
Syrië Conferentie MWS : Brussel 9 Maart 2013

Moderator : Paul Vanden Bavière : 
Hoofdredacteur Uitpers sinds 1999  
Historicus en journalist 
Voormalig buitenlandredacteur van de krant “de Standaard”  

Inleiding Mario Bergen : 
Waarvoor staat de Mediawerkgroep Syrië (MWS)?
De MWS wenst het behoud van Syrië als een multiculturele samenleving. 
De MWS verzet zich tegen elke vorm van geweld en terrorisme. 
De MWS steunt het democratisch hervormingsproces in Syrië. 
De MWS benadrukt de soevereiniteit van de Syrische Natie alsook de 
onafhankelijkheid en het zelfbeschikkingsrecht van het Syrische volk. 

Bahar Kimyongür (Comité contre l'ingérence en Syrie - CIS) : 
Syrië is het slachtoffer van een destructieve externe campagne geleid en 
gefinancierd door de rijke petroleum-staten aan de Perzische Golf, in het 
bijzonder Qatar en Saoedi-Arabië,  en het Turkije van Erdogan. 
Buiten het miljoen vluchtelingen die het land ontvlucht zijn omwille van het 
geweld zijn er ook miljoenen interne vluchtelingen waarover in de media niet 
gesproken wordt. "Il y a Une manque cruel de l'information" bij de 
beleidsmakers. 

Er leven bij het grote publiek enorme vooroordelen tegen de regering in 
Damascus als gevolg van de eenzijdige berichtgeving. De media zwijgen 
over de bloedbaden die door de terroristen aangericht worden. 

Men roept al twee jaar dat de regering van President Assad nu elk moment  
gaat vallen terwijl Assad nog steeds de President van Syrië is. 

Lode Vanoost : 
Ex-“Sabenien”
Daarna in de politiek gegaan voor de politieke partij Agalev die zich later heeft 
omgevormd tot het huidige Groen. 
Lode Vanoost heeft vervolgens de partijpolitiek verlaten maar is nog steeds 
politiek geëngageerd als onafhankelijke. 
Hoofdredacteur “De Wereld Morgen”. 

R2P (“Role to Protect”) :
De teksten die hierover circuleren zijn veel te ideologisch of veel te 
theoretisch.
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De tekst van Noam Chomsky, gepresenteerd voor de Verenigde Naties (V.N.)
in 2009, geeft de meest duidelijke verklaring weer van de term R2P. 

Politiek draait rond macht en de economische elite bepaalt via de politiek wat 
het algemeen belang is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jaarlijkse 
bijeenkomst van het World Economic Forum in het Zwitsers Davos. 
Het algemeen belang is niet het belang van de sociaal minder bedeelden 
maar van kleine groepen - de politieke en economische elite. 

Geweld wordt altijd goedgepraat door het voor te stellen als zou het gebruikt 
worden omwille van het goede doel en nobele principes. 

Het V.N. handvest, opgesteld in 1949, waarop de internationale orde zou 
moeten gebaseerd zijn is de theoretisch basis die definieert wat recht en wat 
onrecht is. Artikel 51 van dit handvest stelt dat een land zich met wapens mag 
verdedigen tegen een ander land uit zelfverdediging en als tijdelijke 
maatregel totdat de V.N.-veiligheidsraad een uitspraak in het conflict doet. 

De Verenigde Staten van Amerika (V.S.) was zelf ooit een kolonie van de 
Engelsen... met als doel de "inboorlingen te gaan helpen". Dit was reeds een 
toepassing van het R2P-principe voorgesteld als een humanitaire interventie.  

R2P lijkt theoretisch een nobel principe maar in de praktijk wordt dit principe 
steeds misbruikt om andere doeleinden te bereiken. 

R2P wordt steeds in een militaire context gebruikt maar nooit om b.v. de 
Palestijnen te helpen of de armoede in de wereld te bestrijden. 

Wat betekent R2P voor Syrië?
De gewone mensen hier in Europa hebben niet genoeg kennis om zich een 
gefundeerde opinie te vormen over het gebeuren in Syrië. Een organisatie 
zoals de MWS geeft wel een juiste kijk op de gebeurtenissen weer maar 
wordt hierin niet gevolgd door onze massamedia. Daarom is het belangrijk 
om het ruime publiek de boodschap te brengen dat een pacifistische 
benadering als alternatief voor het huidige geweld mogelijk is. Een politiek 
proces zonder de wapens te gebruiken is mogelijk en daar moet de nadruk 
op gelegd worden. 

Iemand uit het publiek merkt op dat onze media Assad gedurende twee jaren 
zwart heeft gemaakt waardoor iemand die een afwijkende stem laat horen 
onmiddellijk wordt bestempeld als pro-Assad. Maar hoe zit het dan o.a. met 
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de rechten van minderheden en vrouwenrechten in Syrië?  Hoe moeten wij 
met de media omgaan? 

Raja Chemayel - “un Arabe-Libanais-Chrétien par naissance, un Musulman 
par culture, et un démocrate par nature” - is door omstandigheden 
verontschuldigd maar laat een tekst voorlezen die hij voor de conferentie 
heeft geschreven : “Democratie, demagogie en dictatuur”. 

De Syrische oud vice-premier Abdul Halim Khaddam (1984 - 2005) heeft 
steeds van het regime geprofiteerd tot op de dag dat hij vertrokken is maar 
werpt heden ten dage nu op als een democratisch alternatief. 
De Verenigde Staten hebben tijdens de Vietnam oorlog het land plat 
gebombardeerd. Ook in naam van de democratie. 
De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben Irak en 
Afghanistan "bevrijd" en hun democratie opgelegd met als gevolg de 
volledige vernietiging van beide Staten. 
Saoedi Arabië en Qatar steunen - in naam van de democratie - de 
gewapende terroristen in Syrië. 

Het wordt alsmaar duidelijker dat Syrië niet wordt aangevallen omdat 
President Bashar al Assad een dictator zou zijn en het Syrische volk moet 
“gered” worden maar wel omwille van de regionale en internationale politiek 
van Syrië en omdat het land steeds stelling heeft genomen tegen het 
imperialisme, Zionisme en radicale Islamitische stromingen zoals het 
Salafisme. Syrië is het laatste seculiere bastion in het Midden Oosten. Een 
oud bondgenoot van de Sovjet Unie als overblijfsel uit de koude oorlog. Een 
seculiere socialistische Republiek. 

De internationale aanval tegen Syrië heeft niets met democratie te maken 
maar is een gerichte en geplande operatie met als doel Syrië en de Syrische 
samenleving te vernietigen. Wat indien de Salafistische extremisten de macht 
zouden krijgen in Syrië? Welke gevolgen zou dit hebben voor bijvoorbeeld de 
positie van de vrouwen in de Syrische samenleving of de minderheden in het 
land? 

Syrië wordt steeds voorgesteld als een Alawitische Staat maar is men er zich 
wel van bewust dat er meer Alawieten in Turkije leven dan in Syrië? 

Cécilia Fany :  
Cécilia Fany presenteert ons een update over de huidige situatie van de 
minderheden in Syrië. 
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Druzen , Assyriërs, Armeniërs, Alawieten, Koerden... zij hebben allemaal 
steeds deel uitgemaakt van de Syrische samenleving en hebben hieraan ook 
steeds actief bijgedragen en in veel gevallen zelfs een voortrekkersrol 
gespeeld. Denken we maar aan de Syrische onafhankelijkheidsstrijd tegen 
Frankrijk en welk aandeel deze minderheden hierin hebben gehad. 

Syrië is het laatst overblijvende seculiere land in de Arabische wereld. De 
rechten van haar minderheden zijn steeds verankerd geweest in de Syrische 
Staat en de samenleving. Dit staat in schril contrast met de ideologie en het 
maatschappijmodel dat Saoedi-Arabië en Qatar voor ogen heeft. We mogen 
er niet aan denken wat dit zou betekenen voor de positie van de  
minderheidsgroepen of de vrouwenrechten. Een voorsmaakje van wat hen te 
wachten staat hebben we al in de praktijk kunnen zien in Homs waar 80.000 
Christenen door de Salafisten en het zogenaamde Vrije Syrische Leger (FSA) 
zijn verjaagd of gedood. 

Er is ook een ander aspect met betrekking tot het huidige conflict en de 
agressie tegen Syrië. Syrië heeft steeds een voortrekkersrol gespeeld in de 
strijd tegen het Zionisme en in de verdediging van de Palestijnen en hun 
belangen. Het is belangrijk op te merken dat Syrië nog steeds geen 
vredesakkoord met Israël heeft getekend in tegenstelling tot Egypte en 
Jordanië. Syrië is een trouwe partner en bondgenoot van Iran en Hezbollah in 
Libanon en daardoor een uiterst belangrijke schakel in het anti-
imperialistische en anti-Zionistische verzet. Dit is de hoofdreden voor de 
Verenigde Staten en Europa waarom Syrië uitgeschakeld moet worden. 

Dan is er nog de rol van Turkije en haar eerste minister Erdogan die met 
heimwee terugdenkt aan de hoogdagen van het Ottomaanse Rijk en zo graag 
deze Ottomaanse droom zou herbeleven. Onder de verscheidene Syrische 
minderheden nemen de Turkomannen een bijzondere plaats in omwille van 
hun etnische en historische banden met Turkije en het Ottomaanse Rijk. 

Opvallend is dat er is nooit een exacte volkstelling heeft plaatsgevonden met 
betrekking tot de minderheden in Syrië omdat dit binnen de seculiere en 
multiculture Syrische samenleving nooit relevant is geweest en zelfs als 
contraproductief werd ervaren. 

In tegenstelling tot deze seculiere en multiculture samenleving  wensen de 
Salafisten en Moslimbroeders de Shari'a in Syrië in te voeren en met geweld 
op te leggen en de Christelijke en andere minderheden te verdrijven of uit te 
schakelen. 
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Ali Ghandour, een Belgische Syriër uit Luik, getuigt :
Er zijn reeds 2,5 miljoen Syrische vluchtelingen... 
95 miljoen Euro schade aan het elektriciteitsnet... 
Een Europees embargo tegen de Syrische economie...
Dramatische gevolgen voor de gezondheidszorg. Een groot aantal 
ziekenhuizen is vernietigd, medische apparatuur geplunderd en dokters en 
verpleegkundigen vermoord. 
4000 scholen zijn eveneens vernietigd en hetzelfde aantal is door de 
terroristen ingenomen als uitvalsbasis voor hun misdadige activiteiten. 
Europese jihadisten, waaronder ook uit België en Nederland, zijn naar Syrië 
getrokken om te gaan vechten en moorden. 
De meeste slachtoffers zijn geen militairen of politieagenten maar 
onschuldige burgers. 
 
Het Syrische conflict heeft niets van doen met democratie maar enkel met 
economische belangen enerzijds en het opleggen van een extremistisch 
Islamitisch regime anderzijds. 

Hanan Shamoun, een Nederlands-Syrische vrouwenactiviste, schetst het lot 
van de kinderen in deze oorlog :
Onze media verzwijgen de feiten die plaatsvinden in de oorlog tegen Syrië en 
verdraaien de waarheid. Volgens onze Westerse media is het Assad die 
kinderen doodt, foltert en in de gevangenis gooit. De realiteit is echter dat 
kinderen door de jihadisten worden gedwongen om met wapens rond te 
lopen en te doden in naam van de heilige oorlog onder het oog van hun 
ouders die machteloos moeten toekijken. Het seculiere Syrië onder Assad 
moet plaatsruimen voor de Shari'a en een radicaal Islamitisch regime en 
kinderen worden door deze extremisten zonder schroom en scrupules 
ingezet als kanonnenvlees en gedwongen om de meest verwerpelijke en 
immorele daden te stellen.

In het seculiere Syrië gaan jongens en meisjes samen naar school ; het  
basisonderwijs, middelbaar en naar het hoger onderwijs. Jongens en meisjes 
hebben dezelfde rechten en krijgen dezelfde kansen. Ook in het latere 
beroepsleven. Dit is slechts één van de zaken die de jihadisten onmiddellijk 
willen afschaffen. 

De rechten van deze kinderen worden dagelijks geschonden en de 
traumatische belevenissen waar zij het slachtoffer van zijn zal onherroepelijk 
een stempel drukken op hun ontwikkeling terwijl net zij de toekomst van Syrië 
vormen.  
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