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“We, peoples of Rojava-Northern Syria, including Kurds, Arabs, Syriacs, Assyrians, 
Turkmen, Armenians, Chechens, Circassians, Muslims, Christians, Yezidis, and the 
diff erent doctrines and sects, recognize that the nation-state has made Kurdistan, 
Mesopotamia, and Syria a hub for the chaos happening in the Middle East and has 
brought problems, serious crises, and agonies for our peoples. 

The democratic federalism of northern Syria is based on a geographic concept 
and an administrative and political decentralization; it is part of the united Syrian 
democratic federalism…”
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 EDITORIAAL

Derwich M. Ferho

Niet alleen de aanslagplegers maar ook 
de krachten achter hen moeten aangepakt worden

We beginnen gewoon te worden aan berichten over aanslagen die gepleegd worden door geradicaliseerde 
IS-aanhangers, in Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Duitsland, England, België, enzovoort. Het aantal dodelijke 
slachtoffers varieert. De feitelijke daders worden opgepakt, neergeschoten of  gezocht, soms verdwijnen ze 
spoorloos. Maar wie achter hen zit, wie hen moreel en financieel steunt en hen op vreedzame burgers in de 
EU afstuurt, dat wordt doodgezwegen. 

Toen de Arabische lente begon in het Midden-Oosten was de westerse publieke opinie verheugd. Het west-
erse publiek verklaarde zich solidair met de opstanden in sommige landen, o.a. in Syrië, maar over gelijkaar-
dige opstanden in andere landen, zoals Saudi-Arabië, Qatar en Turkije, zwegen ze liever. In het westen deed 
men alsof  men van niets op de hoogte was en ging men gewoon verder met de diplomatieke relaties, vooral 
als de economische belangen zwaar wogen. 

Het is ondertussen geen geheim meer dat bepaalde terroristische organisaties, o.a. de IS, Jabhat al-Nusra en 
Ahrar al-Sham, gesteund worden door landen zoals Saudi-Arabië en Turkije. Het is evenmin een geheim dat 
Qatar en Iran hun eigen terreurgroepen steunen en het veld opsturen. De militaire en de logistieke steun van 
die landen voor die groepen, in zowel Syrië als Irak, is herhaaldelijk in de media  gekomen. Die groepen krij-
gen wapens en worden op een of  andere manier gefinancierd. 
Iran probeert via de Populaire Mobilisatie Eenheden (PMU of  Hashd al-Sha’abi) voet aan de grond te krijgen 
in Irak. De PMU heeft zich in Irak schuldig gemaakt aan zware mensenrechtenschendingen. Deze groep pro-
beert nu ook in Syrië zijn praktijken voort te zetten, net zoals de door Iran gesteunde Hezbollah. 
Al deze terreurgroepen worden op een of  andere manier gesteund door landen als Saudi-Arabië, Qatar, 
Iran en Turkije. Ondertussen blijft men hier in het westen zwijgen en bekijkt men het als een ver-van-mijn-
bed-show. Nu de aanslagen ook in het westen worden gepleegd, worden er strengere veiligheidsmaatregelen 
ingevoerd. Maar het betreft enkel politionele en juridische maatregelen tegen geradicaliseerde jongens, op het 
moment van de feiten en dat is alles. 

De enigen strijdkrachten op het veld die zowel de terreurgroepen bestrijden en hen kunnen terugdringen zijn 
de Koerdische vrijheidsstrijders in Rojava (Syrië) en in Irak. Met hun beperkte militaire middelen voeren ze 
strijd tegen die terreurgroepen sinds hun opkomst. Maar ze strijden ook tegen de totalitaire regimes, zoals dat 
van Syrië. Ze voeren strijd om het land te kunnen omvormen tot een democratische regio, waarin alle volker-
en in vrede kunnen samenleven. Omdat de Koerdische vrijheidsstrijders de IS en de rest van de terreurgroep-
en niet toelaten om hun barbaarse terreur verder te zetten, worden ze met zware militaire middelen en een 
economische embargo zeer hard aangevallen door de Turkse staat. Sinds enkele maanden houdt het Turkse 
leger de regio boven Aleppo bezet. De Koerden zijn omsingeld en worden aangevallen door dit leger van 
Erdoğan, die enkele miljarden euro’s kreeg om zogezegd vluchtelingen tegen te houden. Voor welke doelen 
Erdoğan deze gift van de EU zal gebruiken, is meer dan ooit duidelijk voor de Koerden. 

Wil men af  van de terreuraanslagen in Europa en elders in de wereld, dan moeten ook de echte bazen aange-
pakt worden. Het heeft weinig zin enkel en alleen de kleine vissen te arresteren en op te sluiten, want deze 
zullen zeer snel vervangen worden door andere gehersenspoelde jongeren. 
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Hişyar Özsoy
Vice-covoorzitter, verantwoordelijk voor Buitenlandse 
Zaken
Parlementslid
4 mei 2017

aanstekelijke moed

Ze zullen zeggen dat u geen kik mag geven

Ze zullen zeggen dat er geen kleur mag zijn

U zou al lachend in opstand zijn gekomen 

Ze zullen zeggen dat rozen niet mogen bloeien

Laten we dus lachen       

Opdat de opstand niet verweesd achterblijft

En als dat een misdaad is, het zij zo, mijn vriend    

Laat de glimlach van de mensen nooit vervagen            

Zij zullen zeggen dat de zon niet mag opgaan

Ze zullen hun wapens richten op de hoop

U zou al rennend in opstand zijn gekomen

Zij zullen u beschuldigen van een misdaad          

Laten we dus rennen

Opdat de opstand niet eenzaam achterblijft 

En als dat een misdaad is, het zij zo, mijn vriend    

Laat de mensen niet gek worden van woede 

Selahattin Demirtaş

Bulaşici cesaret

Çıt çıkmasın diyecekler
Renk olmasın diyecekler
Gülerek isyan etmişsin
Gül açmasın diyecekler
Gülelim o zaman

Op 2 mei viel de politie binnen in de HDP-kantoren 
in Dargeçit (Mardin) waarbij ze een poster in beslag 
namen met een foto erop van HDP-covoorzitter 
Selahattin Demirtaş en een gedicht dat hij geschreven 
heeft in de gevangenis, getiteld “Aanstekelijke moed”. 
Tijdens de raid werd aan de partijvertegenwoordigers 
meegedeeld dat de Openbare Aanklager van het 
Tweede Strafhof  in Mardin het bevel tot vervolging 
had ondertekend met het argument dat “deze 
materialen als bewijsmateriaal kunnen gebruikt 
worden als de heer Demirtaş in de toekomst schuldig 
wordt bevonden.” De rechtbank verzameld dus 
“bewijsmateriaal” voor een misdaad waarover 
pas in een niet nader bepaalde toekomst juridisch 
overlegd zal worden. Deze schandalige manier van 
redeneren getuigt niet enkel van de huidige toestand 
van het Turkse rechtssysteem onder het  partijdige 
voogdijschap van Erdoğan en diens AKP, maar duidt 
ook op de omvang van de wetteloosheid die het land 
te wachten staat onder het toekomstige presidentiële 
regime.  

We begrijpen dat de para-legale politiek van het 
monddood maken en terreur tegen onze partij niet 
enkel bedoeld is om de “economie van de angst” 
verder te kunnen zetten waarop de heerschappij van 
Erdoğan en de AKP gebouwd is, maar dat ze ook de 
angst van de regering weerspiegelt voor de stem van 
de oppositie die de HDP vertegenwoordigt. 

Wij scharen ons aan de zijde van onze covoorzitter 
en verklaren eens te meer dat we ons land niet zullen 
laten neerbuigen in stille angst. Moed is aanstekelijk! 

Het verboden gedicht van Demirtaş

Hişyar Özsoy

De repressie van Erdoğan’s AKP-regering tegen 
de pro-Koerdische Democratische Partij der 
Volkeren (HDP) heeft een nieuw toppunt van 
krankzinnigheid bereikt. 
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die variëren van “propaganda voor een terroristische 

organisatie” tot “het beledigen van de president”, zijn 

bijna allen gebaseerd op toespraken en activiteiten in 

het kader van hun parlementaire werk. Tegen de heer 

Demirtaş zijn maar liefst 96 procedures gestart. De 
aanklachten zijn lachwekkend en hallucinant tegelijk. 

Zo wordt Demirtaş onder meer vervolgd omdat hij 
de gruwelijke militaire operaties in Koerdische steden 

in 2015-2016 in een persverklaring had omschreven 
als “oorlog en een ramp”. En omdat hij de woorden 

“verzet” en “het Koerdische volk” had gebruikt in 

zijn Newroz-toespraak van 2016. In december moest 
Demirtaş ook al voor de rechtbank verschijnen 
omdat hij de extreemrechtse MHP-leider Devlet 

Bahçeli geciteerd had die president Erdoğan voor de 
verkiezingen “een dief ” had genoemd, terwijl zijn partij 

daarna gewoon in de coalitieregering stapte. Demirtaş 
had de MHP-leider publiekelijk herinnerd aan diens 

eerdere uitspraak, waarna hij werd aangeklaagd voor 

“het beledigen van de president”. Bahçeli zelf  werd 

uiteraard niet vervolgd voor zijn uitspraak. Kafka ten 

top. In de gevangenis schreef  Demirtaş tot dusver 
een kortverhaal, vertaald als “Aleppo Delicatesse”, en 

twee gedichten. Hij maakte ook al twee schilderijen. 

De getalenteerde HDP-covoorzitter is tevens een 

begenadigd muzikant. Alles samen worden meer dan 

vierhonderd jaar gevangenis plus twee maal levenslang 

tegen hem geëist. 

Kristel Cuvelier, stafmedewerker Koerdisch Instituut vzw

Öksüz kalmasın isyanın

Suçsa suç kardeşim
Gülüşü solmasın insanın

Gün doğmasın diyecekler
Umuda silah çekecekler
Koşarak isyan etmişsin
Suçu sana yükleyecekler
Koşalım o zaman
Yalnız kalmasın isyanın

Suçsa suç kardeşim
Tepesini attırmayın insanın

Selahattin Demirtaş

Vertaling Kristel Cuvelier, stafmedewerker Koerdisch Instituut 
vzw

LACHWEKKENDE AANKLACHTEN

Selahattin Demirtaş, de charismatische covoorzitter 
van de pro-Koerdische Democratische Partij der 

Volkeren (HDP), zit sinds 4 november 2016 opgesloten 
in de Type F-gevangenis van Edirne. Zo goed als 

alle parlementsleden van de HDP worden vervolgd 

en een tiental van hen bevindt zich momenteel in de 

gevangenis. De meer dan 600 aanklachten tegen hen, 
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De Koerden, reeds duizenden jaren aanwezig in 
Mesopotamië, worden in de wetenschappelijke 
literatuur vermeld in verband met de stichting van 
de stad Jericho (elfduizend jaar geleden) en in de 
archeologie vanaf  het Mesolithicum. Ze worden 
daarnaast ook in verband gebracht met de afsplitsing 
van de talen uit de Indo-Europese taalfamilie, 
2.000 jaar voor onze tijdrekening. Het bewuste 
“Buchenargument” wijst op de aanwezigheid van de 
Koerdische term “gurgan” of  “narewen” in verband 
met de beuken die groeiden ten westen van de noord-
zuidlijn die loopt van Königsberg naar Odessa.

Behoeft het nog verdere argumentatie dat het 
Turkse regime zich ook aan wetenschappelijke 
falsificatie bezondigt op het terrein van de ethische 
wetenschappen, met name door de Koerden te 
stigmatiseren als terroristen? Ik heb dertien jaar 
gewerkt aan een doctoraat over het onderwerp: 
“Staatsnationalisme versus volksnationalisme. Een 
ethische analyse van de Koerdische kwestie in Turkije”. 
Op basis van het uitpluizen van vierduizend boeken 
(in acht talen), vijftien studiereizen in Europa en Azië, 
deelname aan acht wetenschappelijke congressen en 
actieve interventies op zeven manifestaties, kom ik 
in mijn doctoraat theologie tot een belangrijke zesde 
stelling: de Koerden ambiëren geen terrorisme, maar 
ethisch nationalisme.

Voor de diplomatie en politiek maak ik een vuist: ik gun 
u, naast uw handigheid, sluwheid en opportunisme, 
geen gram wetenschappelijke falsificatie en geen gram 
ethisch misdrijf  meer. Deze boodschap is bedoeld voor 
Turkije, omdat dit land op basis van wetenschappelijke 
en ethische vervalsing de Koerden onderdrukt; de VS, 
omdat ze op basis van een ambigue ernst de Koerden 
misbruiken; en de Europese regeringen, omdat ze 
in hun beleid het opportunisme plaatsen boven 
ethiek, onder andere door het Koerdische volk op de 
Europese terrorismelijst te plaatsen.

Turkije onderdrukt de Koerden sinds 1924. De Jong-
Turken, die in Turkije vanaf  1915 de Ottomaanse 
heerschappij aanvielen, deden op de Koerden beroep 
om het Ottomaanse regime definitief  te liquideren, 
met het vooruitzicht van verdere toekomstige 
samenwerking in staatsverband. In de plaats daarvan 
kwam er vanaf  1924 onderdrukking, vanwege Mustafa 
Kemal Atatürk, de stichter van de Turkse republiek, 
en daarin tot op heden gevolgd door alle latere Turkse 
regimes. De Turkse onderdrukking baseert zich op 
vier wetenschappelijke falsificaties. Men aarzelt niet 
om, met zogezegde wetenschappelijke argumenten, in 
dit verband universiteitsprofessoren het diplomatieke 
en politieke pad op te sturen. Tegen de allang 
wetenschappelijk verworven inzichten in, pleegt men 
vervalsing op het domein van de historiografie, de 
filologie, de antropologie en de ethiek. 

Legendarisch is de historisch hardnekkige Turkse 
negatie van hun Armeense genocide en dus ook van 
hun Koerdische genocide. Deze laatste onderdrukking 
duurt nog voort. De herleiding van het Koerdisch tot 
een Turks dialect vloekt met het reeds twee eeuwen 
verworven wetenschappelijke inzicht dat van de 
zeventien taalfamilies in de wereld het Turks behoort 
tot de Altaïsche-Oeralfamilie en het Koerdisch tot 
het Indo-Europees. Op basis van wetenschappelijke 
literatuur registreerde ik in mijn onderzoek bovendien 
negen grondige filologische verschillen tussen het 
Turks en het Koerdisch. 

Antropologisch (en historisch) vloekt het de Koerden 
te identificeren als “Bergturken”. De Turken kwamen 
slechts in de elfde eeuw van onze tijdrekening vanuit 
het Altaigebergte in Centraal-Azië toe in Turkije. 

Diplomatie en politiek schuwen 
geen wetenschappelijke vervalsing
Hugo Van Rompaey

Het is niet naïef  om te stellen dat de diplomatie 
en politiek geen leugens (zie Trump en Poetin), 
maar erger nog, ook geen wetenschappelijke 
vervalsingen schuwen. 
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nemen in de informele sector of  hun kost bijeen te 

schrapen op basis van de geringe uitkeringen van hun 

vakbond.

Veel ontslagen ambtenaren mogen niet werken in de 
privésector, als het om een beroep gaat dat door de 

staat gereguleerd wordt, zoals de advocatuur en het 

onderwijs.

PASPOORTEN WORDEN INGETROKKEN

Ook voor ontslagen politiefunctionarissen en 

militairen is het wettelijk verboden om gelijkaardig 

werk te doen in de privésector. De weinigen die wel 

hun carrière mogen voortzetten in de privésector, zoals 

werknemers uit de gezondheidssector, geraken maar 

moeizaam aan werk, vooral als het een gelijkwaardige 

job betreft van hetzelfde loonniveau als hun vorige 

baan.

De paspoorten van ontslagen werknemers uit de 

openbare sector worden ingetrokken, zodat ze niet 

buiten de grenzen aan de slag kunnen, wat hun kansen 

op het vinden van werk nog meer beperkt. “Ze 

verbieden ons het land te verlaten, ze verbieden ons 

te werken … wat willen ze dan dat ik doe?”, vroeg een 

vrouw zich af  die ontslagen was uit haar topfunctie in 

het kantoor van de president.

Sommige ontslagen zijn misschien gerechtvaardigd, 

zoals die van soldaten die deelnamen aan de 

couppoging. Maar de autoriteiten slagen er niet in 

duidelijke criteria te formuleren waarop de ontslagen 

gesteund zijn of  enig individueel bewijs aan te dragen 

van een overtreding. Dat ontkracht hun bewering dat 

de ontslagen noodzakelijk zijn om terrorisme tegen 

te gaan. Alles lijkt er daarentegen op te wijzen dat 

achter de zuivering wijdverbreide onrechtmatige en 

discriminerende motieven schuilgaan. Een voormalige 

Zuivering publieke sector verwoest 
levens van 100.000 mensen in Turkije

In Turkije zijn meer dan 100.000 werknemers uit 
de publieke sector op een willekeurige manier 
ontslagen, met catastrofale gevolgen voor hun 
leven en hun levensonderhoud. Dat onthult 
Amnesty International in een nieuw rapport 
onder de titel ‘No end in sight: Purged public 
sector workers denied a future in Turkey’.

Uit het rapport blijkt dat tienduizenden mensen – onder 

wie artsen, politieagenten, leerkrachten, academici en 

soldaten – moeten ploeteren om financieel rond te 
komen, omdat ze gebrandmerkt worden als ‘terroristen’ 

en niet langer aan de slag kunnen in de publieke sector.

SCHOKGOLVEN

“De schokgolven, veroorzaakt door het hardhandig 

neerslaan van de poging tot staatsgreep in Turkije, 

blijven de levens vernietigen van een groot aantal 

mensen die niet alleen hun job verloren, maar die ook 

hun professionele bestaan en hun gezinsleven aan 

diggelen zagen vallen”, zegt Andrew Gardner, Turkije-

researcher van Amnesty International.

“Een heleboel mensen in Turkije die de schandvlek 

van ‘terrorist’ met zich meedragen en beroofd zijn van 

hun bestaansmiddelen, zien hun carrière afgebroken 

en andere mogelijkheden voor tewerkstelling 

geblokkeerd.”

Het rapport is gebaseerd op 61 interviews die werden 
afgenomen in Ankara, Diyarbakir en Istanboel en 

beschrijft de penibele situatie waarin mensen die 

ooit een veilige en vaste overheidsbaan hadden, nu 

verkeren, zonder rechtszekerheid. Alle geïnterviewden 

beschreven hoe ze, bij gebrek aan andere 

bestaansmiddelen zoals sociale zekerheidspremies, 

gedwongen werden om te leven van hun spaarcenten, 

te vertrouwen op vrienden of  familie, jobs aan te 

Peter Edel
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en de capaciteit om dat ook te doen. Ze is nog niet aan 
haar taak begonnen.

Een klein aantal van de ontslagen personen hebben 
publiekelijk hun ontslag aangevochten. Ze kregen 
te maken met intimidatie door de politie, of  werden 
zelfs opgesloten en mishandeld. Nuriye Gülmen, een 
academicus, en Semih Özakça, een leerkracht, zijn al 75 
dagen in hongerstaking uit protest tegen hun ontslag.
“Honderdduizend mensen beletten te werken, komt 
neer op een grootschalige aanslag op het beroepsleven 
en maakt duidelijk deel uit van een bredere, politieke 
zuiveringsoperatie tegen echte of  vermeende politieke 
tegenstanders”, zegt Andrew Gardner.

“De autoriteiten moeten onmiddellijk stoppen met 
deze willekeurige ontslagen. Wie niet schuldig is 
bevonden aan enige misstap moet eerherstel krijgen. 
Zij die werden ontslagen, moeten toegang krijgen 
tot een snelle en effectieve beroepsprocedure, zodat 
zij hun naam kunnen zuiveren, compensatie kunnen 
krijgen en hun carrière kunnen hervatten.”

Deze tekst werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 22 
mei 2017.

lokale overheidsfunctionaris vertelde Amnesty 
International: “Als iemand je weg wil, dan noemen ze 
je eenvoudigweg een Gülenist.”
Het openbare karakter van de ontslagen maakte het 
voor de getroffenen nog moeilijker. “Ik werd ooit als 
een held geprezen. Nu zien ze mij als een terrorist en 
een verrader”, zei een ex-soldaat, die gelegerd was in 
een ander deel van het land dan waar de couppoging 
plaatsvond, aan Amnesty International. Een professor 
die in augustus 2016 ontslagen werd, vertelde Amnesty 
International: “Mijn zoon wilde niet meer naar school, 
de andere kinderen scholden hem uit, ze zeiden dat 
zijn moeder een terroriste en een verraadster was.”

GEEN VERKLARING

Geen van de door Amnesty geïnterviewde personen 
heeft een verklaring gekregen voor zijn ontslag. Er 
was alleen de algemene beschuldiging dat ze banden 
hadden met terroristische groeperingen. Ondanks 
het duidelijk willekeurige karakter van de ontslagen, 
bestaat er voor de werknemers in openbare dienst geen 
effectieve procedure om tegen hun ontslag beroep aan 
te tekenen. Een commissie die in januari voorstelde de 
ontslagen te onderzoeken, mist de onafhankelijkheid 

Bron: 'No end in sight: Purged public sector workers denied a future in Turkey', Amnesty International 
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voert een grootschalige oorlog in guerrillabestrijding 
in de Koerdische delen van het land. De repressie 
tegen wettelijk verkozen pro-Koerdische politici van 
partijen als HDP en DBP is daarvan de parlementaire 
component. Duizenden zijn ontslagen, geïnterneerd 
maar ook beschoten en gedood. 

WAT NA ISLAMITISCHE STAAT?

Een belangrijk deel van de Turkse paniek wordt 
veroorzaakt door de angst dat de Syrische Koerden 
een belangrijke zeg zouden krijgen in het gebied dat nu 
door de Islamitische staat wordt bezet, maar waarvan 
de toekomst onduidelijk is na de verdrijving van IS. 
Daarbij vrezen zij ook dat de door IS vernietigde 
staatsgrens tussen Irak en Syrië niet meer hersteld 
zal worden, maar dat het één Koerdisch gebied zal 
worden. Een autonoom Koerdisch gebied, net als in 
Irak, maar veel moeilijker te controleren omdat de 
leidende politieke partij Democratische Eenheidspartij 
(PYD) in Syrisch Koerdistan niet geneigd lijkt naar 
Ankara te luisteren - in tegenstelling tot de leidende 
partij in Iraaks-Koerdistan, de Democratische Partij 
van Koerdistan (KDP). 

We staan aan de vooravond van de beslissende slag 
om Raqqa, de tot hoofdstad uitgeroepen stad van 
Islamitische Staat in het oosten van Syrië, aan de rivier 
de Eufraat. Tegelijkertijd staan Iraakse en Iraaks-
Koerdische strijdkrachten op het punt de stad Mosoel, 
aan de Tigris  in Irak, op IS te heroveren. Daarmee 
raakt IS een zeer belangrijk steunpunt kwijt. De slag 
om Mosoel is al maanden gaande en de slag om Raqqa 
had al maanden geleden ingezet kunnen zijn. De 
bemoeienis van Turkije met dit gebied heeft echter een 
politieke strijd voortgebracht die gaat over de vraag 
wat er moet gebeuren met het bestuur van het gebied 
ná het verjagen van IS.

De Turkse regering doet er werkelijk alles aan 
om de onafhankelijke Koerdische beweging 
te vernietigen. Dat is de les die getrokken kan 
worden uit de ontwikkelingen van het laatste jaar. 
De enorme repressie in de Turkse maatschappij 
tegen Koerdische politici, de bombardementen 
op Koerdische bases in Syrië en Irak eind april; 
het geweld tegen Koerdische demonstranten 
in Washington tijdens het bezoek van president 
Erdoğan op 16 en 17 mei. Dat geldt ook voor de bouw 
van muren op de grenzen en de uitkamoperaties 
in diverse Turks-Koerdische provincies. De 
dreiging met geweld en het imponeergedrag 
is voor iedereen die de Turkse positie niet 
onmiddellijk wil steunen. Alle oppositie wordt als 
terreur bestempeld. Solidariteit met de Koerden 
ook. Erdoğan leidt een systeem in nood en zoekt 
zijn toevlucht in repressie, militarisering en veel 
oorlog. De spanningen met NAVO-bondgenoten 
nemen toe. 

Hierbij een overzicht van de contraguerrillaoorlog en 
de spanningen in de Turkse verhouding met de VS.

GROOTSCHALIGE 
CONTRAGUERRILLAOORLOG

De grootste bedreiging ten opzichte van de Turkse 
eenheidsgedachte gedurende bijna 100 jaar was de 
Koerdische beweging. Tijdens een kortstondige 
periode van 2013 tot 2015 was er enigszins sprake van 
normalisatie. Dat gaf  de mogelijkheid voor de opkomst 
van een parlementaire pro-Koerdische politiek in de 
vorm van de succesvolle HDP. Na de staatsgreep van 
15 juli heeft president Erdoğan de islamitische Gülen-
beweging bij zijn binnenlandse vijanden opgeteld. 
Een systematische repressie drukt nu op het land. 
Maar dat niet alleen; de oorlog tegen Koerden neemt 
steeds grotere proporties aan. De Turkse regering 

Contra-guerrilla-oorlog en Turks-
Amerikaanse betrekkingen 
Guido van Leemput 
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zaak (de HDP) zwaar onderdrukt wordt. 
- Door het vernietigen of  verkleinen van
de militaire infrastructuur van de PKK. Dergelijke
operaties op Turks grondgebied zijn enorm opgevoerd
sinds januari 2017. Het gaat niet alleen om operaties in
provincies aan de grens met Syrië en Irak, maar ook
veel noordelijker delen van Koerdistan zoals Tünceli/
Dersim of  Warto. In talloze dorpen op het Koerdische
platteland zijn recent nieuwe uitgaansverboden
uitgeroepen.
- Door een muur van honderden kilometers
lang te bouwen op de grens met Syrië, in Koerdisch
gebied, en door een muur te bouwen op de grens
tussen Turkije en Iran. In alle gevallen gaat het om het
vernietigen of  verkleinen van de strategische diepte,
dat is de mogelijkheid om schuil te gaan voorbij de
staatsgrenzen van Turkije;
- Door in augustus 2016 een militaire invasie
in Syrië te beginnen die met veel moeite heeft
geresulteerd in de inname van de stad al-Bab. Daarna
noemde Turkije de operatie geslaagd. Sindsdien houdt
het het veroverde gebied bezet. Het ligt nu tussen
twee Koerdische kantons. Daarmee slaagde de Turkse
regering in haar doelstelling om te voorkomen dat de
Koerdische kantons verenigd zouden worden en een

FACETTEN VAN DE 
CONTRAGUERRILLAOORLOG

De Turkse regering die altijd volledige steun aan de 
islamistische oppositie in Syrië heeft gegeven, zag met 
afschuw aan dat na de overwinning van de Koerden 
in Kobanê, januari 2015, hun machtspositie in het 
noorden van Syrië toenam. Op verschillende manieren 
is getracht dat te voorkomen: door het te verbieden, 
het op militaire wijze te bestrijden, of, als het niet 
anders kan, het vertragen of  onder controle krijgen 
van sommige Koerden. De volgende ontwikkelingen, 
en dit is geen volledig overzicht, van de afgelopen 
jaren zijn in deze oorlog te onderscheiden:

- Repressie tegen alles wat Koerdisch (mede)
bestuur bepleit op plaatselijk, provinciaal of  landelijk
niveau in Turkije. De HDP en BDP zijn niet
verboden, maar hun leden lijden onder een enorme
onderdrukking;
- De vernietiging van hele straten en wijken in
diverse steden in de Koerdische regio in Turkije in
de eerste maanden van 2016, dus voor de mislukte
staatsgreep. Dat heeft er ook toe geleid dat de
georganiseerde politieke stem voor de Koerdische

Turkse militaire operatie in Nusaybin in lente van 2016
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Iraaks Koerdistan. De doelen waren vooral in het het 
Shengal-gebergte, op de Syrische en Iraakse grens, in 
het deel waar de PKK plaatselijke zusterorganisaties 
steunt. Het is voor Turkije een doorn in het oog dat de 
PKK zich in het gebied heeft gevestigd. Dat is al sinds 
de zomer van 2014 het geval, toen de PKK-troepen 
de enige macht bleek te zijn die de door IS in gevaar 
gebrachte Yezidis kon beschermen. 

Al maanden probeert Turkije de PKK uit dat gebied 
te verdrijven. Daarvoor zijn tal van gesprekken 
gevoerd met Barzani, de Koerdische president van 
de Koerdische provincies in Irak. Bij een recent 
bezoek van Barzani in februari werd zelfs de Iraaks-
Koerdische vlag gehesen in Ankara om hem tot steun 
te verleiden in de strijd tegen de PKK. Begin maart 
werd een aanval op de PKK-basis geopend met nieuw 
opgerichte Koerdische milities die gehoorzaamden 
aan de Turkse en Iraaks-Koerdische regering (de 
Rojava peshmerga, nvdr.). Die aanvallen leverden niet 
het gewenste resultaat op.

SHENGAL NA IS

Het gaat Turkije om het schakelpunt dat Shengal is 
tussen Rojava en geestverwanten van de PKK in Iraaks-
Koerdistan. Volgens deze redenering moet voorkomen 
worden dat de grens van Syrië en Irak geopend wordt 
eens Raqqa en Mosoel zijn gevallen. Het Shengal-
gebergte is tussen deze steden te situeren. Het zou een 
gat in de blokkade vormen als de door IS opgeheven 
staatsgrenzen een Koerdisch gebied zouden mogelijk 
maken. Turkije wil dat kruispunt weghalen. De oorlog 
tegen de PKK lijkt daarmee een nieuwe fase in te gaan, 
maar opnieuw is het niet gelukt de PKK te verdrijven. 
De vraag is of  dat de onmiddellijke doelstelling was, 
want kan zoiets wel met enkel luchtbombardementen? 
Een belangrijke verklaring voor de mislukking is 
dat de Turkse luchtmacht ook een eenheid van 
KDP-peshmerga’s trof, waarbij 6 Iraaks-Koerdische 
militairen gedood werden. Behalve de KDP van 
Barzani steunt geen van de Iraaks-Koerdische partijen 
de Turkse bombardementen. 

HET UITEENDRIJVEN VAN DE AMERIKANEN 
EN DE SYRISCHE KOERDEN

De Turkse regering die in augustus 2016 overging 
tot een militaire interventie in Syrië om de voortgang 
van de Koerdische expansie te stoppen, schuwt 
geen enkel middel om haar zin te krijgen. Omdat ze 

strook langs de Turkse grens zouden vormen.
- Door samen te werken met Koerdische
vijanden van de succesvolle PYD-partij met haar YPG-
leger. De sterkste van die Koerdische vijanden zetelt
in Iraaks-Koerdistan en heet KDP. De KDP houdt
het stukje gezamenlijke grens aan de Tigris potdicht.
Dat belemmert de economische ontwikkeling van
Syrisch–Koerdistan. Zie ook verder. Het gaat hier
om een groeiend inter-Koerdisch probleem over de
Koerdische politiek na de val van de Islamitische Staat;
- Door te proberen de PYD te beletten om
gunstige samenwerkingsvormen aan te gaan, natuurlijk
in de eerste plaats met geestverwanten in Turkije en
andere delen van Koerdistan, maar ook bijvoorbeeld
met de Amerikanen, en Rusland;
- Door al tientallen jaren bombardementen op
het PKK-hoofdkwartier in het Iraakse Qandil-gebergte 
uit te voeren. Bombardementen die zijn gedoemd om
in ieder geval politiek te falen. De beweging wordt
echter nooit uitgeschakeld en gaat ook niet uit zichzelf
weg. Het is dus hooguit zinnig voor binnenlandse
politieke tevredenheid;
- Door in april 2017 luchtbombardementen uit
te voeren op Syrisch-Koerdische doelen en op PKK-
doelen in het Shengal-gebied (Sinjar, Irak). 

Met die laatste acties bleek van alles aan de 
hand. Hetgeen vooral opviel was de band van de 
Amerikanen met de Syrisch-Koerdische PYD-partij, 
en haar YPG-leger dat deel uitmaakt van de Syrische 
Democratische Strijdkrachten (SDF). De VS is haar 
Midden-Oostenpolitiek onder de regering Trump aan 
het oriënteren. Wat de doelen daarvan zijn, is hier 
niet aan de orde. Maar de SDF hebben aangeboden 
de bevrijding van Raqqa te willen uitvoeren. Om de 
schade in eigen rangen te beperken of  om hoe dan ook 
te kunnen winnen zijn (zware) wapens nodig. De VS 
lijken bereid die wapens te leveren. In feite gaat het hier 
om de enige steun van betekenis aan Koerden die door 
Turkije tot de PKK-stroming worden gerekend. Dat 
betekent dat de Amerikanen met sommige Koerden 
samenwerken en dat niet duidelijk is, wat daarvan 
de uiteindelijk politieke resultaten voor de Koerden 
zullen worden. De Turkse regering wil dit hoe dan ook 
voorkomen en is bereid daarvoor een verregaande 
confrontatie te riskeren met de Amerikanen.

LUCHTBOMBARDEMENTEN OP SHENGAL

Op 24 april 2017 werden tientallen doelen vanuit 
de lucht aangevallen in diverse delen van Syrisch en 
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na de bombardementen overgebracht. Amerikaanse 
helikopters en vliegtuigen werden in de lucht 
gestuurd. Daarmee werd onmiddellijk een soort 
de facto veilige zone afgekondigd. Koerden en 
sympathisanten kwamen in actie op sociale media 
met een campagne die ‘#Noflyzone4Rojava’ heet. De 
Turkse luchtaanvallen hielden toen ook meteen op, 
waarmee een militaire confrontatie met de VS werd 
vermeden. Wel werden diverse aanvallen gedaan met 
tanks en grondtroepen op diverse Syrisch-Koerdische 
gebieden. De Koerden beschikken kennelijk over 
geavanceerde tankafweerraketten, want enkele Turkse 
tanks werden geheel vernietigd. Het is een Koerdisch 
signaal dat zij alle verworven wapens zullen gebruiken 
om de Turken buiten te houden. Of  de Amerikaanse 
veldcommandant over het gebruik van deze 
wapens vooraf  was ingelicht, laat staan dat hij hier 
toestemming voor had gegeven, is niet bekend. Feit 
is wel dat de directe, grootschalige Turkse aanvallen 
stopten. Ongetwijfeld heeft dit aanleiding gegeven tot 
hooglopende discussies tussen Turkse en Amerikaanse 
autoriteiten.

Zowel de omkoping van Flynn als de bombardementen 
op de de facto bondgenoten van de Amerikanen, 

inzag dat de Amerikaanse regering in het afgelopen 
jaar op het punt stond de Syrische Koerden van de 
SDF verder materieel te ondersteunen met wapens 
en andere steunmiddelen, heeft de Turkse regering 
Michael Flynn ingehuurd om dergelijke plannen te 
stoppen. Flynn was Nationaal Veiligheidsadviseur 
in de eerste drie weken van het bewind van Trump. 
Daarna werd hij ontslagen. Een week voorafgaand 
aan het ingaan van die positie werd hij gevraagd door 
de zittende regering Obama of  Trumps aankomende 
regering bereid zou zijn om de YPG te bewapenen. 
Flynn zei nee, waardoor het plan niet doorging en hij 
een beloning van de Turkse regering kreeg bestaande 
uit 500.000 dollar. Daarmee is de aanval op Raqqa 
maanden uitgesteld. Dat nieuws was nog niet bekend 
toen Turkije het risico nam met de Amerikanen in 
conflict te komen toen de Turkse regering, eind april, 
YPG-posities bombardeerde. 

HET UITEENDRIJVEN VAN DE 
AMERIKANEN EN DE SYRISCHE KOERDEN

De belangrijkste boodschap van de VS aan Turkije, na 
de aanval op radiostations, communicatieapparatuur 
en hoofdkwartieren van de YPG, werd onmiddellijk 

Op de daken van Kobanê.
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ERKENNING POLITIEKE REALITEIT 
KOERDEN 

De oorlog in Turkije tegen de Koerden in dat land staat 
niet onder internationale kritiek. Daarvoor heeft het 
Westen kennelijk te veel belangen in Turkije. Kritiek 
op Erdoğan is het gevolg van zijn autocratisch bestuur 
en het wegdrijven van “Westerse” waarden. Turkije 
dreigt soms wel als westers bondgenoot verloren 
te gaan. Desondanks blijven de Koerden in Turkije 
voorgesteld worden als terroristen. Er zit maar een ding 
op om oneindig bloedvergieten te stoppen en verder 
te voorkomen. De internationale gemeenschap moet 
de Koerden erkennen als reële kracht, en niet stoken in 
hun onderlinge spanningen, en hen laten deelnemen 
aan vredesonderhandelingen en besprekingen over 
de politieke toekomst van de landen waar zij deel van 
uitmaken. Dat geldt om te beginnen voor Syrië, Irak 
en Turkije.

vertellen dat de Turkse regering niet zal ophouden 
met druk uit te oefenen op de VS om de steun aan de 
Syrische Koerden zo kort mogelijk te laten duren, zo 
min mogelijk te laten zijn en zo duur mogelijk voor de 
Koerden te laten uitpakken.

Inmiddels is in ruil voor de niet tegen te houden 
bewapening van de SDF, Amerikaanse steun toegezegd 
om meer inlichtingen over de PKK aan de Turkse 
regering te geven. Hoe ernstig dit zal uitpakken, is niet 
duidelijk.

Na het bezoek van Erdoğan aan Washington (16 en 
17 mei) stelde de verantwoordelijke Amerikaanse 
diplomaat in Turkije, Brett McGurk, dat de politieke 
leiding over de situatie in Raqqa na de val van IS 
in volledige coördinatie met Turkije zal worden 
uitgevoerd. Of  dat echt het geval zal zijn, moet nog 
blijken. Maar het geeft aan dat Turkije erboven op zit en 
ook dat de VS geen openlijke ruzie over dit onderwerp 
wil riskeren. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat 
in ieder geval een politiek conflict zal uitbreken na 
de val van Raqqa - maar ook nieuwe militaire Turkse 
interventies moeten niet worden uitgesloten.

DE NAVO ALS HAPEREND 
BONDGENOOTSCHAP

Turkije is een NAVO-bondgenoot en stelt op basis 
van het NAVO-lidmaatschap ook militaire capaciteiten 
ter beschikking, maar het beleid van Turkije wordt 
niet vertrouwd omdat het jarenlang Islamitische 
fundamentalisten (zoals IS) heeft bevoorraad en 
gesteund. De VS wil Turkije niet expliciet verbaal 
afvallen, maar doet dat in de praktijk wel. Dat was de 
stand van zaken, aan de vooravond van een belangrijke 
NAVO-top in Brussel op 24 en 25 mei. 

Volgens een bericht van Debka (een Israëlische site met 
gedetailleerde militaire informatie) is de VS met spoed 
bezig zijn deel van de basis in Incirlik te verplaatsen 
naar vijf  bases in Koerdische plaatsen in Syrië.

Maar inmiddels is er ook in Duitsland discussie 
uitgebroken over de positie van Duitse militairen op 
dezelfde vliegbasis in Incirlik. Die Linke wil niet dat 
Duitsland medeverantwoordelijk is voor de oorlog 
tegen de Koerden, ongeacht of  dat in Syrië is of  in 
Turkije. Daarmee zijn zij duidelijk over de situatie en 
de noodzaak om deze te veranderen.
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opgeven. Deze militaire steun zal cruciaal zijn om het 

werk af  te maken.

Maar terwijl president Trump zich opmaakt voor 

zijn bijeenkomst op dinsdag 16 mei met de Turkse 
president Recep Tayyip Erdoğan – geen vriend van 
de Koerden in Syrië, noch in zijn eigen land – vragen 

wij de Amerikaanse president en de Amerikaanse 

bevolking om zich bewust te zijn van de enorme 

opofferingen die de Koerdische bevolking gemaakt 

heeft in deze strijd, en het belang van het unieke 

democratische systeem waaraan we hard gewerkt 

hebben in de regio van Noord-Syrië die gekend staat 

als Rojava.

Wij vechten tegen de Islamitische Staat omdat dit 

nu eenmaal het enige juiste is wat we kunnen doen, 

maar we hebben onze overwinningen met veel doden 

betaald. We hebben nu al duizenden van onze jonge 

mannen en vrouwen verloren in de strijd, en we weten 

dat vele honderden meer van hen zullen sterven in 

Raqqa. Eens we die strijd gewonnen hebben, zal 
Amerika dan toegeven aan de Turkse druk en ons in 

de steek laten, ondanks deze opoffering?

In de afgelopen weken heeft Turkije over zijn 

landsgrenzen luchtaanvallen uitgevoerd waarbij 

tientallen van onze strijders gedood werden wiens 

missie eruit bestond te vechten tegen de Islamitische 

Staat. Hierdoor werden de Amerikaanse strijdkrachten 

die momenteel hier zijn om ons bij te staan, verplicht 

om zich naar het Turks-Syrische grensgebied te 

reppen om hun solidariteit uit te drukken en de vrede 

te bewaren. Maar wat gaat er gebeuren eens Raqqa 
bevrijd is en de VS hun eigen weg verdergaan? Zal 
Amerika dan stilzwijgend aan de kant gaan staan als 

Erdoğan zijn dreigementen ten uitvoer brengt om 
de grens te overrompelen en Rojava te decimeren, 

enkel en alleen omdat zijn regime geen pluralistische 

AMUDA, Syrië — Eindelijk voelden wij, die worstelen 

om in het noorden van Syrië een prille democratie te 

vrijwaren, ons gesterkt door de aankondiging van de 

Trump-administratie dat het Amerikaanse leger de 

Koerdische mannen en vrouwen die de ruggengraat 

vormen van de Syrische Democratische Strijdkrachten 

(SDF) rechtstreeks zal beginnen bewapenen. Deze 

strijdkrachten zijn tot dusver de meest waardevolle en 

effectieve bondgenoten geweest van Amerika in de 

oorlog tegen de Islamitische Staat.  

Dit is iets wat we herhaaldelijk gevraagd hebben 

gedurende de bijna drie jaren dat onze milities al 

tegen de Islamitische Staat aan het vechten zijn én 

zegevieren, overwinningen die ze behaalden ondanks 

de vaak ongelijke krachtsverhoudingen en met een 

nijpend gebrek aan zware wapens. We hebben de 

jihadisten langzaam maar zeker honderden mijlen 

teruggedrongen tot aan de rand van hun finale 
nederlaag in Raqqa. De Islamitische Staat zal haar 
zelfverklaarde hoofdstad echter niet gemakkelijk 

Sinam Mohamad

Sinam Mohamad, buitenlands afgevaardigde 
voor de Democratische Federatie van Noord-
Syrië, schreef  een aangrijpend opiniestuk in 
The New York Times van 11 mei 2017. Het is 
een oproep aan de Amerikaanse regering en de 
Amerikaanse bevolking om de Syrische Koerden 
ook na de val van IS te blijven steunen tegen 
een dreigende aanval vanuit Turkije. De vrees 
bestaat immers dat de VS eens Raqqa bevrijd 
is, en de VS de overwegend Koerdische milities 
YPG/YPJ en de overkoepelende multi-etnische 
SDF niet langer nodig hebben voor de strijd 
tegen IS, zullen ophouden de Koerdische regio’s 
te beschermen. Deze oproep voor politieke 
erkenning, humanitaire hulp en bescherming 
tegen toekomstige Turkse aanvallen, verdient het 
ook in Europa dringend gehoor te krijgen! 

Rojava

Laat ons niet in de steek nadat we 
IS verslagen hebben 
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Islamitische Staat – en niet tegen Turkije – we 
vechten ook voor democratie, voor een rechtvaardige 
en inclusieve samenleving waarbinnen Arabieren, 
Koerden, Assyrische christenen, Turkmenen en 
andere etnische groepen in onze diverse regio van 
Syrië samen het bestuur uitmaken en waar vrouwen en 
mannen met gelijke stem spreken, beschermd door de 
wet. Stad na stad die we bevrijd hebben, hebben we 
de lokale bevolking de mogelijkheid gegeven om hun 
eigen democratische lokale besturen vorm te geven. 
Onze democratie is, net als elk gezond politiek systeem, 
iets waar voortdurend aan gewerkt wordt. We claimen 
geen perfectie. Een bevolking die opgegroeid is onder 
een dictatuur heeft tijd nodig om de noodzakelijke 
gewoontes van compromissen en samenwerking 
aan te leren. Maar we geloven eveneens dat ons 
systeem een leefbaar model kan aanbieden voor 
een toekomstig federaal Syrië, waarin een inclusief  
bestuur, dat zo lokaal mogelijk gehouden wordt, zou 
kunnen beginnen met het herstel van de etnisch-
religieuze verdeeldheden die er mee toe bijdragen dat 
deze eindeloze oorlog nog langer aansleept.    

Vanwege de druk uit Turkije hebben de Verenigde 
Staten evenwel geen officiële politieke relaties 
met onze vertegenwoordigers en zijn ze er niet in 
geslaagd om onze uitsluiting te voorkomen van 
de VN-vredesgesprekken over de toekomst van 

democratie naast de deur kan tolereren waarin de 
Koerden hun rechten krijgen? 

De vijandigheid van de Turkse staat tegen Rojava 
vloeit voort uit het aanslepende conflict met zijn eigen 
Koerdische bevolking. De heer Erdoğan beweert dat 
we een Koerdische nationalistische enclave willen 
creëren van waaruit de Arbeiderspartij van Koerdistan 
(PKK), waarmee Turkije al decennialang oorlog voert, 
in staat zal zijn Turkije te bedreigen. 

Maar ons doel is niet een Koerdische staat. 
Onze Volksverdedigingseenheden (YPG) en 
Vrouwenverdedigingseenheden (YPJ) - die 
momenteel samen strijden binnen de multi-etnische 
Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) - zijn 
niet de PKK, en een conflict toelaten met Turkije, 
een machtige vijand, is allesbehalve bevorderlijk voor 
ons doel om een gefedereerd systeem van lokale 
democratie te promoten in Syrië. Wij denken dat de 
beste oplossing voor Turkije eruit zou bestaan om de 
vredesonderhandelingen met de Koerdische groepen 
daar ter plaatse herop te starten en om te accepteren 
dat een stabiele zuiderbuur veel beter is dan een 
buurland dat gedomineerd wordt door sektarische 
chaos. 

Het is niet enkel ons doel om te vechten tegen de 

Troepen van de Militaire Raad van Manbij op het platteland nabij Manbij in het noordwesten van Syrië.
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en om ons jullie woord te geven dat jullie ook na 
de bevrijding van Raqqa. zullen verhinderen dat 
Turkije probeert te vernietigen wat we hier hebben 
opgebouwd. 

Kortom, wij vragen, als een volk dat een generatie van 
onze jongeren heeft opgeofferd om de Islamitische 
Staat te verslaan en een democratische toekomst te 
creëren voor Syrië: zullen jullie ons steunen?

Sinam Mohamad is buitenlands afgevaardigde voor de 

Democratische Federatie van Noord-Syrië. Dit artikel verscheen 
op de Opiniepagina’s van The New York Times op 11 mei 

2017. Vertaling: Kristel Cuvelier, stafmedewerker Koerdisch 

Instituut vzw.

Syrië, die binnenkort opnieuw opgestart worden in 
Genève. Erger nog, onze bevolking lijdt onder een 
verwoestende economische blokkade aan de Iraakse 
en Turkse grens die ervoor zorgt dat we basisgoederen 
moeten ontberen die essentieel zijn voor ons welzijn 
en voor de reconstructie.   

Elke dag zetten onze strijders hun leven op het spel 
voor de waarden van gelijkheid en democratie. We 
zijn dankbaar voor militaire hulp, maar deze zal niet 
volstaan om een blijvende vrede te garanderen. Dus 
roepen we de Trump-administratie, het Congres en 
de Amerikaanse bevolking op om een federaal Syrië 
te ondersteunen als weg naar vrede. We vragen uw 
hulp om de blokkade op te heffen door de Iraaks-
Koerdische administratie die de grens controleert 
ervan te overtuigen dat ze de goederen doorlaten 
die we nodig hebben voor de reconstructie en 
om de bevolking hier te voeden, inclusief  de 
honderdduizenden vluchtelingen die een veilig 
onderkomen hebben gezocht in Rojava.  

En we vragen jullie om ons diplomatiek te erkennen, 
om ons toe te laten tot de vredesonderhandelingen 

Een vrouwelijke SDF-strijdster wordt verwelkomd door een lokale vrouw, nadat haar dorp werd bevrijd van IS, nabij Raqqa.
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Rojava

schrijnend tekort aan medische materiaal, medicijnen 

en hulpverleners. Volgens internationale vrijwilligers 
overlijden meer dan de helft van de SDF-soldaten 

aan eenvoudige schotwonden, omdat het medische 

materiaal ontbreekt om het bloeden te stelpen. Deze 

doden zouden gemakkelijk te voorkomen zijn door 

het verstrekken van medisch materiaal zoals de trauma 

kits die zo courant zijn in de meeste legers. Uiteraard 

kunnen de SDF-milities alle militaire steun gebruiken 

die ze kunnen krijgen in deze uiterst zware strijd tegen 

IS, maar ook medische hulpverlening aan het front 

zou talloze mensenlevens kunnen redden!

Onze regering zou de SDF kunnen steunen in hun 

strijd tegen IS door het verstrekken van medische 

materialen, medicijnen en/of  medische bijstand aan 

de frontlinies. 

2. Humanitaire noodhulp aan de regio

Daarnaast is er dringend nood aan humanitaire 

hulpverlening voor de hele regio van de Democratische 

Federatie van Noord-Syrië (Rojava). Enkele 

honderdduizenden interne Syrische vluchtelingen 

zochten de afgelopen jaren hun toevlucht tot de 

overwegend Koerdische regio’s in het noorden van 

Syrië en verwacht wordt dat dit aantal verder zal 

toenemen naarmate de slag om Raqqa vordert. Ook 
tienduizenden vluchtelingen uit Mosul (Irak) zochten 

reeds een veilig onderkomen in Rojava. 

Onze regering zou de SDF kunnen steunen in hun 

strijd tegen IS door het verstrekken van humanitaire 

hulp aan de Democratische Federatie van Noord-

Syrië.

3. Opheffing economische blokkade

“We vragen uw hulp om de blokkade op te heffen door de 

Iraaks-Koerdische administratie die de grens controleert ervan 

te overtuigen dat ze de goederen doorlaten die we nodig hebben 

Terwijl de eindstrijd om de bevrijding van Raqqa, 
de officieuze hoofdstad van de Islamitische 
Staat in Syrië, in alle hevigheid is losgebarsten, 
hebben de Syrische Koerden en hun Arabische, 
christelijke, Turkmeense en andere bondgenoten 
dringend internationale hulp nodig, niet enkel 
militair, maar ook diplomatiek en humanitair. 
Ook onze politici kunnen hen op verschillende 
manieren helpen! Daarnaast willen we onze 
politici ook vragen de zwaar getroffen Yezidi-
bevolking van Shengal (Sinjar) in Irak te 
ondersteunen.

“Wij vechten tegen de Islamitische Staat omdat dit nu eenmaal 

het enige juiste is wat we kunnen doen, maar we hebben onze 

overwinningen met veel doden betaald. We hebben nu al 

duizenden van onze jonge mannen en vrouwen verloren in de 

strijd, en we weten dat vele honderden meer van hen zullen 

sterven in Raqqa. Eens we die strijd gewonnen hebben, zal 

amerika dan toegeven aan de Turkse druk en ons in de steek 

laten, ondanks deze opoffering?”

- Sinam Mohamad, Buitenlands afgevaardigde voor 

de Democratische Federatie van Noord-Syrië,

Opiniestuk in The New York Times van 11 mei 2017

1. Medische ondersteuning in frontlinies 

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) 

zijn begin juni begonnen aan het eindoffensief  voor 

de bevrijding van Raqqa. De SDF zijn een multi-
etnisch en religieus gemengd leger, dat onder meer 

bestaat uit Koerden, Arabieren, Turkmenen en 

Assyrische christenen en waarvan de ruggengraat 

gevormd wordt door de overwegend Koerdische 

Volksverdedigingseenheden (YPG/YPJ). De SDF 
wisten gesteund door de Internationale Coalitie 

verschillende grote steden te bevrijden van IS, 

waaronder Manbij en Tabqa, doch tegen een 
zware prijs in mensenlevens, helaas vaak door een 

Oproep: dringende hulp aan pro-Koerdische SDF-milities 
in frontlinie tegen Islamitische Staat en bescherming van 
Democratische Federatie van Noord-Syrië tegen Turkse aanvallen
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Hişyar Özsoy
Vice-covoorzitter, verantwoordelijk voor Buitenlandse 
Zaken
Parlementslid
4 mei 2017

aanstekelijke moed

Ze zullen zeggen dat u geen kik mag geven

Ze zullen zeggen dat er geen kleur mag zijn

U zou al lachend in opstand zijn gekomen 

Ze zullen zeggen dat rozen niet mogen bloeien

Laten we dus lachen                                                             

Opdat de opstand niet verweesd achterblijft

En als dat een misdaad is, het zij zo, mijn vriend    

Laat de glimlach van de mensen nooit vervagen            

Zij zullen zeggen dat de zon niet mag opgaan

Ze zullen hun wapens richten op de hoop               

U zou al rennend in opstand zijn gekomen                     

Zij zullen u beschuldigen van een misdaad                                                

Laten we dus rennen

Opdat de opstand niet eenzaam achterblijft 

En als dat een misdaad is, het zij zo, mijn vriend    

Laat de mensen niet gek worden van woede 

Selahattin Demirtaş

Bulaşici cesaret

Çıt çıkmasın diyecekler
Renk olmasın diyecekler
Gülerek isyan etmişsin
Gül açmasın diyecekler
Gülelim o zaman

Op 2 mei viel de politie binnen in de HDP-kantoren 
in Dargeçit (Mardin) waarbij ze een poster in beslag 
namen met een foto erop van HDP-covoorzitter 
Selahattin Demirtaş en een gedicht dat hij geschreven 
heeft in de gevangenis, getiteld “Aanstekelijke moed”. 
Tijdens de raid werd aan de partijvertegenwoordigers 
meegedeeld dat de Openbare Aanklager van het 
Tweede Strafhof  in Mardin het bevel tot vervolging 
had ondertekend met het argument dat “deze 
materialen als bewijsmateriaal kunnen gebruikt 
worden als de heer Demirtaş in de toekomst schuldig 
wordt bevonden.” De rechtbank verzameld dus 
“bewijsmateriaal” voor een misdaad waarover 
pas in een niet nader bepaalde toekomst juridisch 
overlegd zal worden. Deze schandalige manier van 
redeneren getuigt niet enkel van de huidige toestand 
van het Turkse rechtssysteem onder het  partijdige 
voogdijschap van Erdoğan en diens AKP, maar duidt 
ook op de omvang van de wetteloosheid die het land 
te wachten staat onder het toekomstige presidentiële 
regime.  

We begrijpen dat de para-legale politiek van het 
monddood maken en terreur tegen onze partij niet 
enkel bedoeld is om de “economie van de angst” 
verder te kunnen zetten waarop de heerschappij van 
Erdoğan en de AKP gebouwd is, maar dat ze ook de 
angst van de regering weerspiegelt voor de stem van 
de oppositie die de HDP vertegenwoordigt. 

Wij scharen ons aan de zijde van onze covoorzitter 
en verklaren eens te meer dat we ons land niet zullen 
laten neerbuigen in stille angst. Moed is aanstekelijk! 

Het verboden gedicht van Demirtaş

Hişyar Özsoy

De repressie van Erdoğan’s AKP-regering tegen 
de pro-Koerdische Democratische Partij der 
Volkeren (HDP) heeft een nieuw toppunt van 
krankzinnigheid bereikt. 
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vragen, als een volk dat een generatie van zijn jongeren heeft 
opgeofferd om IS te verslaan en een democratische toekomst te 
creëren voor Syrië: zullen jullie ons steunen?”
- Sinam Mohamad 

Het Turkse regime en de door hen gesteunde milities 
die het noorden van Aleppo bezetten, waaronder 
verschillende jihadistische groeperingen, blijven 
aanvallen uitvoeren op de Koerdische regio’s. Onlangs 
raakte bekend dat het Turkse leger een invasie van 
de overwegend Koerdische regio in het noorden van 
Syrië plant, waarbij mogelijks gewacht wordt tot nadat 
de SDF Raqqa bevrijd hebben. 

Onze regering kan de SDF steunen in hun strijd 
tegen IS door duidelijk te stellen dat een Turkse 
aanval op de Democratische Federatie van Noord-
Syrië niet getolereerd zal worden, een mogelijke piste 
hiertoe is de creatie van een “safe zone” in deze regio. 
Onze regering kan kortom helpen voorkomen dat 
de Syrische Koerden, die hun leven opofferen in de 
strijd tegen IS, wederom een mes in hun rug krijgen, 
zoals al zo vaak in de tragische geschiedenis van de 
Koerden gebeurd is. 

6. Ondersteuning van de Yezidi in Shengal 
(Sinjar, Irak)

In augustus 2014 pleegde de Islamitische Staat een 
genocide tegen de Yezidi-bevolking van Shengal 
(Sinjar) in het noorden van Irak. Tot op vandaag 
verblijven de meeste overlevenden nog steeds in 
vluchtelingenkampen, deels doordat IS tot voor kort 
de zuidelijke dorpen nog onder controle had, maar 
ook door de officieuze economische blokkade die 
aan Shengal werd opgelegd. Deze politiek werd door 
zowel Yezidi-hulporganisatie Yazda als Human Rights 
Watch veroordeeld.  

Onze regering kan de Yezidi-gemeenschap helpen 
door hun legitieme roep om zelfbeschikking 
diplomatiek te ondersteunen, door de economische 
blokkade aan te kaarten  en door de wederopbouw 
van de volledig verwoeste stad Shengal financieel te 
steunen.

Koerdisch Instituut vzw, Brussel, 13 juni 2016

voor de reconstructie en om de bevolking hier te voeden, inclusief  
de honderdduizenden vluchtelingen die een veilig onderkomen 
hebben gezocht in Rojava.”
- Sinam Mohamad

De economische blokkade die zowel door Turkije 
als door diens regionale bondgenoten werd opgelegd 
aan de Democratische Federatie van Noord-Syrië 
(Rojava) zorgt ervoor dat noch humanitaire hulp, 
noch de broodnodige reconstructiematerialen, over 
de grens geraken. 

Onze regering zou de bevolking van de Democratische 
Federatie van Noord-Syrië kunnen steunen door druk 
uit te oefenen op de betrokken machten om de grens 
open te stellen voor hulpgoederen, medicijnen en 
reconstructiematerialen.

4. Diplomatieke erkenning

“Elke dag zetten onze strijders hun leven op het spel voor de 
waarden van gelijkheid en democratie. We zijn dankbaar voor 
militaire hulp, maar deze zal niet volstaan om een blijvende 
vrede te garanderen. Dus roepen we (…) op om een federaal 
Syrië te ondersteunen als weg naar vrede. (..) En we vragen 
jullie om ons diplomatiek te erkennen en om ons toe te laten tot 
de vredesonderhandelingen.”
- Sinam Mohamad

Ondanks het feit dat de SDF en de administratie van 
de Democratische Federatie van Noord-Syrië in de 
frontlinie staan in de strijd tegen IS, ondanks het feit 
dat zij over een aanzienlijk grondgebied beschikken en 
een belangrijke politieke en militaire speler zijn in Syrië 
en ondanks hun streven naar een vredevolle, federale, 
seculiere en democratische toekomst voor het land, 
blijven de vertegenwoordigers van de Democratische 
Federatie van Noord-Syrië door Turkse druk geweerd 
van de VN-vredesonderhandelingen in Genève.

Onze regering kan de politieke vertegenwoordigers 
van de Democratische Federatie van Noord-
Syrië steunen door hen diplomatiek te erkennen 
en door te ijveren voor hun deelname aan de VN-
vredesonderhandelingen.

5. Bescherming tegen Turkse aanvallen

“(…) en om ons jullie woord te geven dat jullie ook na de 
bevrijding van Raqqa. zullen verhinderen dat Turkije probeert 
te vernietigen wat we hier hebben opgebouwd. Kortom, wij 
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leven werd geroepen. In de verschillende bevrijde 

regio's werden bestuursorganen opgericht bestaande 

uit lokale vertegenwoordigers uit de verschillende 

etnisch-religieuze gemeenschappen, om samen te 

besturen. 

Dat de SDF steeds meer ondersteuning krijgen van de 

internationale coalitie, zint buurland Turkije helemaal 

niet. Zo hamerde de Turkse president Erdoğan 
erop dat de Koerdische afdeling van de SDF nauwe 

banden zou hebben met de PKK, hetgeen weerlegd 

werd door de groepering en de coalitie. Dat de SDF 

nu ook zware wapens krijgen van de Amerikanen om 

Raqqa te veroveren, deed de Turkse regering dan ook 
steigeren. De Turkse regering ziet de invloed van de 

Syrische Koerden in het Syrische conflict dan ook met 
lede ogen aan. Om die reden bood president Erdoğan 
dan ook een alternatief  aan om Raqqa in te nemen, 
namelijk met behulp van Syrische rebellen die door 

Turkije gesteund worden. 

Dit voorstel werd echter om verschillende redenen van 

de hand gedaan. Zo hadden de Turkse bondgenoten 

o.m. aanzienlijk meer moeite om hun doelstellingen 

te halen op het slagveld, hetgeen pijnlijk duidelijk 

werd toen deze eenheden de stad Al-Bab probeerden 

te veroveren op de Islamitische Staat. Zelfs met 

directe steun van Turkse eenheden leden deze nog 

problematische nederlagen. Daarnaast kwamen 

verschillende van deze Syrische eenheden in opspraak 

door het gebruik van buitensporig geweld. Het feit 

dat het Turkse voorstel van tafel geveegd werd en 

de Turkse invloedssfeer in Syrië nu ingedamd wordt 

door zowel Russisch als Amerikaans ingrijpen, zint 

president Erdoğan helemaal niet. Hij had namelijk een 
aanzienlijk grotere rol voor zichzelf  weggelegd in dit 

conflict en zal dan ook niet aarzelen om zijn kans te 
grijpen zodra deze zich voordoet.

De afgelopen maanden schetsten de internationale 
media een rooskleurig beeld van de strijd tegen 
de Islamitische Staat. Zo werd het territorium 
van de groepering bijna gehalveerd door de 
inspanningen van de internationale coalitie. 
Tevens werden verschillende sleutelfiguren van de 
organisatie uitgeschakeld en werd het aanzienlijk 
moeilijker voor de groepering om nieuwe 
rekruten aan te trekken. De indrukwekkende 
stroom aan inkomsten van de groepering werd 
ook systematisch drooggelegd, wat tot grote 
ontevredenheid leidde bij de militanten die 
tot kort daarvoor aanzienlijke sommen geld 
uitbetaald werden.

Belangrijker nog is dat het kerngebied van de 

terreurgroep in Syrië en Irak werd aangevallen door de 

internationale coalitie. In Irak begon het Iraakse leger 

het langverwachte offensief  om Mosul, het grootste 

bolwerk van Islamitische Staat in Irak, te heroveren. In 

Syrië slagen de Syrische Democratische Strijdkrachten 

(SDF) erin successen te blijven boeken. Zo werd de 

strategische stad Tabqah kortgeleden nog veroverd 
op de terreurgroep en wisten ze ook op verschillende 

plaatsen de Eufraat te bereiken waardoor de stad 

Raqqa steeds meer geïsoleerd raakt. 

Hoewel het einddoel ongetwijfeld de verovering van 

deze stad is, zijn er belangrijke kanttekeningen die 

hierbij vermeld moeten worden. De SDF bestaan voor 

een groot deel uit Koerden die onder de YPG-vlag 

strijden. Aanvankelijk streden zij vooral om hun dorpen 

en steden te beschermen toen IS nog de overhand in de 

regio had, maar het was dankzij hun vastberadenheid, 

moed en opoffering dat de terreurgroep de eerste 

zware nederlaag leed rond Kobanê en in andere delen 

van de regio. Naarmate de YPG meer terrein wonnen, 

begonnen meerdere groeperingen zich bij hen aan 

te sluiten, waardoor de koepelorganisatie SDF in het 

De keerzijde van het Raqqa-offensief...

Bart Rombouts
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materieel en logistiek op te bouwen voordat de aanval 
op Raqqa echt ingezet wordt. Dit zou neerkomen op 
tentenkampen voor ongeveer driehonderdduizend 
mensen, het voorzien van drinkbaar water, voedsel, 
medische en psychologische ondersteuning, en nog 
een hele resem andere dingen om de overgang iets 
of  wat te vergemakkelijken. Deze taken moeten 
ook uitgevoerd worden door ervaren mensen en 
specialisten, waardoor de nood aan samenwerking met 
verschillende hulporganisaties alleen maar dringender 
wordt. 

Het lijkt er steeds meer op dat de leden van de coalitie, 
en de VS in het bijzonder, erop uit zijn om Raqqa zo snel 
mogelijk in te nemen. Wat ze echter lijken te vergeten 
is dat de strijd tegen de Islamitische Staat maar één 
aspect is van het veelgelaagde conflict in de regio en 
dat een goed uitgebouwde humanitaire infrastructuur 
een cruciale rol kan spelen voor de operationele 
doelstellingen in de regio. Zo kan het helpen om 
de regionale vluchtelingenstroom aanzienlijk te 
verminderen, hetgeen de druk op de buurlanden zou 
verkleinen. Daarnaast kan het de deur openen voor 
het afbakenen van aanvullende de-escalatiezones en 
kan het de politieke positie van deze partijen in het 
vredesproces versterken, want tot op heden werden 
de SDF niet uitgenodigd aan de onderhandelingstafel.

Indien het humanitaire aspect niet aangekaart wordt 
en het offensief  op Raqqa ingezet wordt zonder dat 
de nodige voorbereidingen worden getroffen, lopen 
de SDF de kans om internationaal krediet te verliezen, 
doordat ze niet zullen kunnen voorzien in de noden 
van deze mensen. Daarnaast zou het als een potentieel 
motief  gebruikt kunnen worden door zowel het 
Assad-regime als Turkije om in de toekomst nieuwe 
stappen te zetten om de bevrijde regio's terug in chaos 
te storten.

Ondertussen is het offensief  op Raqqa van start gegaan 
en er bestaat geen twijfel over dat de stad vroeg of  laat 
zal vallen. Wat de gevolgen op lange termijn echter 
zullen zijn voor de regio en de SDF, zal de toekomst 
moeten uitwijzen.

Het grootste probleem is echter dat een bepaald aspect 
van het offensief  bijna niet aangekaart wordt, namelijk 
het humanitaire aspect. Tot op heden werden te weinig 
inspanningen geleverd door de internationale coalitie 
om de mensen die het geweld proberen te ontvluchten, 
te voorzien van onderdak en voedsel op een schaal 
die nodig is om in hun behoeften te voorzien. 
Verschillende bronnen in de regio maakten dan ook al 
melding van de nood aan gecoördineerde hulp op een 
grotere schaal. De administratie van de Democratische 
Federatie van Noord-Syrië (Rojava) verleent reeds 
geruime tijd onderdak aan honderdduizenden mensen 
die het geweld in andere delen van Syrië probeerden te 
ontvluchten. Recent zijn er ook nog vluchtelingen uit 
Irak bijgekomen, sinds het Iraakse leger het offensief  
voor Mosul inzette. Voor al deze mensen is er al een 
aanzienlijke stroom aan goederen nodig om in hun 
levensonderhoud te voorzien - als daar nog eens 
meer dan honderdduizend mensen bijkomen die de 
gevechten in en rond Raqqa gaan ontvluchten, kan de 
situatie snel onhoudbaar worden.

De coalitie lijkt op dit vlak geen lessen te hebben 
geleerd van wat het offensief  in Mosul met zich 
heeft meebracht, ondanks de waarschuwingen van 
hulporganisaties die probeerden alles in goede banen 
te leiden. Het werd duidelijk dat de opvangkampen 
te snel volliepen en het werd een kwestie van dweilen 
met de kraan open. Ondertussen wordt er al bijna acht 
maanden gevochten in en rond Mosul en zitten er nog 
enkele honderdduizenden mensen vast in vijandig 
gebied, waardoor de humanitaire situatie in de nabije 
toekomst alleen maar zal verslechteren.

Als we niet willen dat hetzelfde zich voordoet in 
Rojava, moeten de SDF nu internationale steun 
krijgen om de nodige infrastructuur, middelen, 

Persconferentie van de SDF waarop de vierde fase van het 
bevrijdingsoffensief voor Raqqa werd aangekondigd.
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heel normaal leven. Toen IS kwam hebben onze Arabische buren 
ons verraden, omdat we Yezidi zijn. IS kwam vanuit Mosul en 
viel ook ons dorp aan. De plaatselijke Yezidi-strijders hebben 
van 2 tot 3 uur ’s nachts weerstand kunnen bieden tegen IS. 
Wij probeerden met een groep van 44 familieleden te vluchten. 
Aan de rand van Shengal werden we alle 44 gearresteerd door 
plaatselijke bewoners die ons overleverden aan IS.

Eerst zei IS: “Maak je geen zorgen, we zijn hier alleen voor de 
militairen.” We werden verzameld aan de voet van de berg door 
ongeveer 40 IS-strijders. We waren doodsbang en durfden bijna 
niet bewegen. Toen een IS-strijder me beval om recht te staan, 
probeerde mijn vader me te helpen door te vertalen wat hij in het 
Arabisch tegen me gezegd had. Daarop dreigde de IS-strijder 
mijn vader te vermoorden. Ik was bang en hield de hand van 
mijn broer en mijn zus stevig vast.

Ze brachten ons naar een gebouw in Shengal waar de mannen en 
de vrouwen gescheiden werden. De mannen werden geblinddoekt 
en geboeid naar de bovenverdieping gebracht. De vrouwen en 
kinderen werden in een grote zaal beneden opgesloten. De emir 
van IS was ene abu Musa uit Syrie, een vreselijk iemand, 
vooral tegenover de meisjes.  Uiteindelijk werden de mooiste 
meisjes eruit gekozen, ze moesten zwarte klederen aandoen en 
kregen handboeien om. Daarna werden ze letterlijk verkocht op 
de markten.

Ze namen me mee naar Mosul naar een huis dat vroeger nog 
van Saddam Houssein was geweest. Daar vertelden ze me 
dat ze mijn vader hadden vermoord en dat ze ons ook gingen 
vermoorden. Het was een vreselijk moment. Ik ben een aantal 
keren “cadeau gegeven” aan verschillende IS-strijders.

Van Mosul ben ik naar de gevangenis van Badous gebracht. We 
kregen er slechts éénmaal per dag een stukje brood. Ik maakte 
me zorgen over mijn jongste broertje dat huilde en we vroegen of  
hij geen stukje brood mocht. In plaats van brood gaven ze hem 
slaag. Op die plek zijn vreselijke dingen gebeurd. Zo sleepte een 
IS-strijder ons aan ons haar door het hele kamp. 

Indringende getuigenis van een jonge Yezidi-
vrouw die ontsnapte uit de klauwen van IS

Parween Rasho Ibrahim Alhinto (19) is een van de 
vele duizenden Yezidi-meisjes die door de Islamitische 
Staat gevangengenomen, verkracht en verhandeld 
werd. De oeroude Yezidi-geloofsgemeenschap 
(Êzîdî) werd in augustus 2014 het slachtoffer van een 
genocide toen de terreurgroep de stad Shengal (Sinjar, 
Irak) en de omliggende dorpen binnenviel. Duizenden 
mannen werden er vermoord en duizenden vrouwen 
werden door IS gevangengenomen en verhandeld als 
seksslavinnen. Jonge kinderen werden ontvoerd om hen 
te hersenspoelen en op te leiden tot bommenmakers 
en zelfmoordterroristen.

Parween was meer dan vier maanden de gevangene 
van IS, waarna ze op een dag op eigen houtje wist 
te ontsnappen. Sindsdien verblijft ze in een slecht 
uitgerust vluchtelingenkamp in het Koerdische 
noorden van Irak, waar onder meer de broodnodige 
traumabegeleiding ontbreekt.

Parween was enkele dagen in Europa om steun te 
vragen voor de Yezidi-gemeenschap die zo zwaar 
getroffen werd door de onmenselijke wreedheden 
van de Islamitische Staat. De Yezidi’s hebben 
dringend humanitaire hulp nodig, traumabegeleiding, 
financiering voor de wederopbouw van de vernielde 
stad Shengal en de Yezidi-dorpen, internationale 
erkenning van de genocide en een internationaal 
beschermd statuut zonder hetwelke ze hun leven in 
Shengal onmogelijk terug kunnen opbouwen, uit vrees 
dat hen opnieuw hetzelfde zal worden aangedaan.

Tijdens de bijeenkomst van de Interparlementaire 
Werkgroep de Koerden (IPWK) van dinsdag 13 juni 
bracht Parween de volgende getuigenis:

“Ik kom uit het dorp Rambosi. Vanaf  ik me herinner woonden 
we samen met onze Arabische buren, mijn vader werkte samen 
met hen en we speelden samen met hun kinderen. We hadden een 

Kristel Cuvelier
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met vijf  andere meisjes gevangen gehouden in een huis van een 
Yezidi waar IS een basis van had gemaakt. Ook daar vonden 
dagelijks verkrachtingen plaats.

Dit alles werd ons aangedaan omdat we Yezidi zijn. Waarom 
deed niemand iets in de beginfase, toen het nog mogelijk was? Er 
werden ook Yezidi-kinderen ontvoerd, die weten na drie jaar 
niet meer dat ze Yezidi zijn, ze keren terug als zelfmoordenaars 
om zichzelf  op te blazen.

Wij hebben ook onze eer, onze familie en cultuur. Onze ouders 
deden nooit iets verkeerd, waarom heeft men ons dit aangedaan?
Waarom wij?”

Reber Dosky,  een Koerdische filmmaker uit 
Nederland, reisde in 2016 naar de Koerdissche 
regio in Irak om er een reportage te maken over de 

Yezidi (Êzîdî). Hij interviewde er drie jonge vrouwen, 

waaronder Parween, die aan deze nachtmerrie wisten 

te ontsnappen. U kunt de kortfilm Yezidi Girls (14 
minuten) bekijken via volgende link: http://www.
kurdishinstitute.be/indringende-getuigenis-van-een-jonge-yezidi-
vrouw-die-ontsnapte-uit-de-klauwen-van-is/.

Na de IPWK-bijeenkomst werd Perween geïnterviewd 

voor het VTM-nieuws en voor De Afspraak.

Verslag door Kristel Cuvelier, Koerdisch Instituut vzw, Brussel, 
16 juni 2017.

Op een bepaald moment werd de plaats waar we gevangen 
gehouden werden gebombardeerd. Toen kregen we hoop op 
bevrijding. Maar waarom was iedereen stil? Vanwege de 
bombardementen werden we door twee IS-strijders met een auto 
naar Tal Afar gebracht. Daar wilden ze ons scheiden. Ik had 
een hoofddoek op om niet op te vallen en een IS-strijder vroeg me 
of  ik getrouwd was. Ik zei van wel. Hij nam mijn hoofddoek 
af. Hij heeft me meegenomen. Mijn moeder probeerde hem tegen 
te houden. Het was chaos, paniek bij iedereen. Het was een zeer 
pijnlijk moment, iedereen huilde.

Ze brachten me naar een huis in Mosul. We waren met zes 
meisjes in een huis van IS. De IS-strijders kwamen en gingen. 
Er waren strijders uit verschillende landen, die alles deden met 
de meisjes wat ze maar wilden. Verkrachtingen en martelingen 
als je je tegen hen verzette. We werden ook gedwongen om ons te 
bekeren tot de Islam. We moesten teksten uit de Koran leren en 
we moesten bidden. De IS-aanhangers kwamen uit de strijd en 
deden alles wat ze wouden met ons, ze verkochten ons of  gaven 
ons weg als cadeau.

Van Mosul werd ik naar Tal Afar gebracht. Op dat moment 
zag ik mijn broertje vanuit de auto bij de basis van IS. Ik vroeg 
of  ik hem mocht spreken, maar ik mocht niet naar hem toe. 
Men zei dat ik hem nooit meer zou zien.

In Baedj kregen we zwarte kleding van de emir van IS. We 
moesten ons eerst douchen. Jilan, een vriendin van mij, pleegde 
zelfmoord in de badkamer, ze sneed haar polsen over. We zagen 
het bloed van onder de deur komen.

Op het einde ben ik naar Shengal (Sinjar) gebracht. Ik werd er 

Parween Rasho Ibrahim Alhinto in de film Yezidi Girls, van de Nederlands-Koerdische filmmaker Reber 
Dosky.
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başûr

Ribkin.

‘Als er geen akkoord bereikt kan worden met Baghdad 

over grenzen, zullen veel landen aarzelen om een 

unilaterale onafhankelijkheidsverklaring te erkennen,’ 

zei Ribkin, eindredacteur van de nieuwsbrief  van 

Inside Iraqi Politics.

De machtigste buren van Iraaks Koerdistan, Turkije en 

Iran, die zelf  Koerdische minderheden hebben en die 

elk één van de rivaliserende partijen in de autonome 

regio steunen, hebben zich uitgesproken tegen het 

referendum.

GARANTIES VAN DE VS

Teheran heeft gewaarschuwd dat het “enkel kan 

leiden tot nieuwe problemen”, terwijl Turkije, 

waarlangs Iraaks-Koerdische olie wordt geëxporteerd, 

de beslissing om een referendum te organiseren 

“onverantwoord” noemde en “een grote vergissing”.

Bagdad, net als de belangrijke bondgenoot van de 

Koerdische regio, nl. de VS, heeft relatief  kalm 
gereageerd door de noodzaak te benadrukken dat alles 

volgens de grondwet gebeurt en het engagement te 

herhalen t.o.v. de Iraakse territoriale integriteit. 

De officiële reacties zijn even voorspelbaar als het 
referendum zelf, waarover de Koerdische administratie 

heeft beloofd dat het gehouden zal worden nadat 

Mosul heroverd is, maar het verdere vooruitzicht van 

afscheiding wordt al volop langs alle kanten besproken.

De federale overheid heeft al een comité opgericht om 

de vorm van de relaties te bepreken tussen Bagdad en 

een toekomstig onafhankelijk Koerdistan.

Turkije heeft al haar sterke ongenoegen geuit over 

de datum van het referendum, maar zal misschien 

De weg naar een Iraaks-Koerdische 
staat is nog lang

Veel Iraakse Koerden prezen de aankondiging van 
een referendum over onafhankelijkheid in september 

als een historische ontwikkeling, maar er blijven grote 

obstakels op het pad naar een onafhankelijke staat, na 

wat verwacht wordt een overgrote ja-stem te worden.

De autonome regio is nog steeds in oorlog met de 

groep Islamitische Staat, heeft meer dan een miljoen 

vluchtelingen op haar grondgebied en haar eens 

bloeiende economie heeft zware klappen gekregen 

door de oorlog en de lage olieprijzen.

De politieke partijen van Iraaks Koerdistan, met 

uitzondering van Gorran en de Koerdistan Islamitische 

Groep (KIG), kwamen tot een akkoord op 7 juni 

2017 om het referendum over de onafhankelijkheid 

van de regio op 25 september dit jaar te organiseren. 

Deze stemming is niet-bindend, maar zet zaken in 

beweging voor een onafhankelijke staat, die er al 

aan zitten te komen sinds de Iraakse Koerden erin 

slaagden autonomie te veroveren in de nasleep van de 

Golfoorlog in 1991.

Hoshyar Zebari, een voormalige minister van 

Buitenlandse Zaken van Irak en een gerespecteerde 

onderhandelaar in het onafhankelijkheidsproces van 

Koerdistan, beschreef  de beslissing als betekenend dat 

de “Koerden de Rubicon hebben overgestoken”, het 

punt van geen terugkeer.

Naast overduidelijke veiligheids- en economische 

uitdagingen die overkomen moeten worden voor een 

succesvol staatsproject, zijn andere noodzakelijke 

voorwaarden interne eenheid en externe instemming.

GEEN VAN BEIDE IS GEGARANDEERD

‘De twee grootste obstakels voor de onafhankelijkheid 

van Koerdistan zijn de kwestie van de grenzen met 

Irak en internationale erkenning,’ zei analist Nathaniel 

Ekurd Daily
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weken later opgeheven. 

De administratie die geleid wordt door de Barzani clan, 
heeft het moeilijk om salarissen uit te betalen en wordt 
geconfronteerd met veel tegenkanting, waaronder van 
twee partijen die vinden dat een referendum er pas kan 
komen na parlementaire en presidentiële verkiezingen.

“Het referendum kan dienen als een reddingsboot 
voor de heersende Koerdische partijen, die er 
niet in geslaagd zijn om efficiënt te regeren,” zei 
Yerevan Saeed, een analist en onderzoeker aan het in 
Washington DC gebaseerde Arab Gulf  Institute.

“Tenzij er een vorm van Koerdische eenheid is, 
zie ik geen levensvatbaar pad naar Koerdische 
onafhankelijkheid,” zei hij.    

Hoewel zowel de interne als de bredere context 
momenteel ver van gunstig lijken, zal het ideale 
moment er misschien nooit komen, en sommigen 
stellen dat het vooruitzicht van onafhankelijkheid 
misschien net hetgeen is dat de Koerden nodig hebben 
om hun huidige problemen te overkomen.

“Het is aan hun leiders om de strijdbijl te begraven 
en om ervoor te zorgen dat deze droom, waar zoveel 
Koerden hun levens voor hebben gegeven, eindelijk in 
werkelijkheid wordt omgezet,” stelde Zaman. 

Deze tekst werd op 13 juni 2017 gepubliceerd op de website van 
Ekurd Daily.

niet volledig vijandig zijn t.o.v. Koerdische 
onafhankelijkheid in Irak als dit kan helpen om het 
Koerdische separatisme in eigen land te beperken.

Washington heeft zich ook verzet tegen de timing van 
het referendum, maar heeft al herhaaldelijk zijn steun 
uitgedrukt voor het principe van zelfbeschikking.

“Zonder keiharde veiligheidsgaranties van de VS, 
zal een onafhankelijk Koerdistan waarschijnlijk niet 
kunnen overleven,” schreef  Amberin Zaman, een 
onderzoeker aan het Amerikaanse Wilson Center, in 
een recente paper over het onderwerp.

Iraaks-Koerdische leiders krijgen sterke steun vanuit  
het Amerikaanse Congres en lijken erop te rekenen 
dat Washington pragmatisch zal zijn en de situatie 
als een fait accompli zal aanvaarden, zoals het 25 jaar 
geleden ook deed, toen de Koerden een door de VS 
gestuurde no fly-zone gebruikten om hun instellingen 
te beginnen bouwen.

KLAAR OF NIET

Maar de ruwweg vijf  miljoen Iraakse Koerden zijn 
het niet allemaal onderling eens over het referendum, 
waarvan de aankondiging intern heel wat wantrouwige 
reacties opleverde. 

De regio bevindt zich in een politieke limbo. Het 
mandaat van Barzani als regionale president verliep 
bijna twee jaar geleden en het parlement werd een paar 
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beëindigde het vredesproces met de PKK en vernielde 
verschillende Koerdische steden, waarbij duizenden 
doden vielen en honderdduizenden mensen ontheemd 
werden. Ondertussen staan de Syrische Koerden in 
de frontlinie tegen de Islamitische Staat en andere 
jihadistische groepen, die echt een bedreiging vormen 
voor de mensheid, denk maar aan de aanslagen in 
Brussel en Parijs. Turkije is een dictatuur geworden 
en het Turkse regime valt ook buiten Turkije de 
Koerden aan, zoals in Irak en Syrië. Het internationale 
stilzwijgen hierrond geeft het Turkse regime de moed 
om door te gaan met deze aanvallen. We roepen het 
Belgische gerecht op om het eerste vonnis te volgen. 
De Koerdische strijd voor legitieme basisrechten is 
geen terrorisme.” 

Het onderzoek is voornamelijk gebaseerd op “bewijs” 
dat voortgebracht is door de Turkse staat. Diezelfde 
Turkse staat begaat talloze mensenrechtenschendingen 
en onderdrukt elke oppositie en elk legitiem protest 
onder het mom van “terreurbestrijding”. Journalisten, 
advocaten, politici, academici en iedereen die de AKP-
regering bekritiseert, riskeert vervolgd te worden 
voor “terrorisme”, wat niet zelden resulteert in 
jarenlange gevangenisstraffen. Alle Koerdische media 
zijn gesloten en pro-Koerdische parlementsleden 
en burgemeesters worden massaal opgesloten in de 
gevangenis. De Turkse staat probeert ondertussen 
ook in België de Koerdische politieke oppositie te 
vervolgen en de Koerdische media te sluiten.

Een van de advocaten van de beklaagden verwoordde 
het destijds als volgt: ‘Tien jaar gerechtelijk onderzoek 
en talloze huiszoekingen hebben niets van bewijzen 
opgeleverd, behalve zaken zoals portretten van 
Öcalan. En dan? Moeten Belgische jongeren die een 
portret van Che Guevara op hun kamer hebben, dan 
ook gearresteerd worden? Elke beslissing over de 
vraag of  een buitenlandse gewapende strijd tegen 
een repressieve staat wel of  niet terrorisme is, is een 

EUROPA

Op 9 mei 2017 stonden 33 Koerdische politici 
en activisten en de verantwoordelijken van twee 
Koerdische mediahuizen opnieuw voor de rechtbank 
voor een zaak die tegen hen werd aangespannen door 
de Turkse staat, daarin gesteund door het Openbare 
Ministerie. De beklaagden worden ervan beschuldigd 
deel uit te maken van een “terroristische organisatie”, 
waarmee de Arbeiderspartij van Koerdistan 
(PKK) wordt bedoeld.  De Koerdische beklaagden 
worden dus vervolgd voor “terrorisme” hoewel 
zij allen al jaren in België wonen en hier uitsluitend 
geëngageerd zijn in vreedzame en democratische 
politieke activiteiten. Onder hen zijn ook voormalige 
Koerdische parlementsleden die jaren geleden al 
Turkije dienden te ontvluchten vanwege de steeds 
terugkerende repressie tegen Koerdische verkozenen. 
Terwijl de zitting plaatsvond, protesteerden buiten een 
50-tal Koerden en sympathisanten tegen de juridische 
vervolging.

De zitting van 9 mei voor de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling ging over de vraag of  de 
beklaagden al dan niet verder vervolgd zullen 
worden in hoger beroep. In het eerste vonnis van 3 
november 2016 besliste de Brusselse Raadkamer 
immers dat de beklaagden niet vervolgd kunnen 
worden voor terrorisme omdat het Turks-Koerdische 
conflict beschouwd moet worden als een “gewapend 
conflict” tussen twee hiërarchisch gestructureerde 
militaire partijen, waardoor de terrorismewet niet van 
toepassing is. Zowel de Turkse staat als de openbare 
aanklager gingen echter tegen dit vonnis in beroep.

“We waren zeer blij met het eerste vonnis,” vertelde 
Adem Uzun, Koerdisch diplomaat en één van de 
beklaagden, tijdens de persconferentie. “De Koerden 
zijn geen terroristen, ze zijn zelf  het slachtoffer 
van staatsterreur. De politieke, sociale en culturele 
rechten van de Koerdische bevolking worden in 
Turkije systematisch geschonden. De Turkse regering 

Vervolg rechtszaak tegen Koerdische 
politici, activisten en mediahuizen
Kristel Cuvelier
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altijd ingezet voor de rechten van de Koerden. Het gaat 
om een politiek probleem en daarvoor is een politieke 
oplossing nodig. Het is verkeerd dit probleem via de 
rechtbank aan te pakken en Koerdische politici juridisch 
te vervolgen. Ons gerecht mag niet dienen om het vuile 
werk van Erdoğan op te knappen. Ik hoop dan ook op 
een gunstig verdict vandaag.” Eresenator Hugo Van 
Rompaey voegde eraan toe dat het hoofdbesluit van 
zijn doctoraat over de Koerdische kwestie eruit bestaat 
dat “de Koerden geen terrorisme ambiëren, maar 
een ethisch verantwoord nationalisme”. Hij verwees 
daarbij naar het 14 punten-plan dat de gevangen 
genomen PKK-leider Abdullah Öcalan eind de jaren 
’90 opstelde. “Dit vormde de perfecte structuur voor 
een vredesproces. De Koerdische politieke beweging 
zet zich niet in voor terrorisme, maar voor vrede,” 
besloot Van Rompaey. Ook vertegenwoordigers van 
het Solidariteitscomité met Rojava betuigden hun 
steun en riepen op tot solidariteit met de vervolgden.
De debatten over een eventuele voortzetting van het 
proces in beroep gaan verder door op 26 en 27 juni 
2017. Mogelijks komen de beklaagden dan te weten 
of  het proces tegen hen nog zal worden verdergezet 
of  niet.

Kristel Cuvelier, Brussel, 9 mei 2017

politieke beslissing. Het kan niet dat ons rechtssysteem 
gebruikt wordt door een buitenlandse dictator om de 
politieke oppositie monddood te maken.”

Het Openbare Ministerie gebruikt een vaag concept 
van een zogenaamde “PKK-wolk” en stelt dat alle 
betrokkenen deel uitmaken van deze “wolk”. Niet 
iedere Koerdische burger of  organisatie die opkomt 
voor de basisrechten van het Koerdische volk, is 
echter lid van de PKK. Bovendien verwijst men om 
te bewijzen dat de PKK een terroristische organisatie 
is naar het feit dat de PKK op de Europese lijst van 
terroristische organisaties staat. Deze lijst heeft echter 
geen juridische waarde, ze werd opgesteld in de 
nasleep van 9/11. De PKK werd op deze lijst gezet 
na zware druk van de Turkse regering. Het gaat met 
andere woorden over een politieke lijst, los van enige 
objectieve criteria over wat nu precies verstaan moet 
worden onder “terrorisme”. Vorig jaar ondertekenden 
een honderdtal Europarlementsleden een oproep 
om de PKK van de Europese lijst van terroristische 
organisaties te verwijderen.

Ook Europees parlementslid Mark Demesmaeker (N-
VA) uitte tijdens de persconferentie zijn solidariteit met 
de vervolgden. “Ik heb me als Europees parlementslid 

Solidariteitsactie met de vervolgde Koerdische politici, activisten en mediahuizen. Brussel, 9 mei 2017. 
Foto: Margot Cassiers, Koerdisch Instituut vzw
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Het vonnis in Frankrijk hield Eutelsat, dat een 
geldboete kreeg, echter niet tegen en ook nu volgt de 
provider opnieuw de censuur van Ankara.

In Turkije is persvrijheid zo goed als onbestaande 
geworden. Het afgelopen jaar werden volgens het 
Comité der Bescherming van Journalisten (CJP) 178 
media in Turkije gesloten, waaronder televisiestations, 
radio’s en kranten. Volgens het CJP is Turkije de 
“ergste gevangen nemer van journalisten”, sinds 
de mislukte coup van juli 2016 werden meer dan 
160 journalisten gearresteerd. Volgens de index van 
persvrijheid van Reporters zonder Grenzen (RSF) is 
Turkije één van de landen waar de persvrijheid het 
meest geschonden wordt. Op de lijst van 180 landen 
bevindt Turkije zich op de 155ste plaats. Op 29 april 
werd ook Wikipedia geblokkeerd in Turkije. Tot op 
heden blijft de internetencyclopedie ontoegankelijk 
vanuit Turkije.

Maar het Turkse regime probeert ook buiten Turkije 
censuur op te leggen. In Europa gebeurt dit via druk 
op de satellietproviders en via rechtszaken, zoals de 
rechtszaak tegen Koerdische tv-stations in België 
waarbij de Turkse staat burgerlijke partij is. Buiten 
Europa worden grovere middelen ingezet, zo waren 
verschillende Koerdische radiostations het doelwit van 
de Turkse bombardementen van dinsdag 25 april 2017 
op de Koerdische regio’s van Syrië en Irak.

We vragen de Belgische en Europese autoriteiten om 
niet mee te gaan in deze Turkse censuurpogingen 
binnen Europa en om de sluiting van Koerdische 
media streng te veroordelen als een zoveelste zware 
inbreuk op de persvrijheid en het recht op vrije 
meningsuiting en om deze waar mogelijk tegen te 
houden.Op Twitter werd een hashtag gemaakt om 
tegen de vervolging van de Koerdisch tv-stations te 
protesteren #EutelsatAgainstKurdishPress

Kristel Cuvelier, stafmedewerker Koerdisch Instituut vzw

EUROPA

De internationale satellietprovider Eutelsat 
vraagt de stopzetting van de uitzendingen vanuit 
Europa van de Koerdische tv-zenders Stêrk TV, 
News Channel en Ronahi TV en dat op vraag van 
de Turkse Hoge Raad voor Radio en Televisie 
(RTÜK).

Eutelsat, een grote internationale satellietprovider met 
zetel in Frankrijk, stuurde een “dringend bericht” aan 
Uplink dat via Hotbird satellietdiensten aanbiedt aan 
de Koerdische zenders Ronahi TV, News Channel 
en Stêrk TV met de vraag Ronahi TV en Stêrk 
TV onmiddellijk te schrappen. Turkije probeert 
Koerdische tv-stations die uitzenden vanuit Europa 
al jaren uit de lucht te krijgen. De nu geviseerde 
Koerdische tv-kanalen zenden uit vanuit België.

In het bericht liet Eutelsat weten dat ze een vraag 
hadden ontvangen van RTÜK om de Koerdische tv-
zenders te sluiten, omdat deze “Europese conventies 
en de wetten van de Turkse republiek” zouden 
overtreden. “Daarom vragen we officieel dat de tv-
stations Stêrk TV en Ronahi TV verwijderd worden”, 
aldus Eutelsat. De satellietprovider stuurde ook een 
mondeling bericht met een vraag tot stopzetting van 
het gloednieuwe Koerdische tv-station News Channel.
In september 2016 begon Eutelsat al met het 
verwijderen van Koerdische tv-kanalen van de 
Hotbird-satelliet, eveneens op vraag van RTÜK. In 
diezelfde dagen liet Turkije nagenoeg alle Koerdische 
media in Turkije sluiten, inclusief  een tv-kanaal met 
kinderprogramma’s in het Koerdisch (Zarok TV). 
In Europa liet Eutelsat toen de Koerdische zenders 
Newroz TV en Med Nuçe TV op vraag van Turkije 
schorsen.

Onrechtmatig, want een Franse rechtbank heeft zich 
vervolgens in een vonnis tegen de schorsing van deze 
Koerdische televisiekanalen uitgesproken. De Franse 
rechter oordeelde dat noch een satellietoperator, 
noch de Turkse mediaregulator zou moeten kunnen 
beslissen over de uitzending van tv-kanalen in Europa. 

Turkije probeert opnieuw Koerdische 
tv-zenders te sluiten in Europa
Kristel Cuvelier
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state of  Iraq after World War One under the Sykes-
Picot Agreement of  1916 and the passing of  the first 
Iraqi Nationality (Citizenship) Law in 1924.

However, their problems took a serious and precarious 
turn after the Ba’ath party took power in 1963 and 
later in 1968. The Ba'athist regime put into action its 
harsh hostility towards them with excessive cruelty, 
subjecting them to collective punishment by applying 
a policy of  forcible deportation, ethnic cleansing 
and genocide. More than 50,000 Faylee Kurds were 
deported between 1969 and 1972 and another 600,000 
between 1980 and 1990 in an organized campaign, 
after declaring their Iraqi citizenship null and void, 
confiscating their movable and immovable property, 
stripping them of  all of  their identity documents and 
interning thousands of  their youth. Subsequently, 
“more than 22,000" of  these youths disappeared 
without a trace. All these atrocities were committed 
under the pretext that they were of  "foreign origin" 
and were disloyal to "the supreme national and social 
goals of  the Revolution", as stated in paragraph (1) of  
Resolution No. 666 of  7/5/1980 issued by the (now 
dissolved) Revolution Command Council and later 
published in the Iraqi Official Gazette No. 2776 of  
26/5/1980.

According to the Iraqi High Tribunal´s ruling of  
29/11/2010 the crimes of  deporting and killing of  
the Faylee Kurds is "genocide" and "a crime against 
humanity". The Iraqi Parliament confirmed, in its 
decision No. 18, which was unanimously adopted on 
1/8/2011, that these crimes are "crimes of  genocide 
in every sense of  the word"; the Parliament´s decision 
was ratified by Republican Decree No. 6 of  2012. After 
the verdict by the Tribunal, the Iraqi Cabinet pledged, 
in its decision No. 426 of  2010, to remove “all the bad 
effects suffered by the Faylee Kurds”.

The decisions and acts of  declaring null and void 
the nationality (citizenship), the arbitrary internment, 

Under the patronage of  the Progressive Alliance 
of  Socialists and Democrats in the European 
Parliament and the sponsorship of  the Kurdistan 
National Congress and the Kurdish Institute in 
Brussels, the Second International Conference 
on the Faylee Kurds took place at the European 
Parliament in Brussels, Belgium, on 27/4/2017.

Among those taking part in the Second Conference 
were a number of  the members of  the European 
Parliament, a representative of  the European Union, 
a number of  European, Arab and Iraqi personalities 
and parliamentarians from Iraq and the Kurdistan 
Region. The Conference was attended by a number 
of  political figures from the four parts of  Kurdistan, 
representatives of  Kurdistan political parties, civil 
society organizations and Faylee Kurds from various 
European countries.

The Second International Conference on the Faylee 
Kurds adopted the following Concluding Statement 
containing a set of  recommendations and demands.
Thanks and gratitude to all who have helped in 
organizing the Second International Conference on 
Faylee Kurds and to all who delivered speeches and 
all who attended and participated in the Conference.

CONCLUDING STATEMENT OF THE SECOND 
CONFERENCE ON THE FAYLEE KURDS IN 
THE EUROPEAN PARLIAMENT 27 APRIL 2017

The Faylee Kurds are a sizable segment of  the Kurdish 
people, an original Iraqi minority and a peaceful, 
hardworking, sincere and ambitious community. 
They are forward looking aspiring to achieve social 
and economic advancement. They have maintained 
peaceful and harmonious relations with all components 
and all segments of  Iraqi society.

The Faylee Kurds have faced problems relating to 
nationality and citizenship since the founding of  the 

EUROPA

Report Second International 
Conference on Faylee Kurds
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broader scale with the Kurdistan National Congress in 

all aspects concerning the Faylee Kurds.

3- Appeal to the international community to help 

found and support a Research and Documentation 

Center to deal with the Faylee Kurds case, especially 

genocide.

4- A decision by the Iraqi Parliament, as a matter of  
urgency, declaring null and void all the resolutions 

issued by the former Revolution Command Council 

and all the decisions taken by the former regime 

against the Faylee Kurds.

5- The formation of  a council at the Iraqi Presidency 
Office to deal with issues relating to Faylee Kurds´ 
rights and interests and to prepare and propose laws 

on these issues.

6- The creation, within the Iraqi Ministry of  
Displacement and Migration, of  a department manned 

by competent Faylee Kurds, to follow up outstanding 

daily practical measures and procedures relating to 

Faylee Kurds issues and to deal with and resolve the 

problems and difficulties facing them when coming 
into contact with the Iraqi bureaucracy.

7- The conference demands that the Iraqi authorities 
facilitate the return of  all forcibly displaced and 

deported Faylee Kurds to their areas of  origin; it also 

demands the rebuilding and reconstruction of  those 

areas destroyed by the former regime before 2003 and 

the terrorists after 2003, such as Khanaqin, Saadia, 
Jalawla, Mandali, Badra, Jassan, Zerbatya and the 

other Faylee Kurds areas in the provinces of  Wasit and 

Misan, in addition to their areas in Baghdad. Solving 

the problem of  water and land-mines in these areas is 

of  utmost important.

8- The Conference requests the Iraqi authorities 
to demarcate Faylee Kurd areas in the provinces of  

Diyala, Wasit and Misan, recognizing them as one 

contiguous Faylee Kurd home-area, where Faylee 

Kurds can manage and organize their local affairs by 

themselves.

9- The conference demands the safeguarding of  the 
Faylee Kurds participation in the political process in 

Baghdad and Arbil in equality with the other Iraqi 
and Kurdish segments of  Iraqi society, in order to 
effectively enable them to perform their constructive 

forcible deportation, confiscation of  movable 
and immovable property against the Faylee Kurds 

constitute flagrant violations of  the Universal 
Declaration of  Human Rights of  1948, in particular 
article 15, which states: (1) Everyone has the right to a 

nationality. And (2) No one shall be arbitrarily deprived 

of  his nationality nor denied the right to change his 

nationality. The internment and subsequent forcible 
disappearance of  thousands of  them also contravene 

articles 9 No one shall be subjected to arbitrary arrest, 
detention or exile, article 10 Everyone is entitled in full 

equality to a fair and public hearing by an independent 
and impartial tribunal, in the determination of  his 

rights and obligations and of  any criminal charge 

against him, and article 11, paragraph 1 (1) Everyone 

charged with a penal offence has the right to be 

presumed innocent until proved guilty according 

to law in a public trial at which he has had all the 

guarantees necessary for his defence. These measures 

also constitute blatant breaches of  the International 

Covenant on Civil and Political Rights of  1966 and 
the  International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights of  1966.

Since the State of  Iraq has not yet, 14 years after the 
change of  regime in 2003, has not dealt with the issue 

of  the Faylee Kurds fairly and equitably; has not solved 
their outstanding problems; and has not safeguarded 

their interests and rights relating to nationality 

(citizenship), identity documents, movable and 

immovable property, information about their forcibly 

disappeared youth, and their equal participation in 
the general elections, we appeal to the international 

community and all concerned parties to support 

the Faylee Kurds, back their cause and support their 

demands.

RECOMMENDATIONS AND DEMANDS:

1. The Conference reaffirms its appeals to the 
European Parliament and the European Union to pass 

a decision considering the crimes committed against 

the Faylee Kurds as a crime of  genocide, similar to its 

decision on Yazidis and Christians. There are legal and 

political grounds for such a decision. The Iraqi High 
Tribunal and the Iraqi Parliament have judged these 
crimes as “genocide”, as mentioned above. Moreover, 

Iraq ratified in 1959 the Geneva Convention of  1949 
on the prevention of  the crime of  genocide.

2- Continue, develop and coordinate work on a 



De Koerden, 95
28 

elsewhere, as well as at international institutions on 
issues relating to Faylee Kurds and their plight, in order 
to, among other things, attract European and other 
researchers and intellectuals to carry out research and 
studies on these issues.

19- The conference agreed to organize cultural events 
and information meetings for Kurds with the aim of  
providing information about the ethnic cleansing and 
genocide suffered by the Faylee Kurds so that this 
information reaches the broadest possible Kurdish 
public opinion in all parts of  Kurdistan.

20- Help the Faylee Kurds still living in the camps of  
Juhrum, Aznar and Jiroft in Iran since 1980 and assist 
in solving their issues and problems.

ACTIVITIES BY THE FAYLEE KURDS 
INTERNATIONAL COMMITTEE

The Faylee Kurds International Committee, formed 
during the First International Conference on Faylee 
Kurds, has contacted several European governments 
as well as the European Union, providing them with a 
brief  account of  the case of  the Faylee Kurds in Iraq. It 
has subsequently met with officials from the German 
Foreign Ministry, the Danish Foreign Ministry and 
the European Union. It has corresponded with the 
Austrian Foreign Ministry.

The Faylee Kurds International Committee also made 
field visits to Baghdad, Arbil and Suleimaniyah, where 
it met with almost all Faylee Kurds organizations 
and figures in these cities, as well as groups of  Faylee 
Kurds from towns of  Kut, Mandali and Khanaqin, 
exchanging views with them. These organizations 
and personalities briefed the International Committee 
on the problems facing them and suggested ways 
of  cooperation between them and the International 
Committee. The International Committee also met 
with leaders, politicians and parliamentarians in 
Baghdad, Arbil and Suleimaniyah presenting them 
with a memorandum on the Faylee Kurds issue and 
the demands of  the Faylee Kurds.

All the organizations and persons, whether Faylee 
Kurds or others, paid tribute to the efforts made to 
hold the First International Conference on the Faylee 
Kurds at the European Parliament and expressed their 
welcome and support for the continuation of  these 
activities.

and productive role in the service of  the common 
good of  society.

10- Encourage Faylee Kurds to prepare from now 
for the coming general elections in Iraq, expected to 
be held (in April) next year; urge the Iraqi authorities 
to normalize and facilitate the participation of  Faylee 
Kurds in the elections rather than creating barriers for 
them; and appeal to the Iraqi Parliament to include the 
Faylee Kurds in the quota system.

11- The conference demands from the authorities in 
the Kurdistan Region, Iraq, to include Faylee Kurds in 
the Constitution of  the Region, similar to Yaizidis and 
others, and to allocate them quota seats in the Region's 
Parliament.

12- The conference demands from the Iraqi authorities 
to put an end to all forms and kinds of  discrimination, 
direct or indirect, against Faylee Kurds by the State 
apparatus and give Faylee Kurds equal opportunities 
solely on the basis of  citizenship/nationality.

13- The Conference requests the Iraqi authorities to 
recognize the Faylee Kurds as one of  the constituent 
segments of  the Iraqi people and as a minority with its 
own distinct characteristics and just issue.

14- The conference urges the Iraqi authorities to 
provide reliable information about the fate of  the 
interned Faylee Kurds, who have forcibly disappeared 
without a trace under the former regime.

15- The conference requests the Iraqi government 
to compensate Faylee Kurds for the immovable and 
movable property confiscated from them by the State 
of  Iraq since 1980. 

16- The conference urges the Iraqi and Iranian 
authorities, to provide statistics on the number of  
areas inhabited by Faylee Kurds each in its respective 
country.

17- . The conference demands that the Iraqi and 
Kurdish authorities protect and encourage the 
language, culture and heritage of  Faylee Kurds and 
ensure education and study in their own mother 
tongue in their home-areas.

18- . The Conference agreed to organize lectures and 
seminars at universities and institutes in Europe and 
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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”


