overeenkomst tussen Rusland en ons gaat enkel over
de grens tussen de regio Arima en het Schild van de
Eufraat.” Vanuit politiek oogpunt was de zet weliswaar
verrassend, en ze voedde de oude beschuldigingen van
opposanten over “collaboratie” met het regime, maar
vanuit militair en vooral vanuit menselijk oogpunt
is de beslissing van de lokale Militaire Raad zeer
begrijpelijk. Veel keuzevrijheid had de Militaire Raad
niet om de stad te beschermen, behalve kiezen tussen
de pest en de cholera. Daarnaast speelde mogelijks
het vooruitzicht mee op een economische levenslijn
door de doorstroom van humanitaire hulpgoederen
aan de afgesloten, noodlijdende regio. Rusland
stuurde meteen na de overeenkomst konvooien met
humanitaire hulpgoederen naar de stad, waar ook
veel interne Syrische vluchtelingen een onderkomen
zochten voor de oorlog.
Zaynab Jamil Kanbar, de vrouwelijke co-voorzitster
van de Civiele Raad van Manbij, legde de houding
tegenover het Assad-regime uit in een interview met
Komnews. “Het Syrische regime is niet aanwezig hier in
de stad. De bevolking van Manbij heeft zwaar geleden,
zeker onder de terreur van IS. Ze werden vermoord,
onthoofd en hun hoofden werden opgehangen in
de straten van Manbij. Aan het begin van de oorlog
bombardeerde het Syrische regime de burgerbevolking
van Manbij met barrel bombs, nog voor ze IS en andere
jihadistische groepen onder vuur namen. Het regime
terroriseerde de burgerbevolking. Wij zijn een civiele
administratie en de bevolking van Manbij zal beslissen
of er zal samengewerkt worden met het regime of niet.
Een vrouw in de buurt van Manbij doet haar niqab uit nadat
haar dorp bevrijd werd van Daesh. (Foto: Rodi Said / Reuters)
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Momenteel wordt elke samenwerking verworpen door
de bevolking. En tenzij de structuur, de doelstellingen
en de grondwet van het regime drastisch veranderen
en er eindelijk geluisterd wordt naar de bevolking, zal
deze elke samenwerking blijven weigeren.”
Zowel Rusland als de nieuwe Trump-administratie
maakten ondertussen duidelijk dat ze de proKoerdische krachten nog steeds beschouwen als een
belangrijke partner in de strijd tegen IS. Zowel de VS
als Rusland hadden Turkije aanvankelijk gesteund bij
operatie Schild van de Eufraat, maar zodra duidelijk
werd dat het Turkse regime verder wilde gaan dan
oorspronkelijk afgesproken, hield deze steun op. De
VS breidde haar militaire aanwezigheid in Manbij
uit en Rusland stuurde Russische soldaten naar het
Koerdische kanton Afrin. De boodschap aan Erdoğan
was heel duidelijk: noch de VS noch Rusland, zouden
een grootschalige Turkse aanval op de pro-Koerdische
regio’s tolereren. Resultaat: over en uit voor Schild van
de Eufraat en enkele weken later kondigde de Turkse
regering het “succesvolle einde” aan van haar militaire
operatie… Succesvol? Nu ja, niet echt helemaal dus.
Op 12 maart riep de Civiele Raad van Manbij
zelfbestuur uit. Manbij wordt nu ingericht als een
vierde, onafhankelijk kanton, dat aansluiting zal
zoeken bij het Democratische Federale Systeem van
Noord-Syrië (voorheen Rojava genaamd). Belangrijke
principes in het civiele bestuur van het kanton zijn
ook hier het co-voorzitterschap, vrouwenrechten,
de vertegenwoordiging van de verschillende
bevolkingsgroepen en het sociaal contract.
RAqqA
Ondertussen lanceerden de SDF hun eigen offensief
voor de bevrijding van Raqqa, genaamd Wraak van
de Eufraat. Dat offensief begon op 6 november
en in april werd fase vier aangekondigd. Tot dusver
worden de SDF nog steeds door de VS beschouwd als
de belangrijkste grondtroepen voor dit offensief. In
april hadden de SDF al een groot stuk van het westen,
noorden en oosten rondom Raqqa bevrijd van IS en
bevonden ze zich op enkele kilometers buiten de stad.
De Turkse dreiging tegenover de Koerdische regio’s
en de onzekere situatie rond de Amerikaanse steun die
was ontstaan tijdens de Amerikaanse presidentswissel,
zorgden voor onzekerheid en vertraging, maar
desalniettemin werd de afgelopen maanden veel
terrein veroverd op IS.

Eind maart slaagden de SDF er met Amerikaanse
steun in de militaire luchtmachtbasis van Tabqa te
heroveren, die mogelijks later door de internationale
coalitie gebruikt zou kunnen worden voor het
beleg op Raqqa. Begin april werd nog steeds hevig
gevochten rond de Tabqa-dam aan de Eufraat, een
uiterst belangrijke en delicate strijd waarbij gevreesd
wordt dat de dam zou kunnen breken als deze te zwaar
beschadigd raakt, waardoor de lager gelegen steden
en dorpen zouden onderstromen. Een commandant
van de internationale coalitie prees de SDF voor hun
moed in de strijd rond de dam, waarvoor de coalitie
SDF-eenheden via de lucht achter de linies van IS had
gedropt. “Je hebt een speciale soort strijders nodig die
een operatie vanuit de lucht achter vijandelijke linies
tot een goed einde kunnen brengen,” zei kolonel Joe
Scrocca in een verklaring. “Hier is niets gemakkelijk
aan – hier is moed en vermetelheid voor nodig en dat
hebben de SDF in overvloed.” Hij voegde eraan toe
dat de SDF de meest effectieve strijdkrachten zijn
op de grond. “Op de grond zijn het de SDF die hun
leven riskeren en die de gewelddadige confrontatie
met de vijand aangaan“ zei Scrocca. “En het zijn de
SDF die, net als de Iraakse veiligheidstroepen, zichzelf
opofferen zodat de andere naties van de Coalitie binnen
hun eigen grenzen niet langer moeten lijden onder de
dreiging van het terrorisme van IS.” De verdere strijd
van de SDF deze lente voor de bevrijding van Raqqa
zal echter ongetwijfeld nog lang en zwaar worden.
De toekomst voor het noorden van Syrië blijft tot
slot onmogelijk voorspelbaar. De vraag is of Turkije
erin zal slagen het gebied dat ze nu bezeten te blijven
behouden. Wat als Rusland en Syrië vinden dat
Turkije bedankt is voor zijn strijd tegen IS, maar dat
het nu wel tijd is om zijn troepen terug te trekken
uit Syrië? Daarnaast wordt gevreesd dat Erdoğan,
nu het referendum achter de rug is, verdere militaire
operaties aan het voorbereiden is in Syrië en mogelijks
ook rond Shengal in Irak. Zo wordt er in Koerdische
media gespeculeerd over een opvolger voor het Schild
van de Eufraat, door een nieuwe militaire operatie
die mogelijks het Zwaard van de Eufraat zou kunnen
heten…
Kristel Cuvelier is stafmedewerker aan het Koerdisch Instituut.
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BAŞÛR

Gaan de Koerden eindelijk stemmen
voor een onafhankelijk Koerdistan?
Mahmut Bozarslan
Twee grote Koerdische partijen hebben
besloten om een referendum te houden voor
onafhankelijkheid. Zijn de regio en de wereld
klaar voor een onafhankelijk Koerdistan?
Toen Molla Mustafa Barzani, vader van de huidige
president van de Koerdistan Regionale Regering
(afgekort KRG, naar de Engelse benaming ‘Kurdistan
Regional Government’), in 1946 de Koerdistan
Democratische Partij oprichtte, was zijn doel
autonomie voor de Koerden. Hij deed afstand van
zijn post ten voordele van zijn zoon Massoud in 1979.
Massoud trad in zijn vaders voetsporen en onthield zich
van het pleiten voor onafhankelijkheid tot in de jaren
2000. Toen kreeg de Koerdische regio grondwettelijke
erkenning en begonnen de Koerden op hun eigen
benen te staan; het was ook het moment waarop de
relaties met de centrale regering verzuurden.
De fundamentele oorzaak van die verslechterde relatie
was economisch. Terwijl de spanningen opliepen,
begonnen Koerden de “onafhankelijkheid”-kaart te
spelen, waarbij ze herhaaldelijk waarschuwden dat
als er niets gedaan zou worden ze bereid waren om
onafhankelijkheid uit te roepen, na het houden van
een referendum.
Maar mondiale en regionale ontwikkelingen zorgden
ervoor dat er geen referendum kwam en dat er ook
geen onafhankelijkheid werd uitgeroepen. De bittere,
eindeloze discussies werden uiteindelijk vergeten toen
Islamitische Staat (IS) de Koerdische regio aanviel.
Noodzakelijkerwijze werd toen de belangrijkste
kwestie hoe men IS uit de Koerdische regio kon
verdrijven. De Koerden waren de enige kracht die IS
aankon op de grond en Koerdische operaties dwongen
IS daadwerkelijk om de aanvallen te stoppen en zich
terug te trekken. Dit, op zijn beurt, gaf een boost aan
de populariteit van de Koerden wereldwijd. Debatten

over onafhankelijkheid werden hervat, parallel aan een
groeiend vertrouwen in de Koerden.
Plotseling
stond
de
Koerdische
onafhankelijkheidskwestie, die op een laag pitje was
gezet door de Koerdische administratie, terug op
de agenda. De eerste zet was de beslissing van de
gemeenteraad in Kirkuk om de Koerdische vlag op te
laten.
Dit werd gevolgd door een debat over het organiseren
van een lokaal referendum om Kirkuk op te nemen in
de KRG. Terwijl deze debatten plaatsvonden, hielden
de KDP en de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK)
een vergadering om eventuele onafhankelijkheid te
bespreken. In die vergadering, die werd voorgezeten
door president Barzani, werd het besluit genomen om
een referendum over onafhankelijkheid te organiseren.
Op het eerste gezicht leek deze vergadering op alle
andere voorgaande. Maar deze keer werd er besloten
om een aparte raad te organiseren voor het referendum.
Deze raad zou eerst alle etnische en religieuze groepen
in de Koerdische regio ontmoeten, om vervolgens
op tour te gaan om zo Bagdad en buurlanden te
overtuigen. Deze raad is nog niet formeel opgericht,
maar een kleinere delegatie bestaande uit KDP- en
PUK-afgevaardigden is naar Bagdad gegaan voor
consultaties.
Dit alles wijst erop dat de Koerden de
onafhankelijkheidskwestie deze keer heel serieus
nemen. Maar realistisch gezien, is het duidelijk dat
de Koerden eerst de reacties gaan onderzoeken van
buurlanden en internationale machten ten aanzien van
het referendum.
Academicus Mehmet Alkis, die gespecialiseerd is
in thema’s m.b.t. de Koerdische regio in Irak, is het
ermee eens dat de Koerdische administratie het
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deze keer serieus meent. Alkis is ervan overtuigd
dat, hoewel de Koerdische hand deze keer sterk is,
er nog steeds antwoorden op verschillende vragen
gevonden moeten worden: “Wat zullen internationale
mogendheden zeggen? Wat zullen de reacties zijn van
regionale machten, Turkije, Iran en de buurlanden?
Hoe zullen de politieke relaties tussen de Koerden zich
vormen na het referendum?” vraagt Alkis zich af.
Alkis merkt op dat van 2013 tot vandaag en gedurende
de Obama-periode, de Verenigde Staten tegen de
Koerden zei dat ze moesten samenleven met Bagdad.
“Washington zei, laat de overheid in Bagdad regeren.
Verstoor de Iraakse territoriale integriteit niet. Als
je nu wegloopt, zal de invloed van Iran in de regio
toenemen”, verklaart Alkis.
Hoe Turkije zal reageren, lijkt een belangrijke vraag.
Alkis zegt dat Turkije neutraal zal blijven over de
referendumkwestie. Hij legt uit: “Turkije wil politiek
gezien niet dat de Iraakse territoriale integriteit wordt
aangetast. Maar Ankara heeft politieke en economische
banden met de KRG. Als er een referendum gehouden
wordt, zal Turkije neutraal blijven. Een onafhankelijk
Koerdistan heeft geen repercussies voor Turkije,
omdat de Koerdische olie via Turkije geëxporteerd
wordt. Bovendien wil Turkije misschien de Koerden
gebruiken als een buffer tegen Iraanse plannen. Ja,
Ankara reageerde boos op de vlag in Kirkuk, maar het
zal niet hetzelfde zijn als er een referendum komt.”
Voormalig KRG-afgevaardigde Aso Karim zegt dat
het onvermijdelijk is dat er veranderingen zullen
plaatsvinden nadat de oorlogen in de regio beëindigd
zijn. Karim stelt dat deze veranderingen ook een
effect zullen hebben op de Koerden. “Het Koerdisch
experiment met betrekking tot federalisme met de
centrale overheid is geen succes geworden. Geen
enkele van onze problemen zijn opgelost – vooral de
sjiieten hebben de grondwet genegeerd. Als Koerden
moeten we andere manieren en formules vinden.
Anders zal onze wettelijke en politieke status blijven
stagneren”, aldus Karim.

Verenigde Naties omdat Koerdistan zijn vertrouwen
in Bagdad heeft verloren. Niemand gelooft dat onze
problemen zullen opgelost worden met Bagdad”,
voegt Karim toe.
Desondanks staat hij erop dat het referendum
georganiseerd moet worden in samenwerking met
Bagdad. “We proberen eerst Bagdad te overhalen.
Als dat niet lukt, zullen we unilateraal handelen. Maar
wat zullen Teheran en Ankara dan zeggen? Ik ben er
zeker van dat de meeste mensen in Koerdistan zullen
stemmen voor onafhankelijkheid.”
Hij benadrukt desalniettemin dat een Koerdische staat
geen bedreiging zal vormen voor Iran en Turkije. Van
andere etnische gemeenschappen die in de Koerdische
regio leven wordt niet verwacht dat ze zich zullen
verzetten tegen de onafhankelijkheid, aangezien ze
in het meest veilige en stabiele gedeelte van de regio
wonen.
Zijn de Koerden aan het onderzoeken, aan het polsen
of zijn ze echt serieus over onafhankelijkheid? Als
de reacties van buitenaf beperkt blijven, zouden we
weleens de geboorte van Koerdistan in Irak kunnen
meemaken. Als dat niet zo is, dan zal het debat nog
jaren blijven voortduren.
Geschreven door Mahmut Bozarslan, vertaling naar het Engels
door Timur Göksel, vertaling naar het Nederlands door
Annelies Kuijpers (stafmedewerker Koerdisch Instituut vzw).

Hij zegt dat het referendum geen kaart is om te spelen
in binnenlandse en buitenlandse politiek. “We hebben
een aantal problemen in Koerdistan. Het parlement
werkt niet. We kampen met economische problemen
in ons dagdagelijkse leven. Politieke partijen
vertrouwen elkaar niet. De president van de KRG
wil ondersteuning van de secretaris-generaal van de
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BAŞÛR

Nooit zwijgen.
De concentratiekampen van Saddam Hoessein
Maria E. Luten
Tijdens een bezoek aan het concentratiekamp
Auschwitz I en Auschwitz Birkenau in Polen
bekroop mij het gevoel dat het niet anders kan
dan dat Saddam Hoessein Adolf Hitler als
voorbeeld heeft gebruikt bij het oprichten van
concentratiekampen om de Koerden tijdens de
Anfal-campagne tot de vernietiging te leiden.
Staande op de grond waar meer dan een miljoen
mensen zijn vermoord en honderdduizenden zijn
vernederd, gemarteld en uitgehongerd, probeerde
ik mij een voorstelling te maken van het lijden dat
hier had plaatsgevonden.
Iedere dodenherdenking in Amsterdam na de Tweede
Wereldoorlog liet ons weten: nooit weer. Maar hoe
hypocriet zijn we? Tijdens ons onderzoek naar het
verband tussen de hierboven vermelde genocides en
kampen, kwamen we al snel tot de conclusie dat de
dictator Hoessein veel geleerd moet hebben van Hitler
en zijn handlangers.
Newmax publiceerde in 2003 een artikel: The
Nazi Background of Saddam Hussein. Een oom
van Saddam Hussein was een pro-Nazi-officier en
betrokken bij een mislukte coup tegen de pro-Britse
regering van Irak in 1941. Hij was goed bevriend met
de grootmoefti van Jeruzalem, Haj Amin al-Husseini.
Deze moefti had de nazi Adolf Eichmann op visite
gehad, onder andere om hem te vragen om hulp en
om wapens van de Nazi’s. Saddam Hussein trouwde in
1962 met de dochter van die oom.
Ook de casestudie van Asher Abrams in de ‘Iraq Shoah
files’ beschrijft de invloed van de Nazi’s op het bewind
van Saddam Hoessein.
Zo merkte onder andere Human Rights Watch op dat:
‘de standaard operatieprocedures voor het uitmoorden
van de Koerden griezelig hard doen denken aan de

activiteiten van de Einsatzcommando’s in de door de
Nazi’s bezette landen in Oost-Europa.’
In de studie schrijven ze onder meer: ‘De internationale
gemeenschap moet een deel van de schuld op zich
nemen voor Saddams genocide tegen de Koerden.
Tijdens de Iran-Irak-oorlog, waarin de Koerden de
meest verschrikkelijke dingen te verduren kregen,
werd Saddam beschouwd als een belangrijk bolwerk
tegen het Iraanse islamitische fundamentalisme.’
Abrams schrijft dat het Westen ervoor zorgde dat
Saddam Hoessein goed bewapend werd en, laat dit
goed tot u doordringen: Het Mensenrechtencomité
van de Verenigde Naties stemde met meerderheid
dat Irak niet veroordeeld moest worden voor
mensenrechtenschendingen!
Tijdens ons onderzoek naar de concentratiekampen
onder het regime van Saddam Hoessein, troffen de
getuigenissen van overlevenden ons enorm. Behalve
de overeenkomsten met de vernietigingskampen in
Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog, kwamen
wij ook bij een andere belangrijke vraag: wie wordt
er ter verantwoording geroepen voor de vernietiging
van, in dit geval, de Koerdische bevolking? Hoe
belangrijk is het dat de slachtoffers van de martelingen,
vernederingen en moordpartijen een naam krijgen, en
niet als een nummer op een lijst in de vergetelheid
geraken? Hoe kunnen wij de Koerden die voor het
leven getekend werden in de kampen, of hun leven
daar verloren, waardig gedenken?
In Europa wordt er jaarlijks bij de dodenherdenking
gedacht aan degenen die het leven lieten in de Duitse
en Poolse concentratiekampen. Er wordt geroepen:
‘Dit nooit meer!’ Er wordt echter niet gesproken
over het feit dat veel Europese landen zonder enige
scrupules hun Joodse burgers efficiënt lieten afvoeren
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ARMY CAMP TIKRIT
Dit kamp lag ten zuidwesten van Tikrit.
De omstandigheden in dit kamp waren verschrikkelijk.
Een ooggetuige zegt hierover:

Archieffoto van de Anfal-campagne (bron: Ekurd Daily)

naar de concentratiekampen, door ze eerst in getto’s
op te sluiten en en ze daarna te dwingen in treinen te
stappen die leidden naar hun vernietiging. Ook jaren
later, toen bleek dat er in het door oorlog geteisterde
voormalig Joegoslavië concentratiekampen werden
gebruikt om mensen te martelen en te doden, zweeg
de internationale gemeenschap wederom als het
graf en konden de Verenigde Staten van Amerika
opknappen wat Europa naliet te doen. laten we ook
denken aan eenieder die nog dagelijks gebukt gaat
onder de meest verschrikkelijke omstandigheden in de
concentratiekampen van Noord-Korea, ook iets waar
de mensheid geen boodschap aan heeft. Alleen maar
roepen: ‘Dit nooit weer’, zijn slechts holle woorden
omdat er nooit daadwerkelijk actie werd en wordt
ondernomen tegen dit soort uitwassen.
Elie Wiesel, slachtoffer en overlevende van de Shoah
schreef:
‘We moeten een kant kiezen. Neutraliteit helpt de onderdrukker,
nooit het slachtoffer. Stilte moedigt de kwelgeest aan, nooit de
gekwelde. Soms moeten we ingrijpen. Wanneer mensenlevens
bedreigd worden, wanneer menselijke waardigheid in gevaar
komt, worden nationale grenzen en gevoeligheden irrelevant.
Waar dan ook vrouwen en mannen worden vervolgd om hun ras,
religie of politieke voorkeur, moet die plaats - op dat moment het middelpunt van het universum worden.’
Net als bij de transporten van de Holocaust-slachtoffers
was er ook voor de slachtoffers van de Anfal-campagne
een patroon te herkennen. Bij aankomst in de kampen
gebeurde er nagenoeg hetzelfde. Mannen en vrouwen
werden gescheiden, het gebeurde op een wrede manier
en oude mensen werden niet gespaard. Ze werden uit
de rij gesleurd en geslagen zonder enige aanleiding.

‘Op de eerste ochtend werden de mannen in kleine groepen
verdeeld en geslagen. Vier soldaten sloegen één gevangene, de
anderen zagen dit. Ongeveer vijftien tot twintig mannen werden
meegenomen naar een plek verderop en geslagen met stokken en
kabels. Wanneer er een groep met geslagen mannen terugkwam,
namen ze een andere groep mee om te slaan. Die nacht, ik zat
in een groep van tien of twaalf mannen, werden we geblinddoekt
en werden onze handen achter onze rug vastgebonden. Ze namen
ons mee met drie of vier auto’s naar een plek in Tikrit. We
reden de hele nacht rond, bijna zonder te stoppen. Ze vroegen
ons van alles. De gevangenen konden niet met elkaar praten.
Iedereen dacht aan zijn eigen lot. Van de tien tot twaalf
mannen die ze meenamen die nacht, keerden er maar vijf terug.
De volgende nacht namen ze alle jonge mannen mee. Alleen de
ouderen bleven achter. De jonge mannen werden weggebracht in
Nissan-busjes. Hun documenten werden afgepakt, ze hadden
alleen nog de kleren die ze droegen.’ In deze groep zaten enkele
familieleden van de ooggetuige. ‘Ik heb nooit meer iets van ze
vernomen. Er kwam geen nieuws, niets. Niemand heeft ze ooit
nog gezien of weet wat er met hen is gebeurd. Alleen Saddam
Hoessein weet het.’
HET VROUWENKAMP IN DIBS
Er werden grote aantallen vrouwen en kinderen
vanuit Topzawa naar het gevangenenkamp Dibs
overgebracht om ze op die manier te scheiden van hun
oudere familieleden (die naar een speciaal kamp voor
ouderen werden gedeporteerd) en van de mannen. De
mannen werden vaak geblinddoekt, geboeid en enkel
gekleed in een onderbroek afgevoerd naar onbekende
bestemmingen. Het kamp Dibs bestond uit twee
gebouwen en een veld, hier hield het Iraakse regime
7000 vrouwelijke Koerdische gevangenen vast.
Een grote marteling voor deze vrouwen was alleen
al het feit dan ze onwetend waren over het lot van
hun mannen, broers, vaders en moeders. Deze
onwetendheid moet een verschrikking zijn geweest.
Een veertienjarige jongen vertelt het volgende over
zijn gevangenschap van vijf maanden in Dibs: ‘We
werden bewaakt door mensen van Al-Amn al-Khass
(Iraakse Speciale Veiligheidsdienst), Al-Istikhbarat al‘Askariyya (Iraakse Militaire Inlichtingendienst) en de
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Baath-partij. Ze sloegen de gevangenen zonder enige
reden. Ze bonden mijn handen vast en sloegen mij
verscheidene malen. Drie Amn-agenten sloegen mij
met een stok op mijn rug en benen. Twee keer sloten
ze mij op, zonder eten, de hele dag.’
In Dibs stierven er vele kinderen door langdurige
diarree en overgeven. Een jongen herinnert zich zeven
jonge kinderen die stierven in één nacht. Een achtjarig
kind getuigt dat zij gedwongen was tussen lijken te
slapen totdat de bewakers ze weghaalden.
Het rapport beschrijft dat er regelmatig groepen
gevangenen in geblindeerde busjes werden afgevoerd
naar andere gevangeniskampen zoals Nugra Salman.
Duizenden verdwenen echter in de duisternis van de
Anfal-campagne.
NUGRA SAlMAN, EEN CONCENTRATIEKAMP
VOOR DE OUDEREN.
‘If you know about hell, this is hell - we have seen it.’
(Overlevende van Nugra Salman)
In de woestijn richting de Saoedische grens werden
tijdens de Anfal-campagne tussen de zes- tot
achtduizend Koerden gevangengehouden door het
Iraakse regime . Het betrof hier vooral Koerden van
50 tot 90 jaar, die gedurende de tweede (22 maart – 1
april 1988) en derde (7 – 20 april 1988) Anfal werden
opgepakt.

en dun, de gevangenisbewakers hadden hem vreselijk
geslagen. Het lichaam van mijn man lag een hele dag
in de hal van de gevangenis. De bewakers lieten mij
hem niet begraven, ik moest erom smeken. Een van de
bewakers zei dat het lijk van mijn man in de gevangenis
moest blijven tot het zou gaan rotten.’
Tot de dag van vandaag is er nog steeds weinig bekend
over de vernietigingskampen van Saddam Hoessein,
net zoals er veel onwetendheid is over de Anfalcampagne in zijn geheel. Wanneer we beseffen dat
de internationale gemeenschap op de hoogte was
van alle verschrikkingen die het Koerdische volk
heeft moeten doorstaan, is dat vreemd. De ‘glorieuze
overwinningen’ tijdens de Anfal-campagne, werden
breed uitgemeten in de Iraakse pers. Maar, net als ten
tijde van de Tweede Wereldoorlog waarin mensen
werden uitgeroeid omwille van hun ras of geaardheid,
koos de internationale gemeenschap ervoor weg te
kijken en te zwijgen. Geen enkel land heeft de moeite
genomen om de woorden ‘dit nooit meer’ waar te
maken. Niemand is opgestaan en niemand heeft
ingegrepen. De Europese Unie en de VN doen waar
zij het beste in zijn: zwijgen en wegkijken.
Meer over de Anfal-campagne en de concentratiekampen kunt u
lezen in ons boek, dat binnenkort te verkrijgen is: ‘Ik beschuldig
u. De echo van het zwijgen.’ Door Maria E. Luten en Azad
Kardoi. Voor nadere informatie: lutenkardoi@gmail.com.

later kwamen er in dit kamp ook busladingen vol
vrouwen en kinderen bij, overgeplaatst vanuit Dibs,
en daarnaast ook enkele honderden overlevenden
van de gifgasaanval op Halabja. De reis van Kirkuk
naar Nugra Salman bedroeg tussen de 12 en 14 uur.
Vijftig tot zestig gevangenen werden in bussen zonder
ramen gepropt. Er werd onderweg niet gestopt en de
gevangenen kregen geen eten of drinken. Wanneer de
Koerden aankwamen in Nagra Salman werden hun
namen geregistreerd en vertelden de bewakers tegen
de gevangenen dat ‘ze hier waren om dood te gaan,
zoals opgedragen door Saddam Hussein en Ali Hassan
al-Majid.’ De nieuwe gevangenen werden opgesloten
in kale cellen en hallen. In dit kamp werden de
gevangenen geplaagd door luizen en totale uitputting.
Een rapport spreekt over een ‘stroom van doden’.
De Iraakse bewakers lieten de overledenen vaak tot
drie dagen liggen in de hitte. Een vrouw getuigde:
‘Mijn man stierf in mijn armen. Hij was extreem zwak
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CULTUUR

Aleppo delicatesse
Een kortverhaal van Selahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş
“Ik was verkeerd, het leven duurt zeer lang …”

68 verloren levens

Is er iets vreemds aan de gang? Ik denk het niet. Het is
het Midden-Oosten zoals gewoonlijk. Ergens blazen
zielloze levende bommen zichzelf op, tientallen aan
flarden gereten lichamen in hun kielzog achterlatend,
een verpauperde marktplaats tot puin herleid.

De lekkerste schotel die de Arabieren van Hatay
klaarmaken - we zouden deze zelfs een echt kunstwerk
kunnen noemen - is de Arabische kebab. Je moet echt
de kebab eens proeven in het sjofele restaurant in de
Oude Bazaar. Meester Hamdullah, de chef-kok, lijkt op
een levensechte versie van het type naïeve winkelier dat
je zo vaak in romans tegenkomt. Naarmate zijn naam
en faam groeiden, begon Meester Hamdullah steeds
meer toeristen te lokken. Die situatie moet onze held
een beetje zenuwachtig gemaakt hebben, aangezien
hij vier of vijf bomen in plastieken potten kocht, die
hij rond zijn restaurantje uitstalde om het wat meer
allure te geven. Sadrettin de kapper, die zijn salon aan
de overkant van de straat openhoudt, had hem dat
idee gegeven. “Waarom update je het concept niet
wat meer, broeder,” had Sadrettin tegen hem gezegd,
“nu de toeristen in onze straat beginnen toestromen.
Als alle winkeliers hun winkels wat opsmukken, dan
kunnen we een toeristische attractie worden, geloof
me maar.” Meester Hamdullah had het idee ter
harte genomen en zo waren de plastieken bomen
er gekomen. Het eten bleef hetzelfde, maar nu kon
je tussen het groen eten, genietend van de sfeer van
een bosrijke omgeving. En toch, de artificiële bomen
vloekten een beetje – zoals je wel kunt raden, waren ze
gemaakt van goedkope nylon. Zodra ze stof begonnen
te verzamelen, creëerden ze het tegenovergestelde van
de beoogde sfeer, desalniettemin, het eten is er nog
steeds uitstekend.

Het dodentol is 68, voluit geschreven achtenzestig.
De explosie van drie dagen geleden nam er 43. Ik
vraag me af of de dood in werkelijkheid iets alledaags
is, normaal, en of wij het zijn die overdrijven en er iets
uitzonderlijks van maken? En toch, mensen sterven
– velen van hen, trouwens. Een bom die op het
middaguur ontploft in Aleppo lijkt niet hetzelfde effect
te hebben op de Australiërs die op datzelfde moment
samenkomen om te lunchen in de restaurantjes van
Sydney. En de mensen die zich in Toronto naar hun
werk haasten, zullen het nieuws nog niet gehoord
hebben. Ze zullen het snel genoeg vernemen, maar de
meesten van hen zullen het bekijken als een “gewone”
ontploffing, niet eens de moeite om iets over te lezen.
De dichtstbijzijnde stad van Aleppo is Hatay. De
bevolking van Hatay woont zo dicht bij Aleppo dat
ze, als ze er genoeg aandacht aan zouden besteden, de
explosies met hun eigen oren zouden kunnen horen.
De mezze’s van Hatay zijn befaamd, de schotels rijk.
Zichzelf bedienend van de volledige culturele erfenis
van deze oeroude regio, ontbreekt het de keuken
van Hatay aan niets. Wat de Arabieren, Armeniërs,
Assyriërs, Turkmenen, Koerden, Turken, Perzen
en Grieken doorheen de geschiedenis ook aten of
dronken, de bevolking van Hatay nam er nota van,
voor het geval ze het ooit nodig zouden hebben. En
ze hebben het elke dag nodig natuurlijk. Wie ooit
door Hatay reist zonder te proeven van haar verfijnde
smaken, mist veel.

68 dode zielen
Er is maar één ober in het restaurant. De zeven tafels
bedienen is een koud kunstje voor hem. Hij blijkt
de neef te zijn van Meester Hamdullah. Hij is al
negentien jaar de ober van dienst, al sinds hij nog een
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kind was. Zijn naam, Bereket, betekent ‘overvloed’.
Bereket heeft twee kinderen, zijn vrouw stierf vorig
jaar in een verkeersongeluk. Technisch gezien was het
een verkeersongeluk, maar het was niet zo dat ze te
snel reed en over kop ging of zo. Een stadsbus ramde
haar auto en de arme vrouw gaf ter plekke op straat
de geest. Een armzalig accident dat een armoedzaaier
het leven koste. Bereket is heel toegewijd aan zijn
werk en aan zijn meester. Hij kwijt zich ijverig van zijn
taak. Bereket serveert elke schotel met een esthetische
meesterlijkheid, alsof het een kunst is, enkel en alleen
om een glimmer van plezier te mogen ontwaren in
de ogen van de klanten. Alles proeft er heerlijk, maar
vooral de vleesgerechten zijn verrukkelijk.
68 gebroken lichamen
De prijzen zijn verrassend goedkoop. We aten er
met z’n drieën, proefden de hartige en de zoete
gerechten, en stuurden bijna de rekening terug omdat
we dachten dat er een fout in het spel was. Wat me
het meest verbaasde aan Meester Hamdullah was zijn
kalmte. Het deed er niet toe hoe druk het werd in zijn
restaurantje, hij bleef onverstoord de borden vullen
met de bestellingen en gaf deze over de toonbank
aan Bereket zonder de minste verandering in zijn
gelaatsuitdrukking. Ooit ging ik drie keer op een
week eten bij Meester Hamdullah en er veranderde
nauwelijks iets aan deze scène.
Meester Hamdullah heeft zijn wortels in Aleppo.
Zijn grootvader had zich in Hatay gevestigd, waar
ze ondertussen al meer dan zestig jaar wonen. Van
grootvader op vader werden ze in Hatay bekend als
restauranthouders. Zijn nonkel had een textielwinkel
in de historische soek van Aleppo. Voor de oorlog
gingen ze dikwijls over en weer en brachten elkaar
regelmatig een bezoek. Toen de oorlog uitbrak,
sloegen zijn nonkel en verwanten op de vlucht, zoals
zovelen, en zochten een veilig onderkomen bij hun
familie in Hatay. Meester Hamdullah zette een tent op
in de tuin van zijn huis, dat twee verdiepingen telde,
en in totaal namen 48 mensen er hun intrek. Gezien
de omstandigheden moest Meester Hamdullah de
huurder van de benedenverdieping verzoeken om
te verhuizen, waarna ze een beetje comfortabeler
woonden. Hamdullah was nooit getrouwd. Toen hij
als kind met zijn vader Aleppo bezocht, leerde hij
er zijn nichtje Rukiye kennen en hij werd wanhopig
verliefd op haar. Nadat ze op zestienjarige leeftijd
uitgehuwelijkt werd aan iemand anders, werd hij nooit

meer verliefd.
Nu verblijft Rukiye in een kamer op de benedenverdieping
van Hamdullahs huis, samen met haar twee kinderen
en haar echtgenoot. Elke ochtend sprint hij het huis
uit om haar niet te moeten tegenkomen. Rukiye is hem
evenmin vergeten, maar er valt niets aan te doen. Ze is
nog steeds mooi. Hij kan zichzelf er niet toe dwingen
om haar aan te kijken, noch kan hij genoeg van haar
zien. Wat we “zien” noemen, was in werkelijkheid niet
meer dan een gestolen blik van enkele seconden tijdens
hun vruchteloze ontmoetingen om de zoveel dagen.
Hamdullah was onrustig, alsof ze met een eenvoudige
“Kom op!” samen zouden kunnen weglopen en alles
achterlaten, alsof ze samen een dergelijk plan gesmeed
hadden en dat voor iedereen verborgen hielden.
68 doden, man!
Zo kwam het dat hij het huis zoveel mogelijk meed,
hij kwam pas nadat iedereen was gaan slapen stilletjes
thuis en sloop naar bed. Hij was doodsbang dat één
van hen zou merken wat hij stiekem bij zichzelf dacht.
Bang dat de vlammen van zijn liefde voor Rukiye,
die na zovele jaren gretig herop flakkerden, duidelijk
zichtbaar waren, staakte hij zelfs zijn zeldzame
conversaties met Bereket.
laat niemand het merken, maar mogen die vluchtig
gekruiste blikken, mag de kamer onder de zijne groeien
met elke voorbij strijkende nacht en zijn verstomde
wereld omhelzen en hem in slaap dragen. Is het een
kwelling of geluk te weten dat ze ademhaalt in deze
bijenkorf van achtenveertig mensen? Deze vraagt kent
geen antwoord. Het is zoals ze zeggen; wat is er uit de
hemel gevallen dat de aarde niet ontvangen heeft?
Dus daar zijn ze: onder hetzelfde dak zoveel jaren
later. Hoe je ook probeert, je zult de vogel van de
hoop, die zich daar op het dak nestelt, onmogelijk het
zwijgen kunnen opleggen. Overdag is het eenvoudig
om die luidruchtige vogel te verjagen. Maar zodra je
alleen in je bed ligt en je ogen in stilte sluit, probeer
hem dan maar eens te laten zwijgen. Zelfs de slaap
biedt geen ontsnappen. Die vogel is nog brutaler
en schaamtelozer in je dromen. Het ergste is dat je
verplicht bent om wakker te worden en een nieuwe
dag te beginnen. Wat als hij nog even bleef liggen.
Misschien slechts een paar seconden deze ochtend …
Nee! …
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De soek van Aleppo, waar ze aan de stalletjes niets
anders meer verkopen dan melancholie – bevroren
zoals in een film. Sinds de oorlog begon, hebben
de markten er geen vreugde meer, geen kleuren
en geen geuren. Nu zijn het plekken waar restjes
voedsel gekocht en verkocht worden, om te eten of
te voeden, uit noodzaak; winkel na winkel als zielloze
ziekenhuiskamers. Achtenzestig aan flarden gereten
menselijke lichamen. Onder hen, Rukiye. Twee
dagen geleden hadden zij en haar man hun kinderen
achtergelaten in Hatay en waren ze naar hun huis in
Aleppo teruggekeerd om nog wat spullen op te halen.
Ze waren naar de soek gegaan om iets te kopen voor
het avondeten. De künefe van Hatay is eveneens
beroemd (een zoet kaasdessert, nvdr.).
“Allahu akbar!” had de marktmoordenaar geroepen
waarna hij zichzelf opblies. Terwijl het lichaam van
Rukiye in Aleppo aan flarden gerukt werd, was Meester
Hamdullah naast zijn restaurant aan het bidden op
zijn houten gebedsmat. Hij had net “Allahu akbar”
gefluisterd en was neergeknield toen hij een pijnsteek
voelde in zijn borst. Ervan uitgaand dat het slechts zijn
oude leeftijd was, had hij de pijn weggewuifd.
De smaak van de künefe hangt af van de kaas. En
natuurlijk van de speciale kooktechniek in Hatay.
Wanneer zijn klanten erom vragen, laat Meester
Hamdullah de künefe halen bij Meester Cemil, de
meester-künefe-maker van de winkel naast de deur.
Hamdullah kan zelf ook heerlijke künefe maken, maar
opdat men niet zou zeggen dat hij uit is op het fortuin
van anderen, is hij gestopt met zelf künefe te maken
van zodra de künefe-winkel naast hem openging. Maar
als je zegt: “Nee, ik ga de beste künefe eten uit Hatay”
dan kan je je buik rond eten in de beroemde Hatay
Künefe-winkel op de markt.
De man van Rukiye had haar weten herkennen en
kunnen verzamelen wat overbleef van haar lichaam
door de stukjes van haar jurk die eraan vastplakten.
Meester Hamdullah kon het niet opbrengen om
naar haar begrafenis te gaan, noch om haar graf te
bezoeken. Een dag nadat ze begraven was, deed
Hamdullah de deur van het restaurant van binnenuit
op slot en slikte alle pillen en siropen die hij in het
medicijnkastje kon vinden. Het restaurant bleef drie
dagen gesloten, in rouw.

Vandaag houdt Bereket het restaurant open. Cuma, de
man van Rukiye, werkt als ober voor Meester Bereket.
De twee kinderen van Rukiye lopen rond en houden
het restaurant netjes. Mocht je er toevallig op doorreis
zijn, ga dan zeker eens langs bij Meester Bereket, en
als je de gelegenheid hebt er te eten, dan moet je dat
zeker doen – de Arabische kebabs zijn er nog steeds
overheerlijk.
De keuken van Aleppo is tenslotte eeuwenoud.
Selahattin Demirtaş
HDP-covoorzitter
Gevangenis van Edirne
Selahattin Demirtaş is parlementslid en covoorzitter van de
Democratische Partij der Volkeren (HDP). Demirtaş begon zijn
politieke carrière als mensenrechtenadvocaat. Hij was voorzitter
van de afdeling van Diyarbakır van de Mensenrechtenassociatie
(İHD) en onderzocht door de staat goedgekeurde gedwongen
verdwijningen, kidnappings en politieke moorden. Hij was
tevens medeoprichter van de Mensenrechtenstichting van Turkije
(TİHV) en de Diyarbakır-afdeling van Amnesty International.
In 2007 werd hij voor het eerst als onafhankelijke kandidaat
verkozen tot het Turkse parlement en sindsdien zetelde hij voor
verschillende pro-Koerdische partijen. In 2014 werd de HDP
opgericht als een linkse, pro-Koerdische coalitiepartij. Onder het
co-voorzitterschap van Demirtaş en Figen Yüksekdağ behaalde
de HDP bij de verkiezingen van 7 juni 2015 dertien procent
van de stemmen. In november 2016 werden de beide covoorzitters
samen met negen andere parlementsleden gearresteerd.
Dit kortverhaal, dat Selahattin Demirtaş schreef in de
gevangenis van Edirne, verscheen op 26 december 2016 in de
krant Cumhuriyet onder de titel “Halep Ezmesi”. Nicholas
Glastonbury vertaalde het voor PEN naar het Engels onder
de titel “Aleppo Mince”. Vertaling naar het Nederlands door
Kristel Cuvelier, stafmedewerker Koerdisch Instituut vzw.
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IN MEMORIAM

In memoriam Karel Van Reeth
Het Koerdisch Instituut vernam begin april met groot verdriet het overlijden van één van de leden van
haar Raad van Bestuur: Karel Van Reeth.
Karel Van Reeth was een trouwe vriend van het Koerdisch Instituut en een belangrijke steun voor de Koerden
en voor mensen- en volkerenrechten overal.
Tijdens zijn jaren als betrokkene bij het Koerdisch Instituut, werkte Karel aan verschillende publicaties, waaronder
‘In het voetspoor van Maurits Coppieters. Europese en andere parlementsleden uit Vlaanderen 35 jaar op de bres
voor de Koerdische zaak.’ Daarnaast nam hij met veel enthousiasme deel aan onze activiteiten en stond hij steeds
klaar om te helpen waar hij kon.
Karels bijdragen voor het Koerdisch Instituut zullen blijven doorleven in onze werking en we zullen zijn
publicaties blijven verdelen.
Bedankt, Karel, voor je vriendschap en steun.
Derwich M. Ferho,
Voorzitter Koerdisch Instituut
Brussel, 4 april 2017
liefste Bieke,
Beste familieleden,
We zijn hier met zo velen samen omdat Karel voor ons echt iets betekende. We delen in jullie leed. We wensen
jullie sterkte. Met onze aanwezigheid willen we aangeven wat Karel voor ons betekende.
Karel was een man van Europa.
Karel was een inter-nationalist. Hij stond mee op de bres om de rechten te verdedigen van Koerden,
Kosovaren, Basken en Catalanen, Schotten, Welshmen, en Noord-Ieren. Maar ook sociaal stond hij zijn
mannetje. Toen de oorlog in het voormalige Joegoslavië uitbrak, was hij de man achter heel wat konvooien
hulpgoederen richting Kroatië en Vukovar.
Het “Europa der volkeren”, het Europa van de basisdemocratie van onderuit, het Europa dat verenigt, niet
discrimineert, het Europa dat beschermt en opkomt voor de zwakken in de samenleving, het Europa dat echt
sociaal is. Het Europa dat internationaal een rol speelt en vrede brengt. Geen kernwapens, een aangehouden
strijd tegen de wapenhandel en het opkomen voor die vele “vergeten” volkeren die wereldwijd niet aan de bak
komen. Dat waren de zaken die hem in Europa inspireerden.
Dat was zijn Europa.
Ik heb het voorrecht gehad die inzet van Karel, dat activisme, de jongste 37 jaar van zeer nabij te mogen
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meemaken. Als reportagemaker voor de Vlaams-Nationale Omroepstichting, kwam hij talloze malen langs
in het Europees Parlement om er aandacht te besteden aan het Europese werk van Maurits Coppieters, Jaak
Vandemeulebroucke, Willy Kuijpers en Nelly Maes.
Karel was één van de eerste westerse documentairemakers die na de val van de dictator Ceausescu in 1989 de
beelden van de vele duizenden weeskinderen, die in abominabele omstandigheden leefden, tot in de huiskamers
bracht.
In de jaren ‘80 en ‘90 realiseerde hij merkwaardige reportages over wat er zich afspeelde in het voormalige
Joegoslavië en documenteerde hij hoe de Kosovaren na de dood van Tito brutaal en meedogenloos verdrukt
en gediscrimineerd werden. Voor zijn vele reportages in Kosova en Albanië kreeg hij een aantal persprijzen. Hij
schopte de wereld een geweten.
Karel was Kosova!
Onmiddellijk nadat ik in 1999 verkozen werd als Europees Parlementslid reisden we samen doorheen
Kosova en zagen we er enkele weken na het einde van de oorlog de gevolgen van de verschrikkelijke gruwel.
Massagraven, platgebrande en geplunderde huizen en vernietigd erfgoed. De kwetsuren van de martelingen
en de wraakacties. We ontmoetten Ibrahim Rugova - de man van het geweldloos verzet en latere President meermaals. Vanuit het Europees Parlement organiseerden we samen het bezoek van meerdere parlementaire
delegaties aan Kosova en Macedonië.
We waren in droefenis samen in Prishtina toen op een ijskoude winterdag in januari 2006 Rugova begraven
werd. We waren er ook bij toen het Kosovaarse Parlement op 17 februari 2008 de onafhankelijkheid uitriep.
Voor Karel gingen in Kosova alle deuren open. Zijn uitgebreide netwerk was immens. Hij zorgde ervoor dat
een reis naar Kosova een bad zuurstof werd binnen het drukke parlementaire bestaan.
Karel is Kosova!
Maar Karel investeerde al die jaren in het Europees Parlement ook enorm in dat andere vergeten volk dat
verdeeld over Turkije, Iran, Armenië, Irak en Syrië op zoek is naar culturele en staatkundige eenheid en
erkenning. Met trouwe vrienden als Derwich Ferho zorgde hij ervoor dat de strijd van de Koerden ook in ons
land hoog op de agenda bleef.
In 2013-2014 sloot hij zich dagenlang op in de archieven van het Europees Parlement en deed hij onderzoek
naar hoe de Koerdische zaak in Vlaanderen opgenomen werd door politici. Het boekje dat hij toen schreef
blijft een standaardwerk, niet alleen over de inzet en steun van de Volksunieparlementsleden aan de Koerden,
maar evenzeer van andere politici uit CD&V, SPA, NVA, Spirit, VlD, Agalev en Groen. Karel was, tot hij
ziek werd, een vaste aanwezige op de bijeenkomsten van de Interparlementaire Werkgroep ‘De Koerden’ waar
parlementsleden van Kamer, Senaat, het Brussels, het Vlaams en het Europees Parlement gezamenlijk de strijd
voor het Koerdische volk coördineren.
Karel is dus ook Koerdistan.
Karel blijft een baken van optimisme en inzet. Karel was een kritische Vlaming met een open geest. Hij was de
leuze van August Vermeylen getrouw – dag aan dag –:
“Om iets te zijn moeten we Vlamingen zijn. Wij willen Vlamingen zijn om Europeeërs te worden.”
En zelf had Karel daar al heel lang aan toegevoegd: “Wij willen Vlaming zijn om Wereldburger te worden.“
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Karel blijft voor velen van ons een voorbeeld en een inspiratiebron.
We zullen je missen, Karel.
Bart Staes, Europarlementslid (Groen)
Karel
Honderden keren is hij een boodschap, een verhaal, een beschouwing komen vertellen. Bijna fluisterend. Dan
steeds dat stapje achteruit. Met die guitige ogen lonkend, afwachtend hoe ik het vond. Om daarna een brede
glimlach op te zetten. Uit fierheid om zijn scherpe waarneming, uit blijdschap ook.
Karel was wel een fiere kerel. Maar nooit met pretentie of kapsones.
Zijn analyses waren glashelder. Een beetje deugnieterij. Maar altijd met goede bedoelingen. Steeds paraat voor
een kwinkslag met een boodschap.
Ik mocht Karel voor het eerst ontmoeten als kandidaat voor de functie van vrijgestelde voor de Volksuniejongeren,
de gedetacheerde leerkracht. Niet dat hij niet graag lesgaf, absoluut wel. Hij gaf Frans en Geschiedenis. Maar de
school was een beetje te klein geworden voor hem. Karel wou en zou zijn vleugels uitslaan. De school van lieven
Gevaert was zijn basis en is dat altijd gebleven. Van daaruit wou hij de wereld verkennen. Zelf zijn geschiedenis
schrijven. En waar het kon, strijden tegen onrecht.
Karel was vanaf het begin een meer dan geëngageerde kerel. Vol vuur. Vol overgave. En ja, voor sommigen ook
erg controversieel. Want hij had een visie. Klinkt het niet, dan botst het maar.
Hij streed voor een inter-nationalisme. Geen alleen-nationalisme, geen über-nationalisme. Fier op zijn cultuur,
zijn gemeenschap, absoluut, maar nooit zonder het te plaatsen in een groter geheel. Nooit zonder solidariteit
en verbondenheid. Nooit zonder verantwoordelijkheid op te nemen voor de anderen. Hij leefde zijn ideaal, hij
doorleefde het elke dag. Fier op wie hij was, maar nooit met een betweterigheid.
Ook in de VU wou hij zulk een streven. Een sociaal en progressief verhaal. Ongebonden en wars van
machtsmisbruik en eigenbelang.
We hebben samen het einde van de Volksunie beleefd. Vol emotie en verdriet. Nog altijd vonden we elkaar in dat
verleden. Ook die strijd was voor hem een strijd tegen onrecht.
Karel heeft getreurd, ja. Maar nooit het hoofd laten hangen.
Vlaanderen was zijn thuishaven. Van Edegem tot Aalst, de stad die hem adopteerde en adoreerde. De stad waar
hij Bieke adoreerde. De stad van Daens, zijn ware voorbeeld. De koppige ajoin.
De wereld was zijn dorp. De strijd voor zij die het minder goed hadden, zette hij onverschrokken voort. Van
Koerden over Kosovaren. Van zigeuners over moslims. Karel stond altijd aan hun zijde. Hij hielp mensen wegwijs
in onze samenleving. Hij stond hen met raad en veel daad bij.
Hij is heel zijn leven loyaal gebleven. Trouw aan zijn idealen. Trouw ook aan zijn echte vrienden.
Karel. We zullen je missen. Ik zal je omhelzing missen. Je wijze raad. Je scherpe analyse. Je voortdurende inzet en
trouw. Zoveel keer heb ik je mogen vastpakken en stevig koesteren. Nooit mocht ik in je haar wrijven. Tot enkele
weken geleden. Toen mocht ik je gladde kop stevig vastpakken.
Je bent altijd jezelf gebleven. Een rots in de branding. Een opperbeste en warme kerel.
Bert Anciaux, Senator en fractievoorzitter (sp.a)
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SOS KOERDISTAN
Help Rojava en Shengal!
Sinds 2014 zijn al tienduizenden vrouwen en mannen, gezinnen met kinderen, ouderen en thuislozen uit Rojava, de Koerdische
regio in Syrië, op de vlucht geslagen voor de brutaliteit van IS, de ‘Islamitische Staat’. In juli van dat jaar verspreidde het
meedogenloze geweld van IS zich ook over Zuid-Koerdistan, het noorden van Irak, thuis van zevenhonderdduizend Yezidi’s –
een eeuwenoude Koerdische religie – en evenveel Christenen van allerlei strekking.
De tragedie bereikte een absoluut dieptepunt in de eerste weken van augustus 2014. IS startte een offensief in de regio
Shengal, het spirituele centrum van het Yezidisme. Meer dan driehonderdduizend mensen moesten vluchten, duizenden anderen
werden gedood of verkocht als seksslavinnen. De getuigenissen over de onmenselijkheden die IS in Shengal heeft aangericht
zijn weerzinwekkend. Degenen die erin slaagden te ontsnappen aan de nachtmerrie, wachtte een nieuwe reeks beproevingen.
De opvanginfrastructuur is in het door burgeroorlog geteisterde Syrië zeer precair. Rojava biedt, als één van de meest stabiele
gebieden in Syrië, al onderdak aan 1,2 miljoen Syrische ontheemden. Deze opvanginitiatieven moeten voorzien in het gehele
levensonderhoud van de bewoners: onderdak, voedsel, psychologische, medische en administratieve bijstand. Daarenboven
raken levensmiddelen en hulpgoederen zeer moeilijk binnen, mede door de gesloten grensovergang met Turkije.
Met deze oproep willen wij de lokale opvanginitiatieven in Noord- en Zuid-Koerdistan en Rojava steunen. De vluchtelingen uit de
regio kunnen niet rekenen op enige hulp van de Turkse, Syrische en Iraakse overheden, maar overleven louter door altruïsme en
menselijk medeleven. Elke bijdrage is dus goud waard.
Wilt u helpen? Doe een gift op:
IBAN: BE35 8538 5112 7037
IC: SPAABE22
Koerdisch Instituut vzw
Met de mededeling: “SOS SHENGAL ROJAVA”

