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Bereidt Turkije een bloedbad tegen
de Koerden voor?
De Turkse arbeidersvereniging DIDF maakt zich ernstige zorgen over de situatie
in de Koerdische gebieden in Turkije. In de plaatsen waar de noodtoestand is
uitgeroepen, zijn mensen hun leven niet meer zeker. In 2015 zijn extreem veel
politieke tegenstanders gearresteerd en ondertussen zet de EU haar eigenbelang
voorop en neemt het de mensenrechtensituatie in Turkije voor lief. DIDF roept
onder meer op tot het beëindigen van deze hypocriete houding.
Wat er gaande is in de Koerdische gebieden in Turkije lijkt op een oorlogssituatie. De

regering is de controle totaal kwijt. Als je naar de handelingen en de verklaringen van
de regering - die tot de taak heeft om het probleem op te lossen - kijkt, krijg je heel snel
de indruk alsof Turkije in oorlog is met een vijandige macht van buiten. In de laatste
6 maanden werd in verschillende Koerdische steden minimaal 53 keer noodtoestand
uitgeroepen. Tijdens deze wekenlang durende noodtoestand, mochten de mensen
meerdere malen en vaak meer dan 24 uur hun huizen niet verlaten. Op het moment
van het schrijven van deze nieuwsbrief was nog steeds sprake van de noodtoestand in
verschillende Koerdische steden. Hoe de veiligheidstroepen, politie, leger en speciale
eenheden in deze gebieden te werk gaan is ronduit dramatisch. Veel stadsdelen en
wijken werden/worden in puin gelegd. De beelden zijn vergelijkbaar met die van Syrië.
Door deze aanvallen zijn tot nu toe meer dan 1000 mensen gedood.
“Terroristen” elimineren
De ontwikkelingen van de afgelopen dagen in Cizre en Silopi zijn bijzonder
zorgwekkend. In deze steden worden voorbereidingen getroffen voor een algemene
aanval. Tienduizend militairen zijn naar de regio gestuurd. Alle onderwijzers die niet
uit de regio afkomstig zijn werden per sms-bericht door de gouverneur opgedragen om
het gebied te verlaten. In de scholen zijn nu speciale eenheden gestationeerd. Het leger
bracht ongewoon grote hoeveelheden medicijnen en bloedreserves naar de provincie.
De grensovergang Habur werd voor 15 dagen gesloten.
De Turkse premier Davutoğlu kondigde aan dat militairen desnoods van huis tot
huis zullen gaan om “terroristen” te elimineren. De Nationale Veiligheidsraad (MGK)

heeft verklaard dat de strijd tegen “het terrorisme” onverminderd door zal gaan. Sinds
ruim 6 maanden zijn de rechtsregels en rechtsnormen in de Koerdische gebieden
feitelijk afgeschaft. De paramilitaire eenheden bepalen de “rechtsgang” in de regio en
passen het meest brute geweld toe. Deze eenheden zijn feitelijk ongrondwettig omdat
ze officieel noch bij het leger noch bij de politie horen. De bevolking is rechteloos
gemaakt en overgelaten aan de grillen van de veiligheidstroepen.
Koerden de straat op
De Turkse staat gebruikt ‘loopgraven’ als rechtvaardiging voor het optreden tegen
de bevolking met onbegrensde geweld. Sluipschutters schieten op alles wat beweegt.
Pantservoertuigen walsen over alles en iedereen heen die ze op de weg tegenkomen.
Huizen, bakkerijen, winkels en cafés worden in brand gestoken. Maar al dit geweld
kan het verzet van de bevolking niet breken. Ze gaan met duizenden tegelijk de
straat op. Met verschillende protestacties verdedigen ze zich. Met gevaar voor
eigen leven begraven ze met duizenden tegelijk hun doden. Onder deze zeer zware
omstandigheden, proberen de mensen hun dagelijks leven voort te zetten met nieuwe
manieren: zorg voor kinderen en het organiseren van wederzijdse hulp.
Valse hoop
De beelden van de bezoeken van Merkel en andere vertegenwoordigers van de EU,
waaronder Timmermans, aan Turkije - kort voor de Turkse verkiezingen - zitten nog
vers in het geheugen. De toetredingsonderhandelingen tussen de EU en Turkije zullen
naar voren worden gehaald. Zelfs als de onderhandelingen tot niets zouden leiden,
geeft de EU hiermee een signaal dat ze niets geven om de situatie van mensenrechten
in Turkije. Althans niets meer dan hypocrisie. Turkije wordt valse hoop gegeven zodat
dat land de vluchtelingen naar Europa tegenhoudt.
In haar jaarverslag geeft de Mensenrechtenvereniging (IHD) aan dat in Turkije in
2015 3377 mensen in hechtenis zijn genomen omdat ze deelnamen aan protestacties.
201 van hen kregen gevangenisstraffen, 256 activiteiten werden verboden en 432
kantoren van HDP werden aangevallen. Meer dan 30 journalisten werden gevangen
gezet. Zelfs rechters, officieren van justitie en advocaten die kritisch waren richting
de regering worden geïntimideerd, gevangen gezet of vermoord. Een maand geleden
werd Tahir Elçi, voorzitter van de Orde van de Advocaten in Diyarbakır op klaarlichte
dag vermoord.
Oproep aan EU en Turkije
DIDF roept daarom tot de volgende acties op:
•
Nederland  en de EU moeten ophouden met hypocrisie en een einde maken
met alle contacten en elke gesprek met Turkije
•
De Turkse regering moet weer terug naar de onderhandelingstafel
•
Einde aan de noodtoestanden en het geweld in de Koerdische regio’s.

‘Menselijkheid in de koelkast’
‘Ik schrijf nu onder het gekletter van bommen en wapens’, aldus een onderwijzer
die vanuit een van de belegerde steden Cizre naar het dagblad Evrensel schrijft.
‘Maar als eerste moet de sleutel gevonden worden om de koelkast te openen waar
onze menselijkheid in verstopt is.’ Hieronder een vertaling van het gepubliceerde
verslag.
‘Voordat ik begin te schrijven spreek ik met een van mijn collega’s die dit gebied moest
verlaten.
Hoe gaat het met je? We maken ons zorgen.
- Het gaat goed met mij, geen probleem.
We zijn vertrokken maar met gedachten zijn we bij jullie. We zijn verdrietig.
- Ik weet het.
Daarna sms-t de schoolgroep via Whatsapp:
Wij zelf zien het wel, maar zelfs de ziel van het westen hoort het niet (hiermee wordt
het westen van Turkije bedoeld).
Een ander:
Het lijkt op twee verschillende werelden
Weer een ander:
In Cizre is een vrouw doodgegaan.
…
Niemand schrijft meer. Stilte heerst. Lang schrijft niemand wat. Misschien is de
schreeuw van het ademen tijdens deze stilte die ervoor kan laten zorgen dat iedereen
begrijpt in wat voor angst, onrust, woede en radeloosheid de mensen hier leven. Angst,
onrust, woede en radeloosheid die mensen in Cizre, Silopi, Sur en andere plaatsen
ervaren. Voor zichzelf en voor hun kinderen.
Ik schrijf nu onder het gekletter van bommen en wapens. Maar dit gekletter heb ik
niet alleen vandaag gehoord. Ik ben 34 jaar en hoor het sinds mijn kindertijd. Ook al
is met tussenpozen, maar wel consequent.
….
Na lange tijd zonder elektriciteit te hebben gezeten, heeft de staat ons kortstondig
toch elektriciteit geschonken(!). Dus we kunnen tv kijken. Als ik op de tv zie dat de exparlementariërs van CHP en HDP bij elkaar zijn gekomen, ontstaat bij mij een vonk
van blijdschap. Natuurlijk wordt dit nieuws via beperkte kanalen uitgezonden. In alle
andere kanalen zie je toespraken van de staatmannen die allen beginnen met zinnen:
“maar de loopgraven….”, (als excuus om hun aanvallen te legitimeren, red.)Terwijl
ze weten dat het de menselijkheid is die ze neerschieten, blijven ze volharden in hun

‘maar’. Daar maak ik
me enorme zorgen
om. Is het niet
duidelijk
genoeg
dat eigenlijk de
oplossing eenvoudig
is als politici in plaats
van angstaanjagende
taal, politieke taal
uitspreken?
Maar als eerste
moet de sleutel
gevonden worden
om de koelkast te
openen waar onze
menselijkheid
in
verstopt is.
…
In het bijzonder de
onderwijzers
die
hier vandaan vetrokken zijn en alle onderwijzers
in het algemeen
moeten weten dat problemen niet door geweld maar door het praten opgelost kunnen
worden. Hiervoor moeten platforms gevormd worden en de onderwijzers moeten zich
zowel persoonlijk als collectief hiervoor inspannen. Vandaag zijn wij aan de beurt
om te praten. Ik hoop dat we deze verantwoordelijkheid nemen. Als we aan de kant
blijven staan en slechts hopen dat degenen die wapens als instrument gebruiken deze
wapens zullen neerleggen, zal de maatschappelijke verwijdering van elkaar alleen
maar groeien. En dat gebeurt nu ook!
Dat kun je zien aan de mensen hier die geen angst meer voelen. Wat de mensen hier
het meeste raakt is niet de angst, maar dat niemand anders dan zijzelf hen horen en
hun pijn willen delen.
…
Na het schrijven probeer ik te slapen. Bommen, kogels gaan onverminderd door. Ik
word kleiner in mijn bed. Hoe meer het gekletter toe neemt, hoe kleiner ik word. Ik
word net zo klein als de kinderen aan wie ik les geef. Net zo klein als mijn Adem, mijn
Meryem en mijn Newroz… Mijn Mustafa, mijn Afşin, mijn Sinem, mijn Semanur,
mijn Yasin, mijn Muhammed, mijn Hanım, mijn Ramazan, mijn Süleyman, mijn
Hasan, mijn Umut….
…
Het wapengekletter gaat door…’

Oorlog – Tegen wie en voor hoelang?
Yusuf Karataş - Dagblad Evrensel
Na de verkiezingen van 7 juni werd de oorlog in Koerdistan opgevoerd. In eerdere
artikelen hadden we een relatie gelegd tussen deze oorlog en de wens van het paleis
(president Erdoğan) om alleen te regeren. De verkiezingen van 1 november jl. wezen uit
dat oorlogs- en chaosplannen van het paleis hebben gewerkt. Om wille van ‘stabiliteit’
hebben belangrijke delen van de samenleving op AKP gestemd. Bijvoorbeeld de
middenklasse en plaatselijke kapitaal bezitters in Koerdistan hebben op AKP gestemd
in de hoop dat deze partij een einde zou maken aan de oorlog nadat hij allen aan de
macht komt.
Nu regeert AKP alleen. Waarom komt dan geen einde aan de oorlog? Als we naar
de ontwikkelingen in Koerdistan kijken, is het duidelijk dat aan deze oorlog niet een
einde zal komen in een korte tijd.
Ja, oorlog kan niet los gezien worden van de doel van AKP om alleen te regeren.
Maar AKP die de verkiezingen gewonnen heeft en alleen regeert, is niet in staat om
oplossingen te bieden voor de problemen waarin het land zich bevindt. Daarom zien
ze het blijven voeren van oorlog al shun redmiddel.
Van 7 juni tot 1 november (eerste en tweede verkiezingen) heeft de AKP geen enkele
economische, sociale en politieke problem van het land opgelost. Sterker nog, door deze
problemen alleen maar te vergroten en de samenleving te gijzelen is AKP aan de macht
gekomen. Daarom is deze oorlog niet alleen bedoeld om de Koerdische beweging een
kop kleiner te maken. Deze oorlog biedt tegelijkertijd mogelijkheid om dearbeiders

die opkomen voor hun rechten, studenten die strijden voor een democratische
universiteit en de media die de macht hebbers bekritiseren te onderdrukken en voor
deze ondrukking de nodige steun te krijgen van de samenleving.
Ten tweede de oorlog in Koerdistan werd gestart als gevolg van ontwikkelingen
in Rojova. AKP heeft verschillende pogingen gedaan om einde te maken aan de
de Koerdische cantons in Rojava. Hiervoor werd ook samengewerkt met de IS. Al
deze pogingen zijn echter mislukt. Nu in Syrie en Rojava de hegemonie strijd tussen
de VS en Rusland oplaait, doen de Turkse macht hebbers nieuwe pogingen om de
positie die de Koerden in de region hebben gewonnen in te perken. Na de actievere
bemoeinissen van Rusland in Syrie is het belang van Turkije voor de VS toegenomen.
Door nauwer samen te werken met de VS, hopen de AKP en president Erdoğan de
Koerden te kunnen terug te dringen. Want AKP wilde altijd de Koerden in Turkije
eigen ‘oplossing’ opdringen. Dat is niet mogelijk door ontwikkelingen in Rojava.
De oorlog in Koerdistan is niet alleen een oorlog tegen de Koerden. Als de arbeiders
en andere werkenden in het westen van het land deze oorlog accepteren, betekent
dat ze ook onderdukt zullen worden bij hun iedere poging voor betere werk- en
leefomstandigheden. Met andere worden deze oorlog is tevens bedoeld om het land te
regeren waarvan sociale, economische en politieke problemen met de dag alleen maar
toenemen. De strijd van de werkenden voor vrede betekent eigenlijk ook een strijd
voor eigen toekomst. De strijd voor vrede betekent ook dat zelfbeschikkingsrecht voor
Koerden onvoorwaardelijk verdedigd wordt en dat de politiek van AKP veroordeld
wordt.
36 doden in 15 dagen
Als gevolg van de staatsterreur in Cizre en Silopi zijn in 15 dagen 36 mensen om het
leven gekomen, waaronder 3 maanden oude baby Miray. De meeste mensen zijn om
het leven gekomen als gevolg van vuurwapens en tanks. De anderen zijn om het leven
gekomen als gevolg van hartinfarct die het gevolg was zware bombardementen.
In Silopi 15 doden
In silopi zijn 14 burgers om het leven gekomen door vuurwapens van politie en de
militairen. De lichamen van de 9 doden worden in huizen bewaard, daar deze niet
naar zikenhuis gebracht kunnen worden vanwege bombardementen. Het lichaam van
de vermoorde vrouw, Teybet İnan (57), kon pas na zeven dagen van de straat worden
gehaald. Eerdere pogingen om haar van de straat te halen waren mislukt. De mensen
die haar lichaaam wilden ophalen werden steeds door politie onder vuur genomen.
In Cizre 22 doden
Ook in Cizre gaat de druk van politie en leger onverminderd door. Een 16 jarige jongen, Hüseyin Ertene, is om hetleven gekomen als gevolg van politiekogels. Sinds 14
december jl. zijn in Cizre in totaal 22 mensen gedood, waaronder de drie maanden
oude baby Miray.

Voorzitter Orde
van Advocaten van
Diyarbakır vermoord
Op 28 november jl. werd Tahir Elçi,
voorzitter van de Orde van Advocaten
van Diyarbakır, vermoord. De aanslag
op Tahir Elçi werd het centrum van de Koerdische metropool Diyarbakır
gepleegd, onmiddellijk na een persconferentie waarin hij opriep tot het
staken van de gewapende conflicten. Dit waren zijn laatste worden op de
persconferentie: “We willen geen oorlog, geen conflict en geen wapens meer
hebben in onze regio.” Tegen Elçi liep een strafrechtelijke procedure omdat
hij een paar weken geleden in een tv-programma verklaarde dat PKK geen
terroristische organisatie is. Het openbare ministerie eiste vanwege deze
uitspraak een gevangenisstraf van zeven jaar tegen hem.
De democratische krachten, mensen die voor vrede en democratie opkomen en
kritische media die niet eens zijn met de beleid van AKP-regering en president
Erdoğan in Turkije, moeten vaker vrezen voor hun leven. Zaterdag werd op klaar
lichte dag voorvechter van mensenrechten Tahir Elçi van zijn leven beroofd.
Drie dagen geleden werden de journalisten Can Dündar en Erdem Gül van
het dagblad Cumhuriyet gearresteerd omdat ze staatsgeheimen zouden hebben
gepubliceerd. In werkelijkheid deden ze verslag van wapenleveranties van de
Turkse geheime dienst aan de IS in Syrië. De Turkse president heeft gezegd
dat de journalisten hiervoor zullen moeten boeten en heeft hoogstpersoonlijk
een klacht tegen hen ingediend. De massamoorden in Suruç en Ankara,
de belegering van de Koerdische steden zijn ook het gevolg van dezelfde
oorlogspolitiek van president Erdoğan en zijn regering.
Wij roepen de publieke opinie in Nederland op om te protesteren tegen de
repressie politiek in Turkije. Ondanks de schendingen van de mensenrechten
en ondrukking van de oppositie, valt het niet te bevatten dat de Nederlandse
regering en de EU nog steeds hun steun geven aan de AKP-regering. Om wille
van vluchtelingen problematiek, zwijgen de Nederlandse regering en de EU
over de schendingen van de democratische rechten en vrijheden in Turkije. In
ruil voor vluchtelingen krijgt Turkije allerlei toezeggingen van de EU. Vandaag
wordt hierover een top belegd tussen de EU en Turkije. De politieke steun en
wapens export naar Turkije moeten onmiddellijk worden gestaakt.

