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PERSBERICHT 
Naar aanleiding van de aardbeving van 6 februari 2023 in Koerdistan, 

Turkije en Syrië 
 
Op 6 februari werden het overwegend Koerdische zuidoosten van Turkije en het noordwesten van Syrië zwaar 
getroffen door een dubbele aardbeving. Als leden van de Koerdische gemeenschap in België en woordvoerders 
van de Belgische afdeling van de Koerdische Rode Halve Maan gaan onze gedachten uit naar alle mensen en 
families, zonder onderscheid, die zwaar getroffen zijn door deze ware tragedie. 

De aardbevingen werden gevoeld tot in Cyprus, Libanon en zelfs Groenland. De rechtstreeks getroffen steden 
zijn Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, Şanliurfa, Adana en Kilis in de regio's 
Noord-Koerdistan (Bakur) en Turkije. Aan de andere kant van de grens, in West-Koerdistan (Rojava) en Syrië, 
werden Afrin, Aleppo, Hama en Latakia getroffen. 

De twee aardbevingen met respectievelijk een kracht van 7,8 en 7,5 veroorzaakten verwoestingen over een 
afstand van 464 kilometer. Gebouwen stortten als kaartenhuizen in mekaar en bedolven duizenden mensen 
onder het puin. 

Meer dan 14 miljoen mensen leven in de getroffen gebieden. Het huidige dodental bedraagt meer dan 40.000, 
maar kan oplopen tot 100.000. 

Als grenzen onoverbrugbaar lijken, dan toch lijkt de mens die te overbruggen. Wij hebben immers veel 
solidariteit tussen mensen gezien. Zoiets juichen wij toe. Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. 

Emoties mogen ons echter niet doen vergeten om de situatie vanuit een politieke hoek te bekijken. Verleden, 
heden en toekomst kunnen niet worden uitgewist onder het mom van een humanistische visie die in de ogen 
van de politieke regimes in de natiestaten van die regio nooit heeft bestaan. 

De meest getroffen gebieden zijn voornamelijk Koerdisch, maar ook Alevitisch. Historisch in de steek gelaten 
en onderdrukt door Ankara (zoals in Maraş), of onder de bezetting van Turkse milities en "jihadistische" bendes 
in Noord-Syrië (zoals in Afrîn), of die de brute repressie van Assad hebben meegemaakt (zoals in Aleppo), of 
nog steeds Turkse bombardementen te verduren krijgen (zoals in Tell Rifaat op de eerste dag van de 
aardbeving bijvoorbeeld). 

Daarnaast zijn er duizenden vluchtelingen die gevlucht zijn voor de talrijke gevechten die de regio al tien jaar 
lang destabiliseren. Deze ramp is dus des te acuter omdat de bevolking al een behoorlijke tijd in bijzonder 
moeilijke economische en politieke omstandigheden verkeert. 

Een ander flagrant voorbeeld is het voortdurend negeren van deze bevolkingsgroepen in de media. Weinig 
media troosten zich de moeite om de volkeren die in de getroffen gebieden wonen bij naam te noemen. Het 
is niet de bedoeling om van deze natuurramp een identiteitskwestie te maken. Natuur maakt immers geen 
cultureel onderscheid. Maar wel om het overeen te doen stemmen met de menselijke en historische realiteit, 
hetgeen de enige manier is om de beproevingen die mensen doormaken echt te begrijpen. 

Deze aardbeving is lang niet de eerste die de regio treft. Het gebied ligt namelijk op het kruispunt van drie 
tektonische platen, waardoor het gevoelig is voor aardbevingen. Het huidige regime heeft op dat gebied 
allesbehalve een preventief beleid gevoerd, ondanks de aanzienlijke Europese steun die voor aangepaste 
stadsplannen werd ontvangen. 
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Bovendien waarschuwen deskundigen al jaren voor het gevaar van onveilige gebouwen als gevolg van 
corruptie en gebrek aan staatscontrole. Want er is niet alleen de slechte kwaliteit van het beton (door het 
grote aandeel water en grind in verhouding tot het cement), maar er zijn ook de stalen staven die te dun zijn 
om de kolommen te houden, en er is het gebrek aan respect voor anti-seismische normen, waardoor tenslotte 
de soliditeit van de gebouwen volkomen onzeker is. 

President Erdogan draagt een directe en zware verantwoordelijkheid voor de situatie. In tegenstelling tot wat 
hij proclameerde kunnen al deze sterfgevallen kunnen niet aan ‘het lot’ worden toegeschreven. Er werd 
namelijk meermaals verzocht om de gebouwen – die als paddenstoelen uit de grond rezen – te controleren. 
Er was nooit een opvolging van de vele waarschuwingen. Een ware schande gezien de nauwe banden tussen 
Erdogan, zijn AKP-partij en de bouwsector. 

Hoewel de staat een aardbevingsbelasting heft die sinds 1999 al 36 miljard euro heeft opgebracht om een 
ramp als die van 6 februari het hoofd te bieden, is de bevolking letterlijk aan haar lot overgelaten. Op vele 
plaatsen (zoals in Gaziantep) was binnen de cruciale eerste 12 uur na de aardbeving geen hulp aangekomen. 
Het gebrek aan doeltreffendheid van de verstrekte hulp is deels structureel, deels vrijwillig en ook te wijten 
aan de geopolitieke context. Het amateurisme en het gebrek aan coördinatie waren zonder meer flagrant. 
Terwijl internationale reddingsteams aanwezig waren in bepaalde steden, zoals Adiyaman op de derde dag, 
was de AFAD (de Turkse overheidsinstantie voor rampenbeheer) – die rechtstreeks met het ministerie van 
Binnenlandse Zaken is verbonden – gewoon afwezig. 

Vandaag hangt een geur van ontbindende lichamen in de verwoeste steden, en wolven beginnen de dorpen 
te bevolken om zich te voeden met lijken. 

Daarnaast heeft kritiek op de aanpak van de crisis geleid tot censuur in Turkije en het afsluiten van de toegang 
tot Twitter. 

Als gevolg van de blokkering van de hulp door AFAD heeft de Koerdische Rode Halve Maan de voorkeur 
gegeven aan gelddonaties in plaats van materiaal, zodat alles wat de bevolking nodig heeft ter plaatse kan 
worden aangekocht en overhandigd aan de slachtoffers. Het is ook belangrijk te weten dat er in verschillende 
Koerdische culturele centra in België crisiscentra bestaan. Mensen worden er geïnformeerd over de actuele 
situatie. Een situatie die de Koerdische gemeenschap in ons land, maar ook onze bondgenoten, diep heeft 
getroffen. 

Prioritair is natuurlijk de noodhulp. Daarnaast moeten wij nu al alert zijn op de manier waarop deze ramp zal 
worden geïnstrumentaliseerd met het oog op de komende verkiezingen (mei 2023). En ook om te zien welke 
lessen er al dan niet uit zullen worden getrokken. Met een ramp als deze verdwijnen de wonden en behoeften 
niet gelijktijdig met de media-aandacht. Levens en huizen werden verwoest. De wederopbouw is een 
langetermijnproces dat verder reikt dan beton alleen. Het moet ook preventie omvatten en de opbouw van 
lokale capaciteit om op dergelijke aardbevingen te reageren.  

Als u wenst bij te dragen aan deze solidariteit met de overlevende bevolking, aarzel dan niet om een donatie 
te doen aan de Rode Halve Maan van Koerdistan.  

Rode Halve Maan van Koerdistan 
BE04 0013 2448 9631 
BIC/SWIFT : GEBABEBB 
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