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Afrekening met het verleden? 

Verkiezingen in de Koerdische Autonome Regio 

Bareez Majid 

Over minder dan een maand gaan de Irakezen naar de stembus. Anders dan in 
voorgaande jaren, worden deze verkiezingen bepaald door nieuwe stemmen en nieuwe 
gezichten. Een reeds bestaande versplintering en fragmentatie in de Iraakse maatschappij 
wordt hiermee een niet te negeren werkelijkheid. Welke oorzaken zijn hiervoor te 
vinden? En hoe moeten we deze nieuwe werkelijkheid interpreteren? In dit artikel wordt 
een kritische lezing ontwikkeld van deze nieuwe stemmen door te kijken naar een 
specifiek gebied: de Koerdische Autonome Regio.  

Op 12 mei 2018 vinden er parlementsverkiezingen in Irak plaats.1 Een historisch moment, 
aangezien het de eerste verkiezingen zijn sinds Da’esh (Islamistische Staat) werd verslagen 
en het pas de vierde verkiezingen zijn sinds de val van Saddam Hoesseins dictatuur in 2003. 
In eerste instantie werd door de Koerdische en Soennitische bevolking gevraagd om de 
verkiezingen uit te stellen, zodat de ongeveer 3 miljoen mensen die binnen het land 
ontheemd waren door de burgeroorlog terug konden keren naar hun eigen regio. Het 
verzoek werd, tot misnoegen van de voorstanders, door het hooggerechtshof afgewezen.2 

Tijdens deze verkiezingen strijden ongeveer 7.000 kandidaten voor de 329 plaatsen in het 
parlement. In totaal doen er 204 partijen mee. Dit enorme aantal partijen, dat voornamelijk 
is ontstaan door interne problemen en afsplitsingen, heeft ertoe geleid dat de Iraakse 
Onafhankelijke Hoogste Verkiezingscommissie (Iraq’s Independent High Electoral 
Commission — IHEC) heeft besloten de deadline voor het indienen van de verkiezingslijsten 
te  verzetten van 10 naar 15 februari.3  

Contrasterend met de voorgaande jaren zien we dit jaar veel diversiteit: er zijn veel jonge 
partijen bijgekomen die zich profileren als vernieuwend en progressief. Opvallend daarbij is 
dat veel van die jonge partijen zich proberen te distantiëren van sektarische retoriek en 
claimen over verschillen heen te willen stappen om multi-etnische coalities te kunnen 
vormen. De huidige premier, Haider al-Abadi, belooft in dat kader zelfs een cross-
sektarische alliantie te willen vormen. Echter, de praktijk laat zien dat de politieke coalities 
die doorgaans gevormd worden vooral de status quo bevestigen. 

Verandering? 

Om dit laatste punt te illustreren, wil ik kijken naar een specifiek gebied binnen Irak: de 
Koerdische Autonome Regio. Tijdens de komende verkiezingen zullen hier de traditioneel 
gecombineerde coalitie van de Koerdische Democratisch Partij (KDP) en de Patriottische 
Unie van Koerdistan (PUK) strijden om stemmen tegen de oppositiepartijen Gorran 
(letterlijk: beweging voor verandering), Komal (‘Kurdistan Islamic Group’) en Barham Saleh’s 
partij ‘Alliance for Democracy and Justice’.  



Het feit dat binnen dit gebied verschillende partijen tegen elkaar strijden heeft volgens 
analytici voor- en nadelen. Aan de ene kant leidt het ertoe dat de Koerden niet als een 
uniform front een eenheid vormen om eenstemmig voor de belangen van Koerden in 
Bagdad op te kunnen komen. Aan de andere kant maakt deze versplintering en het bestaan 
van deze verschillende stemmen het juist mogelijk om vastgeroeste patronen te doorbreken 
en een machtsverschuiving te laten plaatsvinden.  

Feit is dat deze versplintering binnen de Koerdische partijen een fragmentatie in de Irakees-
Koerdische maatschappij weerspiegelt; anno 2018 is de Kurdistani-burger zeer kritisch op 
het beleid dat de afgelopen 20 jaar is uitgevoerd door een politieke elite; de KDP in de stad 
Erbil en de PUK in de stad Suleimaniya. Velen stellen deze partijen verantwoordelijk voor 
het in stand houden en vormen van systemen die draaien om corruptie en nepotisme.  

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt deze kritiek niet alleen in vertrouwelijke sferen 
geuit, maar gaan mensen ook de straat op om hun ongenoegen te uiten. Een groep die wat 
dat betreft de afgelopen paar maanden heel actief is geweest, wordt gevormd door 
docenten; twee maanden hebben zij hun werk naast zich neergelegd en zochten anderen op 
om hun stemmen te bundelen en te eisen dat de lonen, die ze sinds de oorlog met Da’esh 
onregelmatig en sinds een paar maanden helemaal niet gekregen hebben, zouden 
ontvangen. Onder hen is Khonaw Ibrahim, een docente uit Suleimaniya die stelt: “Tot nu toe 
was verandering in macht onmogelijk, zeker na Raparin (Koerdische opstand in 1991) 
waarna de KDP en PUK de twee enige machtige partijen zijn geworden en gebleven met 
ieder eigen legertroepen. Alles lag daardoor vast. Maar vandaag de dag is er een generatie 
van oppositie opgestaan, die voor vernieuwing is in de politiek en dat wil bereiken via de 
verkiezingen. Het wachten is nu op wat de toekomst ons brengen zal.” 

Hoewel deze manier van kritiek uiten op het eerste gezicht een zeer krachtig middel lijkt te 
zijn, is het nog maar de vraag of deze werkelijk duurzaam is, gezien het feit dat deze niet 
echt bestaat uit een ‘grass roots’-beweging, maar indirect lijkt te worden geïnitieerd en 
gesponsord door de oppositiepartijen. Zo wordt er door deze partijen vaak voedsel 
uitgedeeld onder de demonstranten, zodat men langer kan blijven en vaker kan komen.  

Zeer concreet wordt er door de huidige generatie van opstandelingen vol afkeuring gekeken 
naar het Koerdische referendum voor onafhankelijkheid, dat plaatsvond op 25 september 
2017. Alhoewel er met ruim 92 procent vóór onafhankelijkheid werd gestemd,4 was het 
referendum in de ogen van velen verkeerd getimed en werd het enkel doorgezet door de 
KDP omdat de Koerdische premier Barzani (zelf van de KDP) op deze manier eer wilde 
behalen. Velen nemen hem dan ook de door al-Abadi’s ingevoerde repercussie-sancties 
kwalijk, zoals het sluiten van de twee internationale vliegvelden in Erbil en Suleimaniya, en 
het sluiten van de landsgrenzen waardoor alle handel met buurlanden als Iran en Turkije 
tijdelijk werd stopgezet. Daarnaast werden na het referendum, met behulp van de Hashd al-
Shaabi-milities, olierijke steden zoals Kirkuk en Tuz Khumarto ingenomen door het Iraakse 
leger.  

Sommigen zien de komende verkiezingen dan ook als een manier om af te rekenen met de 
partijen die betrokken zijn geweest bij het referendum. Zo zegt Hawar Taib, een burger: 
“Het referendum was een manier om de retoriek van fascisme te doen herleven onder het 
mom van burgerschap en liefde voor het vaderland. Zowel door de Koerdische partijen als 



door de Arabische. Binnen dit politiek spel heeft de Koerdische burger moeten boeten. Het 
Koerdische individu kan nu niets anders doen dan naar het stembureau gaan en zich 
uitspreken tegen dit kwaad.” 

Weer anderen zijn de mening toegedaan dat het niet de schuld is van het referendum, maar 
dat dit een strijd is die er al lang aan zat te komen: een strijd om de verdeling van macht en 
grond na de val van Da’esh. Gepensioneerde onderwijsdirecteur Ahmad Hassan zegt 
daarom totaal geen spijt te hebben gehad van zijn stem voor Koerdische autonomie; hij zou 
dat zo nog eens doen, mocht het nodig zijn. Hij heeft inmiddels al vier maanden geen loon 
gezien en zegt nog twee keer zo lang te willen wachten om niet toe te hoeven geven aan de 
grillen van Bagdad, dat immers gaat over het uitbetalen van lonen. Dit terwijl zijn zoon, die 
inmiddels vrouw en kinderen heeft, hem laatst heeft gebeld omdat hij pech had met zijn 
auto en geen cent had om met een ander vervoermiddel thuis te komen. Het huidige 
probleem, zo zegt hij, ligt veel dieper dan wat we nu zien. Het heeft te maken met het feit 
dat mensen hun geschiedenis, de pijn en offers die gebracht worden, zijn vergeten. Dit is 
volgens hem de schuld van het onderwijs, daar het er niet in slaagt bewuste burgers van 
Koerdistan te creëren.  

Herinneren en vergeten 

Ahmad Hassan legt zijn vinger hier op een van de zere plekken van het gebied: gedreven 
door de afkeer die veel jongeren hebben van de huidige politieke partijen, wordt het niet 
kennen en willen kennen van de eigen geschiedenis door velen gezien als een verzet tegen 
de manier waarop deze geschiedenis door partijen wordt gebruikt om hun ideologie in 
stand te houden. In maart, tijdens de herdenking van de gifgasaanvallen in Halabja (1988), 
besloten bijvoorbeeld veel slachtoffers niet te komen, juist omdat zij vonden dat hun 
geschiedenis zich door politieke partijen werd toegeëigend en zij er weinig voor terugkregen 
in de vorm van materiële en immateriële compensatie.  

Dit is een veelgehoorde en veel geuite kritiek, die in alle lagen van de bevolking wordt 
geformuleerd. Een voorbeeld is Ranj Sangawi, schrijver, dichter en bovenal journalist, 
werkzaam bij het Koerdische Media Netwerk van Rudaw. In een onlangs gepubliceerd 
gedicht kaart hij de manipulatie van geschiedschrijving aan en wordt de lezer aangespoord 
zich daar niet langer door te laten beïnvloeden, daar dit het gevaar met zich meebrengt dat 
nieuwe helden worden gecreëerd enkel om de ideologieën van politieke partijen uit te 
dragen. Het gedicht stelt: “Wat we nu nodig hebben is een gum, in plaats van een pen om 
mee te schrijven”.5 

Hoewel deze kritiek op geschiedschrijving als propagandamiddel meer dan terecht is, is de 
keerzijde van het totaal afkeren van geschiedenis dat het geen morele handvatten biedt aan 
hen die zelf de oorlog niet hebben meegemaakt. De jongste generatie neemt afstand van de 
verhalen die worden verteld en stelt zelfs vaak, uit woede en ontevredenheid, dat het leven 
onder Saddam beter moet zijn geweest. Shkar (pseudoniem), wiens vader op jonge leeftijd 
als politieke gevangene door Saddam Hoessein jarenlang is vastgehouden en gemarteld en 
vervolgens 60 dagen in een executieruimte gewacht heeft op zijn dood, is iemand die dit 
idee aanhangt. Zijn vader is uiteindelijk amnestie verleend omdat eerder een broer van hem 
was geëxecuteerd, en de regel onder Saddams regime was dat maar een zoon per huis kon 
worden gedood . Hij is hierdoor niet enkel emotioneel beschadigd, maar heeft ook fysieke 



klachten zoals COPD als gevolg van zijn jarenlange opsluiting. Shkar zelf postte op sociale 
media op de dag van de Turkse inval in Afrin een foto van Saddam Hoessein met daaronder 
de tekst dat hij (Saddam) de echte leider was, en dat als hij nog in leven was geweest, 
Turkije dit niet had aangedurfd.  

Het feit dat Shkars vader zo weinig van zijn eigen geschiedenis heeft kunnen doorgeven is 
deels te verklaren door het traumatisch aspect ervan. De meeste mensen in deze 
samenleving zijn niet in staat om over zichzelf en hun lijden te vertellen, en daarnaast is er 
weinig ruimte voor het vertellen van deze verhalen. Er zou dan ook verwacht kunnen 
worden dat het aan de staat en het onderwijssysteem is om begrip te ontwikkelen voor de 
traumatische geschiedenis van dit gebied.  

Op dit vlak faalt de staat echter, tot een dergelijk niveau dat zelfs een jonge advocaat, 
genaamd Sarkar (pseudonieum) ervan overtuigd is geraakt dat Koerden het beter hadden 
onder Saddam. Je kon toen, mits je je verder met niemand bemoeide, zo stelt hij in een 
gesprek met mij, in alle vrijheid en veiligheid leven. Inhoudelijk is deze stelling niet alleen 
onjuist maar ook abject: de Koerdische genocide (Anfal) kent vele burgerslachtoffers, 
waaronder kinderen en ouderen, en de veelvuldige ontkenning van deze misstanden laat 
zien hoeveel de staat tekort schiet in het verspreiden van kennis en informatie. 

Verkiezingen 

De aanloop naar de verkiezingen toont aan wat het betekent voor een land, een 
samenleving, om niet te leren hoe om te gaan met trauma’s en een problematisch verleden. 
Demoralisatie en het beperkte geloof in de politiek zijn gebaseerd op juiste observaties, 
maar zouden moeten leiden tot een verbetering van het democratisch systeem. Het feit dat 
vier procent van de kandidaten bij de aankomende verkiezingen uiteindelijk van de lijst is 
gehaald vanwege hun bijdrage aan de Anfal-campagne6 laat zien hoe diep het gruwelijke 
verleden nog aanwezig is in deze maatschappij. Deze observatie wordt op een heel ander 
niveau bevestigd door het feit dat, op de dag van de herdenking van de gifgasaanvallen in 
Halabja, in de Koerdische stad Suleimaniya een telefoonhoes werd verkocht met een foto 
van Saddam Hoessein. Zolang historische kennis en bewustzijn van een traumatisch 
verleden niet worden ontwikkeld en gestimuleerd, zullen de komende verkiezingen weinig 
verandering brengen en, voor velen, uiteindelijk tot de zoveelste deceptie leiden.  

Bareez Majid is verbonden aan de Universiteit  Leiden. Op dit moment verricht zij 
veldwerk in Iraaks Koerdistan. De interviews in dit artikel zijn afgenomen binnen het 
kader van haar PhD-onderzoek, gefinancierd door het NWO-programma Phd’s  in 
Geesteswetenschappen. Majids onderzoek gaat over herinneringscultuur en de rol van 
herinneringspraktijken in relatie tot de vorming van een Koerdische identiteit.  De 
geïnterviewden worden, wanneer zij dat willen, niet bij naam genoemd.  

Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.  
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