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 Met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  

                                                                                                            

              en de Vlaamse Gemeenschapscommissie  
 

 
Brussel, 9 oktober 2019 

 
 
Vraag aan de Belgische delegatie in de VN-Veiligheidsraad betreffende de situatie in Noord-Syrië 
 
Geachte 
 
Op woensdagmiddag 9 oktober nam Turks president Recep Tayyip Erdoğan eenzijdig de beslissing om lucht- en 
artilleriebombardementen uit te voeren op Noord-Syrië. Woensdagavond is Turkije ook begonnen aan een 
grondoffensief tegen de regio. Volgens Koerdische media kwamen al 15 mensen om het leven, waaronder 8 
burgers.  
 
De eenzijdige acties van Turkije zijn een grove schending van de soevereiniteit van Syrië en een zware inbreuk op 
het internationaal recht. Ze zijn een gevaar voor de regionale stabiliteit en zullen ook repercussies hebben voor 
de veiligheid van België.  
 
Het Koerdisch Instituut is erg bezorgd over de actuele gebeurtenissen. We kunnen ons verwachten aan nieuwe 
golven van migratie en een heropleving van Islamitische Staat. Bovendien lopen de Koerdische regio’s het risico 
op etnische zuivering. Hier moet duidelijk tegen gereageerd worden. 
 
Het Koerdisch Instituut ondersteunt ten volle de scherpe veroordeling van viceminister en minister van 
Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders. Toch mag het niet bij woorden blijven.  
 
Vandaag zal een Belgische delegatie plaatsnemen in de speciale bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad. Het 
Koerdisch Instituut pleit voor concrete acties die de veiligheid van de burgerbevolking kunnen garanderen en de 
stabiliteit kunnen doen weerkeren. We vragen de Belgische delegatie om te pleiten voor: 

- het instellen van een no-fly zone boven Noordoost-Syrië 
- het instellen van een interpositiemacht die de veiligheid kan garanderen van alle betrokkenen en kan 

waken over het respecteren van een wapenbestand 
- het toevoegen van Turkije aan de VN-lijst met landen waarvoor een wapenembargo geldt 
- het opstarten van diplomatieke initiatieven die leiden tot de terugtrekking van Turkse troepen 
- het heropstarten van de politieke onderhandelingen, met Koerdische vertegenwoordiging, die kunnen 

resulteren in een duurzaam bestand en de heropbouw van een federaal en democratisch Syrië 
 
Alvast bedankt voor uw tijd en aandacht. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Derwich M. Ferho, voorzitter van het Koerdisch Instituut 
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