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Abstract 
De literatuur omschreef al vele vormen van transnationale activiteiten die een diaspora 

kan opnemen. Ze is echter beperkter over de factoren die deze transnationale 

betrokkenheid verhinderen. In deze casestudy over de Syrische vluchtelingen in België 

pogen we verder te bouwen op deze lacune. Via interviews en observaties over de 

individuele en algemene betrokkenheid van Syrische individuen en organisaties 

kwamen we tot negen barrières die bij de verschillende gesprekken naar boven 

kwamen.  

Een eerste factor houdt in dat men minder collectief denkt en eerder via individuele 

familiebanden handelt. Een andere belangrijke barrière is de zwakte van de oppositie 

die geen geloofwaardig alternatief biedt voor het huidige regime. Dit is meteen de reden 

waarom er ook heel wat vluchtelingen gelaten zijn en het behoud van het regime 

bevoordelen. De achtergrond van de Syrische samenleving geeft ook kijk in de oorzaken 

van betrokkenheid. Zo is er de sektarische scheiding in de bevolking die tijdens het 

conflict sterk aangewakkerd werd en voor een groot intern wantrouwen zorgt bij de 

bevolking. Daarnaast is er de geheime intelligentiedienst van Syrië die een heus 

schrikbewind voer(de)/(t). Dit heeft zijn invloed tot op vandaag waar de betrokkenheid 

van Syriërs in België onder lijdt. Het conflict is ook zo sterk geïnternationaliseerd dat 

enige vorm van agentschap voor de diaspora miniem lijkt. Hun leven hier moet 

opgebouwd worden en daarbij ook hun financieel en sociaal kapitaal. De zorgen hier 

vereisen ook reeds heel wat aandacht alsook de trauma’s die verwerkt moeten worden. 

Dit hangt samen met het beleid van België.  

De tot stand gekomen barrières zijn zowel contextspecifiek of algemeen; gelinkt aan het 

beleid van het gast- of thuisland en/of capaciteits- of motivatieverhinderend.   
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Afkortingen 
NoStSP: Network of Supporting the Syrian People  

SOS: Syrians on Syria 

FSA: Free Syrian Army 
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1. Inleiding 

Het Syrisch conflict vangt aan in 2011 wanneer revoltes op straat, ontstaan door socio-

economisch en politiek ongenoegen, leiden tot een gewapend conflict tussen 

overheidsgroepen en opstandelingen. Het conflict breidt daarna uit door verschillende 

(religieuze) groeperingen die bij het conflict komen versterkt door de inmenging van 

internationale en regionale spelers. Dit leidt vandaag tot een totaal aantal vluchtelingen 

van meer dan 5,5 miljoen (UNHCR, Syria Regional Refugee Response, 2018) en 5 miljoen 

intern ontheemden (USA for UNHCR, 2018). Bomaanvallen, continue onveiligheid, 

chemische aanvallen en angst dwingt mensen ertoe te vluchten. In eerst instantie 

vluchtten Syriërs naar de omringende landen die toegankelijk zijn. Wanneer ook deze 

verzadigd raken komen ze via mensonwaardige omstandigheden aangespoeld aan het 

Europese continent. Enkelingen hebben het geluk om via humanitaire of andere visa via 

een veiligere weg tot in Europa te geraken. 1 miljoen van deze vluchtelingen deden 

uiteindelijk een asielaanvraag in Europa (UNHCR, Population statistics, 2018). 

De redactie kopt in de zomer van 2015 met “Aantal asielaanvragen bereikt weer een 

piek” (Heylen, 2015). Europa kende toen de zogenaamde “vluchtelingencrisis” met 

onder meer dat Syrisch conflict als oorzaak. Het leidde tot een hoogtepunt van 7556 

Syrische asielaanvragen in België in 2015 en 7051 erkenningen in 2016 (CGVS, 2016). 

De Syrische vluchtelingenstroom kwam op gang met 793 aanvragen en 480 erkenningen 

in 2012 en met 877 asielaanvragen en 1144 erkenningen in 2013. Dergelijke cijfers 

bevatten zowel eenvoudige als meervoudige dossiers. De cijfers liggen dus hoger als 

men rekening houdt met de meervoudige asielaanvragen en de gezinshereniging die na 

een positieve asielaanvraag eventueel aangevraagd worden. Tot op vandaag zaten en 

blijven de Syrische vluchtelingen bij de grootste groep van asielzoekers en erkende 

vluchtelingen in België.  

Op korte tijd kende ons land dan ook een instroom aan Syriërs. Zij vestigden zich over 

heel België. Gedwongen zijn om het geboorteland te moeten verlaten betekent natuurlijk 

niet dat alle linken met dat land ineens verdwijnen. Een vaak gekozen onderwerp van 

migratieonderzoek is daarom ook het in kaart brengen van welke activiteiten en 

netwerken bepaalde migratiegroepen opbouwen. Deze literatuur spitst zich vaak toe op 

de extreme voorbeelden terwijl uit de realiteit blijkt dat niet iedere migratiegroep zo 

actief betrokken is met de situatie in het thuisland. Deze thesis zal via een andere 

invalshoek de barrières in hun betrokkenheid naar hun geboorteland toe analyseren. De 
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activiteiten die een diaspora uitvoert hangen immers niet enkel af van hun motivatie 

maar ook van de mogelijkheid om dit te doen.  De factoren die vluchtelingen opgaven, 

via interviews en observaties, worden later met hun contextspecifieke verklaringen en 

ondersteund door de literatuur toegelicht.  
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2. Probleemstelling 

Migratie- en diasporaliteratuur voert vaak onderzoek naar de transnationale activiteiten 

van bepaalde diasporagroepen (Saideman et al., 2007). Dit onderzoek vertrekt vanuit 

het idee dat niet elke diaspora even betrokken blijft bij de context van het thuisland. Er 

wordt onderzocht welke factoren een verminderde transnationale betrokkenheid 

verklaren. Specifiek wordt het onderzoek afgebakend door te werken met de case 

beperkt tot de Syrische vluchtelingen als diasporagroep die zich vestigde in België. De 

concrete onderzoeksvraag luidt dan als volgt: Wat zijn de concrete barrières voor de 

transnationale betrokkenheid in de case van de Syrische vluchtelingen die zich in België 

vestigden? Uit deze onderzoeksvraag volgen een aantal bijvragen: 

Kennen de sektarische bevolkingsgroepen van Syrië dezelfde barrières?  

Zijn de gevonden barrières voor transnationale betrokkenheid eerder contextspecifiek, 

dan wel algemeen? 

Zijn de gevonden barrières voor transnationale betrokkenheid vooral capaciteits- en/of 

motivatiegebonden?  

Een hypothese is alvast dat de precaire situatie van vluchtelingen tot uiting zal komen in 

de resultaten als hindernis voor betrokkenheid en dit op verschillende vlakken: 

financieel, status, netwerk,… Anderzijds zal de omgeving van vluchtelingen en of zij de 

ruimte voelen om vrij te kunnen bewegen ook hun betrokkenheid verklaren. Andere 

factoren die de huidige literatuur reeds aanhaalt zullen tevens afgetoetst worden op 

deze case.  

Dit onderzoek bouwt verder op de theorieën over de transnationale betrokkenheid van 

migranten (Wahlbeck, 2002; Al-Ali, Black en Koser, 2001; Bercovitch, 2007;…). Het toont 

een specifieke casestudy met een aantal verklarende algemene en contextspecifieke 

factoren die een kijk geven op de factoren die verklaren of vluchtelingen transnationaal 

betrokken zijn.  Om tot een model te komen zal men verschillende casestudies moeten 

bundelen. Enerzijds zal het onderzoek deductief de beperkte bestaande literatuur 

toetsen op de case maar anderzijds probeert het inductief een aanzet te zijn in de 

opbouw van nieuwe theorieën. De literatuur rond de barrières voor transnationale 

betrokkenheid is zeer beperkt en deze case kan een eerste aanzet zijn tot verdere 

ontwikkeling hierrond. Deze aanzet is nodig omdat de materie nog te beperkt 
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onderzocht is in tegenstelling tot (extreme) cases die beschrijven welke transnationale 

activiteiten een bepaalde diaspora wel onderneemt. 

Syrische vluchtelingen zijn een actueel populair onderwerp bij vele mensen gekend. 

Deze thesis geeft achtergrond bij deze bevolkingsgroep. Het toont welke factoren 

allemaal spelen bij hun betrokkenheid bij het conflict dat na al die jaren nog steeds 

aanhoudt. Deze factoren kunnen relevant zijn voor beleidsmakers zowel in gast- als 

thuisland. In het thuisland kan men trachten een diaspora te betrekken bij de 

ontwikkelingen voor, tijdens of na een conflict door de verschillende actoren van het 

conflict. Ook beleid in het gastland beïnvloedt de factoren en beleidskeuzes kunnen op 

basis van concrete factoren aangepast worden. 

2.1 Voorname concepten 
Verderop wordt de literatuur besproken die het transnationalisme van een diaspora 

beïnvloedt. Om tot dit punt te komen vertrekken we van een definitie en omschrijving 

van de belangrijkste concepten die hiertoe relevant zijn. Enerzijds zien we de case 

behoren tot het ‘diaspora’-concept. Anderzijds werden over deze diaspora in de 

literatuur veel (extreme) cases onderzocht naar hun transnationale betrokkenheid. 

Daarom worden de activiteiten benoemd die door de literatuur als transnationale 

activiteiten gezien worden.  

De toevoeging van deze masterproef bestaat erin een ander perspectief te werpen op de 

transnationale betrokkenheid van een diasporagroep, namelijk vanuit de barrières die 

deze verhinderen. Daarom wordt in 2.1.3 de (beperkte) literatuur omtrent dit extra 

concept als toevoeging besproken.  

2.1.1 Diaspora 

In dit onderzoek worden de Syrische vluchtelingen in België gezien als Syrische 

diaspora. In migratiestudies wordt dikwijls gebruik gemaakt van het concept ‘diaspora’ 

in plaats van het engere concept vluchtelingen.   

Smith & Stares (2007, p. 5) definiëren diaspora als “sociale groepen die zichzelf vestigen 

in een ander land en intern heterogeen zijn”. Het concept werd oorspronkelijk enkel 

gebruikt om de verspreiding van de joden te omschrijven. Een diaspora volgens 

Bercovitch (2007, p. 18) is “een gemeenschap van mensen verbonden door 

psychologische en fysieke factoren in een grotere context of omgeving.” Er bestaan dus 
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verschillende, niet noodzakelijk conflicterende, definities met nuanceverschillen. 

Volgens Bercovitch is “een gemeenschappelijk kenmerk van alle diaspora dat ze zich 

buiten hun oorspronkelijke regio hebben moeten vestigen en dat hun thuisland hun 

trouw en steun kan claimen” (2007, p. 18). Dergelijke voorwaarde wordt hier niet 

gesteld aangezien dit criterium de nuances in transnationale betrokkenheid overziet. 

Bercovitch (2007, p. 19) omschrijft tevens diaspora als “transnationale gemeenschappen 

die ontstaan zijn uit mensen die zich elders gesetteld hebben in een nieuw gastland en 

die zich ginds georganiseerd hebben op basis van solidariteit, gedeelde ideeën en 

collectieve identiteiten(…)”. Deze laatste omschrijving moet genuanceerd worden met 

het feit dat er ook migranten en vluchtelingen zijn die zich niet organiseren maar toch 

tot de diaspora behoren. In onze definitie zal dat criterium niet meegenomen worden 

aangezien het de in-groep van het onderzochte publiek fel vernauwt en niet toelaat om 

tot resultaten te komen.  

Diaspora bestaan niet enkel uit vluchtelingen maar uit verschillende types migranten 

met elk hun status (Crisp, 1999). Toch ziet Wahlbeck (2002) diaspora als een nuttig 

analytisch concept voor onderzoek over vluchtelingen. In de literatuur spreekt men ook 

over asiel- en vluchtelingendiaspora als diaspora die ontstonden door een gedwongen 

migratie (Kuhlmann, 2010). Lahneman (2005) stelt dat een diaspora uit vluchtelingen 

kan bestaan maar koppelt hieraan de wens tot terugkeer naar het thuisland. Hij stelt 

bovendien dat een diaspora zelfidentificatie vereist. Deze twee voorwaarden om tot een 

diaspora te behoren zijn zeker niet aanwezig bij vele andere definities. Het concept 

zelfidentificatie dat Lahneman (2005) aanhaalt dient gespecifieerd te worden. Zijn 

criterium dat diaspora telkens een wens naar terugkeer naar het thuisland hebben 

overziet de interne verschillen in houdingen.  

Een verschil tussen een diaspora die al een langere tijd in het gastland verblijft is de 

diepte van banden met dat thuisland (Saideman et al., 2007). Er is vanzelfsprekend een 

verschil tussen houdingen, activiteiten en doelen van diaspora (Smith & Stares, 2007). 

Sommige diaspora willen het aftreden van de huidige leider als voorbode voor vrede, 

andere diaspora niet. Maar ook intern is er een groot verschil in meningen en 

houdingen. Een diaspora is nooit een homogene groep zoals definitie van Smith & Stares 

(2007, p. 5) reeds opmerkte. In de casus in Syrië blijkt eens te meer dat een groot deel 

van de bevolking zowel voor als tegen de huidige president is gekant. Een diaspora kent 
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dus meerdere lagen van identiteit waarbij ze kan bestaan uit verschillende politieke en 

sociale entiteiten en groepen. De breuklijnen waarlangs de verschillen kunnen ontstaan 

zijn bijvoorbeeld geslacht, klasse, etniciteit, religie, politieke voorkeur, regio,… Dit 

gegeven is zeer aanwezig in de Syrische diaspora waar de breuklijn ligt rond 

verschillende van deze aspecten. Al Ali (2007) voegt toe dat het ontstaan van een 

diaspora door een conflict een continuerend proces is. Vluchtelingen uit het huidig 

conflict sluiten zo aan bij de vorige migranten en dat zorgt ervoor dat een diaspora 

constant opnieuw gevormd wordt. Dat zorgt ook telkens voor nieuwe dynamieken in de 

diaspora. Diaspora verschillen dus intern, tussen elkaar en ook doorheen de tijd.  

Mede door de globalisering en de technologie, transport en communicatie wordt het 

voor diaspora makkelijker om contact te kunnen houden en hun identiteit te kunnen 

behouden van hun thuisland; overheden van het gastland hebben hier steeds minder 

controle over (Bercovitch, 2007). Dingen die gebeuren in het thuisland lijken zich ook 

dichtbij af te spelen. Lahneman (2005) stelt dat ICT en nieuwe media de mobilisatie van 

diaspora versnellen. Dit komt samen met de vrijheid om zich te verzetten tegen 

beslissingen van regimes die mensen vaak niet hadden in hun thuisland en die ze soms 

wel verwerven in het gastland (Bercovitch, 2007). Vrijheid van samenkomst en 

persvrijheid zijn zaken die soms in het thuisland niet evident waren en die nu kunnen 

aangereikt worden om de gelijkgezinden in het thuisland te ondersteunen (Bercovitch, 

2007).  Een voorbeeld van deze bekomen rechten zijn de protesten in het Verenigd 

Koninkrijk en de Verenigde Staten van de Syrische diaspora in solidariteit met de 

protestanten in 2011 bij het uitbreken van het conflict. Papadopoulos & Pantti (2013) 

tonen dat de Syrische diaspora via de media een cruciale rol speelde in het ontstaan van 

de protesten die uitmondden in de burgeroorlog van vandaag. Volgens Qayyum (2011) 

zal men verder dan virtuele hulp moeten gaan om een invloed te kunnen hebben en dan 

vooral om een impact op de humanitaire situatie te kunnen hebben. 

Volgens Lahneman (2005) beïnvloedt een diaspora zowel de politiek van het ‘gastland’ 

als het thuisland. Zo heeft de diaspora een grote politieke en sociale invloed op hun 

thuisland (Lahneman, 2005). Verschillende andere auteurs geven de politieke invloed 

van diaspora aan (Smith, 2007; Bercovitch, 2007). Smith & Stares (2007) merken verder 

wel op dat de invloed van de diaspora niet onder- of overschat mag worden. Deze 

invloed komt tot uiting in de activiteiten die zij ondernemen.  
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2.1.2 Transnationale betrokkenheid 

Transnationalisme zijn de processen waarmee migranten (diaspora) sociale relaties 

opzetten die de samenlevingen van in het thuisland en gastland verbinden (Wahlbeck, 

2002, p. 223). Transnationale activiteiten zijn dan ook die processen die gericht zijn 

vanuit het gastland naar het thuisland. Dit kan verschillende zaken tot doel hebben 

waaronder het creëren van publieke aandacht om zo steun en financiële middelen te 

genereren. De manieren waarop zich dit uit kunnen sterk verschillen. Qayyum (2011) 

stelt dat bij afwezigheid van middenveldorganisaties die de stem van het volk vertalen, 

zoals vakbonden en religieuze organisaties, de diaspora die rol kunnen opnemen. Al-Ali, 

Black en Koser (2001) maken daarenboven een onderscheid tussen transnationale 

activiteiten en transnationale capaciteiten. Transnationale activiteiten zijn 

observeerbaar en meetbaar maar de capaciteiten zijn eerder de wil en capaciteit om tot 

transnationale activiteiten over te gaan.   

Binnen de literatuur zijn er heel wat auteurs die transnationale activiteiten omschrijven. 

Als we de huidige Syrische vluchtelingen bestuderen binnen de diaspora-literatuur 

beweert Collier (2000) dat deze vaak rebellengroepen financieren, afscheidingen 

doorduwen en hij ziet hun betrokkenheid in een vredesproces als belangrijke stap. Niet 

alleen is er een rol weggelegd voor diaspora in conflictresolutie-situaties maar ook in 

post-conflict situaties bewezen zij reeds hun invloed (Bercovitch, 2007). De rol van 

diaspora is merkbaar geweest in verschillende conflicten en dit zowel op 

conflictoplossende als versterkende wijze (Bercovitch, 2007).  

Bercovitch (2007) lijst zo drie soorten acties op: behoud van de diaspora door een 

identiteitsvorming, de verdediging van de leden alsook de promotie van de diaspora 

door het gebruik van politieke en economische kanalen in het gastland.  

Een andere manier om de ondersteuning vanuit de diaspora onder te verdelen is in 

politieke, financiële of lokale steun (Morrell, 2008). De eerste, politieke steun, 

veruitwendigt zich in steun aan de verschillende actoren van het conflict door middel 

van informatie, diplomatieke steun, manifestaties of ideologische steun. Voorbeelden 

van indirecte politieke activiteiten zijn lobbyen, protesteren en het genereren van steun 

bij de gastbevolking met een mogelijk groot effect op de politieke gevolgen voor het 

thuisland (Morrell, 2008). Er zijn verschillende niveaus waarop politieke activiteiten 

plaatsvinden: het individueel, gemeenschappelijk, nationaal en supranationaal niveau 
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(Bercovitch, 2007). Een tweede categorie betreft financiële steun naar de mogelijke 

actoren op het veld. Die wordt nogmaals opgesplitst in collectieve en particuliere 

(remittances) financiële hulp. De laatste categorie omvat de lokale steun zoals onder 

meer ontwikkelingshulp of in een latere fase het ondersteunen voor de opbouw na 

conflict (Morrell, 2008). Qayyum (2011) bevestigt de humanitaire rol die voor een 

diaspora weggelegd kan zijn en geeft hierbij het voorbeeld dat de Syrische diaspora in 

Amerika deze rol ook opnam. Ook in België zijn enkele organisaties hiervoor actief.  

Elk van deze soorten steun kan op grote of kleine schaal plaatsvinden, via formele of 

informele kanalen. Andere auteurs (Smith & Stares) voegen nog mobiliserende hulp, 

culturele of militaire hulp als categorie toe omdat ze een andere indeling maken. Deze 

activiteiten kunnen zeer breed opgevat worden volgens Banki (2013) en het kan ook 

gaan om onderzoek, mensenrechten en onderwijs. Smith en Stares (2007) zien 

verschillende rollen die een diaspora speelt en dit op een verschillende fase van het 

conflict maar waar geen patroon in te herkennen valt. Verder maakt Kuhlmann (2010) 

het onderscheid tussen directe activiteiten zoals het steunen van bepaalde 

oppositiegroepen en het indirect actief zijn zoals sensibilisering van de bevolking van 

het thuisland over de situatie in het thuisland om steun te verkrijgen. Het participeren 

op zich kan ook verschillen in sterkte door enerzijds culturele organisaties op te richten 

en anderzijds over te gaan tot pure politieke actie (Saideman et al., 2007). 

Al Ali (2007) geeft aan dat gedwongen migratie, zoals bij vluchtelingen, kan leiden tot 

gedwongen transnationalisme waar de diaspora een sterke verantwoordelijkheidsplicht 

voelt om de vrienden en familie financieel en materieel te ondersteunen. Sociale druk is 

sterk aanwezig in de diaspora. Ook voor collectieve donaties wordt er beroep gedaan op 

die sociale druk. Al Ali (2007) geeft aan dat gemeenschapsorganisaties een kanaal naar 

ontwikkeling in het thuisland kunnen zijn. Dergelijke gemeenschapsorganisaties 

organiseren naast sociale en culturele evenementen ook politieke activiteiten.  

Bercovitch (2007) stelt dat diaspora wel degelijk een impact kunnen hebben op een 

conflict en dat die impact elke fase en elk soort conflict kan beïnvloeden. Hij 

onderscheidt verder vier verschillende fases: de conflictpreventiefase, het ontstaan van 

het conflict, de eindfase van een conflict en de post-conflictfase. 
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In de conflictpreventiefase kan een diaspora via politieke en diplomatieke maatregelen 

zoals lobbyen bij de verschillende overheden en internationale organisaties steun 

bekomen (Bercovitch, 2007). Ook via hun economische rol kunnen zij remittances 

opsturen zodat bepaalde partijen niet tot geweld overgaan.  

Bij het ontstaan van het conflict kan de diaspora beslissen dat dat er meer te winnen is 

bij conflict dan bij preventie ervan.  In dat geval kunnen ze tevens via politieke invloed 

lobbyen om bepaalde overheden aan te zetten tot maatregelen. Ze kunnen informatie 

geven aan de overheden over het thuisland en deze via demonstraties en 

mediacampagnes bekend maken aan het breder publiek (Bercovitch, 2007). Daarnaast 

kunnen ze economische steun verlenen aan bepaalde groepen om tot gewelddadige actie 

over te gaan. Economische steun bestaat niet alleen uit steun aan bepaalde groeperingen 

maar gaat in eerste fase naar de familie die ginds is. Deze economische steun kan dan 

humanitaire steun vormen doordat ze de primaire overlevingsbron wordt voor 

diegenen in het conflict (Bercovitch, 2007). Wat er precies met het geld gedaan wordt 

eens het overgemaakt wordt aan familie heeft de diaspora niet meer in de hand. Een 

diaspora kan in extremis ook overgaan tot militaire steun via het aanleveren van wapens 

en training en dergelijke.  

In de eindfase van het conflict waar de partijen willen dat het conflict stopt kan dit 

aangedreven zijn door de diaspora (Bercovitch, 2007). De diaspora kan zo steun 

verlenen aan groepen die vrede zoeken en dialoog promoten. Via politieke maatregelen 

kunnen ze de Verenigde Naties aanmanen om te onderhandelen (Bercovitch, 2007).  

Tot slot in de post-conflictfase wil men de vrede bewaren (Bercovitch, 2007). Ook hier 

zijn politieke rollen weggelegd voor de diaspora die bijvoorbeeld kan lobbyen voor VN-

aanwezigheid (Bercovitch, 2007). Via economische steun kan men de ontwapening 

steunen en de individuele remittances kunnen de economie helpen herstellen. Er is een 

socio-culturele rol waar de diaspora recht, waarheid en reconciliatie kunnen promoten 

en waar projecten kunnen opgezet worden om psychologisch de gevolgen van het 

conflict aan te pakken (Bercovitch, 2007).  

De activiteiten kunnen erop gericht zijn een conflict tot einde te brengen en vrede als 

doel te hebben alsook kan het het conflict aanwakkeren of mee starten en vrede 

voorkomen (Smith & Stares, 2007). Door betrokkenheid zouden vluchtelingen volgens 
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de verschillende auteurs een invloed kunnen hebben op de duur van het conflict, zowel 

vertragen als pogen te stoppen (Smith & Stares, 2007). Smith & Stares (2007) 

concluderen dat diaspora zowel voor vrede kunnen zorgen als ze belemmeren en dit op 

hetzelfde moment. Ze vinden dan ook dat beleidsmakers de positieve elementen van de 

diaspora moet gebruiken en de negatieve trachten te beperken. 

Verschillende auteurs (cf. supra) zijn er het algemeen over eens  dat er een rol 

weggelegd is, positief of negatief, voor diaspora in tijden van conflict. Ze tonen aan dat er 

verschillende mogelijkheden zijn op vlak van activiteiten die ze kunnen ondernemen of 

steunorganisaties die ze kunnen oprichten (Bercovitch, 2007). Deze gedachte 

veronderstelt dus een zekere betrokkenheid en participatie, actief of passief, naar het 

land van herkomst van vluchtelingen. Belangrijk is dat deze betrokkenheid een breder 

multidisciplinair gezichtsveld heeft. Politieke acties maken wel deel uit van 

transnationale activiteiten maar  mogen er geenszins tot beperkt worden.   

In de praktijk is er een zeer breed spectrum van die brede betrokkenheid bij 

vluchtelingen. Het ene uiterste kan een bewuste blokkage zijn van alle elementen die 

aan het thuisland herinneren. Zo zijn er vele mensen die migreren om zich uiteindelijk 

volledig te assimileren in het gastland (Saideman et al., 2007). Vele factoren of barrières 

geven de aanleiding tot het volledig afsluiten van het conflict in het thuisland.  Uiteraard 

vervallen daarmee individuele (familiale) banden niet. Aan de andere kant is er het 

actief participeren vanuit het gastland en proberen de situatie ter plaatse nog steeds te 

beïnvloeden. Deze houding is het meest zichtbaar en kan zich uiten in verschillende 

bovengenoemde activiteiten. De mobilisatie van een diaspora kunnen we definiëren als 

“de collectieve participatie van een aanzienlijk deel van de diaspora populatie rond 

bepaalde acties met als doel de status van hun verwante groep op politiek of economisch 

vlak aan te kaarten in hun thuisland” (Al-Ali, Black, & Koser, 2001, p. 5).  De definitie die 

in dit onderzoek zal gebruikt worden omvat een volledige scope van transnationale 

betrokkenheid en beperkt zich niet tot politiek en economisch vlak.  

2.1.3 Barrières tot betrokkenheid  

Deze masterproef gaat op zoek naar de factoren die barrières vormen voor de diaspora 

van Syrische vluchtelingen in België over hoe zij de sociale, economische en/of politieke 

situatie in Syrië proberen te beïnvloeden, te vormen of er op systematische wijze zich 

ermee betrokken te voelen.  
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Banki (2003) gaat ervan uit dat vluchtelingen zich zullen mobiliseren uit 

ontevredenheid over de factoren waarom ze hun land moesten verlaten. Dergelijke 

positie innemen overziet de verschillende barrières die mensen op de vlucht 

tegenhouden. Deze obstakels verhinderen hen, bewust of onbewust, soms zelfs als men 

de motivatie heeft om actie te willen ondernemen. Banki (2003) vergeet hierbij ook de 

tegengestelde belangen binnen de diaspora te vermelden. Saideman et al. (2007) 

bevestigen dat diaspora niet telkens een actieve rol opnemen. Meer nog, zij beweren dat 

de meeste diaspora dit niet doen. 

Bercovitch (2007) ziet de rol van diaspora afhangen van vele factoren: sterkte en niveau 

van politieke organisatie in gastland, de specifieke problemen van het conflict, de 

mogelijkheid om druk uit te oefenen en de internationale aandacht naar conflict. De 

geschiedenis en achtergrond van een conflictsituatie en de bredere maatschappij is 

belangrijk om de belangen, wensen, instituties en doelen van de diaspora te begrijpen 

(Smith & Stares, 2007). Het is niet enkel de achtergrond van het thuisland van een 

diaspora die bepalend zal zijn voor bovengenoemde factoren maar ook deze van het 

gastland (Morrell, 2008). Bij quasi alle factoren die later besproken zullen worden blijkt 

dat de geschiedenis van Syrië een grote verklarende rol speelt alsook het huidig beleid 

van België.  

De literatuur onderscheidt twee verklarende theorieën: enerzijds de motivatietheorieën 

en anderzijds de capaciteitstheorieën (Saideman et al., 2007). Al-Ali, Black en Koser 

(2001) verwijzen hier naar de transnationale capaciteiten. De motivatie van een 

diaspora zal invloed hebben op de transnationale betrokkenheid van een diaspora en 

welke activiteiten ze ondernemen, zo bevestigt ook Bercovitch (2007). De motivatie 

hangt af van de banden met verwanten in het thuisland die er al dan niet zijn (Saideman 

et al., 2007). De verklaring hiervoor is dat de voordelen die voortkomen uit mobilisatie 

minder invloed hebben naarmate de diaspora langer weg is van het thuisland met 

uitzondering van het behoud van de identiteit door het mobiliseren op zich. Volgens 

Saideman et al. (2007)  zal die mobilisatie trouwens vooral plaatsvinden om de status 

van hun etnische gelijken in het thuisland te verbeteren door politieke erkenning  of 

betwisting van territorium en niet zozeer over verbetering van levensstandaarden en 

dergelijke. Van dat laatste hebben zij als mobilisatoren immers geen gevolg. Saideman et 

al. (2007) stellen ook dat diaspora gevormd door gedwongen migratie een grotere kans 
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hebben om zich te mobiliseren omdat ze geen dergelijk toekomstperspectief hebben als 

diaspora gevormd door vrijwillige migratie. De motivatie is een factor die beïnvloedt 

wordt door tal van andere factoren.  

Ook de capaciteit van een diaspora om transnationaal betrokken te blijven bepaalt in 

welke mate zij acties zullen ondernemen (Al-Ali, Black & Koser, 2001; Bercovitch, 2007). 

Al-Ali, Black en Koser (2001) definiëren die capaciteiten ook als de mate waarin een 

individu of groep zich identificeert met de sociale, economische of politieke processen 

van het thuisland. Dit is die minimale vorm van betrokkenheid die eerder werd 

aangehaald. De drie auteurs zien dit ook als voorwaarde om transnationaal actief te zijn. 

De capaciteiten van de diaspora worden eveneens bepaald door hun resources 

(financiën, sociaal kapitaal, leiderschap, netwerken en instituties) en politieke 

opportuniteitsstructuren (Tarrow, 1994). Anderzijds zijn er ook de taalproblemen en 

werkloosheidsmoeilijkheden die de capaciteiten van vluchtelingen verhinderen om 

transnationaal betrokken te zijn (Al-Ali, Black, & Koser, 2001). Daarnaast zal het ook de 

interne structuur van een diasporagroep zijn die bepalend is voor de capaciteit van de 

diaspora. Deze capaciteiten zijn vaker afwezig bij migranten die minder lang gemigreerd 

zijn en dus bij asiel- en vluchtelingendiaspora (Al-Ali, Black, & Koser, 2001).  

Banki (2003) haalt zelf al een aantal mobilisatie-elementen die tegelijk ook de barrières 

vormen aan voor vluchtelingen. Haar onderzoek is meer gericht op politieke mobilisatie 

terwijl dit onderzoek breder naar elementen kijkt die de algemene betrokkenheid 

kunnen verstoren. Allereerst ziet zij individuele of groepsmotivatie als een belangrijk 

element in overeenstemming met de motivatie- en capaciteitstheorie (Saideman et al., 

2007). Zij ziet een verband tussen de status van vluchtelingen en de motivatie en stelt 

dat hoe meer erkend en hoe veiliger de situatie is, hoe lager de motivatie zal zijn om 

politiek gemobiliseerd te worden. Dit is in tegenstelling tot de gedachte dat 

vluchtelingen net tegengehouden worden door verblijfspapieren en zorgen om actief te 

participeren en ondernemen (cf. 4.8.1). Zij hangt haar concept van precarity ook vast 

aan de informatie die uit het thuisland komt over wat er lokaal gebeurt. Opnieuw 

vermindert de motivatie om te mobiliseren als vluchtelingen een meer legale status 

hebben. Een derde mobilisatie-factor is de toegang tot resources zoals financiële 

middelen (cf.4.7), technologie en communicatie. Deze premisse hangt samen met de 

‘resource mobilisation theorie’ die verklaart dat geld mobiliseert en het gebrek eraan 
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een mobilisatiebarrière vormt. Opnieuw vermindert de motivatie bij erkende 

vluchtelingen omdat hun geld naar huizen, scholen en medische kosten gaat en dit hun 

eerste zorgen vormen. Wel hebben ze meer toegang tot technologie. De toegang tot 

media als mobilisator doet zich volgens Banki (2003) eerder voor bij vluchtelingen die 

in een moeilijkere situatie zitten.   

Een laatste belangrijk element dat Banki (2013) aankaart is het gebruik van de 

internationale instituties om hervormingen te promoten. Banki (2013) haalt hierbij 

hulporganisaties aan maar deze zullen op operationeel vlak geen invloed hebben op 

beleid. Het zijn dus de erkende vluchtelingen die vooral op de politieke arm van 

dergelijke instellingen beroep kunnen doen. Enkelen van de geïnterviewden hadden zo 

contact met internationale instellingen maar dit was eerder ad hoc en niet 

georganiseerd.  

Sommige diaspora ontbreken de capaciteiten, motivatie of kansen om te interveniëren 

in een conflict (Smith & Stares, 2007). Ook Bercovitch (2007) oppert dat de 

mogelijkheden soms ontbreken opdat de diaspora iets zou kunnen ondernemen. Dit 

omwille van verschillende factoren en barrières  voor het actieve of passieve 

engagement naar het thuisland toe waarbij diegene die ter sprake kwamen tijdens 

observaties en interviews in dit onderzoek later worden besproken. Saideman et al. 

(2007) merken op dat diaspora vaak verkeerd begrepen worden. Vaak worden de 

extreme gevallen bekeken als case en wordt vandaaruit aan theorievorming gedaan. Dit 

stemt echter niet overeen met de realiteit. Tot nog toe is het weinig bestudeerd welke 

factoren de mobilisatie van diaspora versterken dan wel verzwakken. Er is de algemene 

motivatie- en capaciteitstheorie maar verder zijn er slechts enkele 

literatuurvoorbeelden die concrete factoren aanhalen.  
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3. Methodologie 
Deze masterproef betreft een kwalitatief, exploratief onderzoek. Het kwalitatief 

onderzoek was aangeraden om te komen tot de redenering van respondenten die via 

alternatieve weg moeilijk te verkrijgen zijn. De onderzoekvraag vereist het proberen 

begrijpen van een bepaalde denkwijze, een manier van redeneren, en dat is niet 

kwantificeerbaar. Het nadeel van dit kwalitatief onderzoek is dat het slechts een 

indicatie geeft en statistisch niet generaliseerbaar is. Dit onderzoek past beter in de 

interpretatieve wetenschap waarbij getracht wordt te begrijpen waarom mensen iets 

(niet) doen en de verschillende factoren daartoe in aanmerking gebracht worden.  

De resultaten van deze masterproef kwamen tot stand door verschillende interviews die 

gevoerd werden met zo divers mogelijke respondenten vanuit de verschillende hoeken 

van het conflict. De geplande interviews zijn als bijlage bijgevoegd aan dit document. 

Naast deze interviews staan er ook observaties van evenementen en acties 

georganiseerd door bepaalde partijen vermeld. Het verslag van dergelijke evenementen 

betreft de indrukken die opgedaan werden door vragen te stellen of door te observeren. 

De basis van de masterproef is gebaseerd op de verklaringen van de mensen die getoetst 

wordt met de al dan niet bestaande theorie. Het was daarom ook belangrijk om telkens 

de argumenten van de respondenten te bekijken in de context waarin ze zich bevinden.  

De respondenten werden verzameld via een sneeuwbalsteekproef. Het nadeel hiervan is 

dat de representativiteit van de populatie niet volledig weerspiegeld wordt. Nauwe 

betrokkenheid met een Koerdisch contactpersoon levert immers meer Koerdische 

respondenten op. Dit werd zoveel mogelijk gecompenseerd door te trachten elk 

mogelijk profiel te interviewen: zowel verschil op basis van geloof (moslim, christen) als 

etniciteit (Koerd). De sneeuwbalsteekproef vertrok ook van verschillende vertrekpunten 

(vrijwilligerswerk, sociale media,…). Enerzijds zijn de resultaten gebaseerd op ad hoc 

gesprekken met verschillende Syrische vluchtelingen die ik leren kennen heb tijdens 

mijn vrijwilligerswerk. Door verschillende keren in contact te komen met dezelfde 

mensen kon ik doorvragen en vertrouwen opbouwen waardoor bepaalde zaken 

verduidelijkt werden. Anderzijds nam ik contact op met de verantwoordelijken van 

verschillende organisaties (ActionSyrie, SB Overseas, NoStSP, Syrians in Belgium,…) die 

me zelf te woord stonden of doorverwezen naar andere personen. Op hun beurt 
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verwezen deze respondenten me door naar andere contactpersonen.  Er werd ook een 

oproep gedaan op groepen op sociale media waar Syriërs actief zijn.  

In totaal werden er 14 interviews en 4 concrete observaties uitgevoerd. Hierbij worden 

de ad hoc gesprekken en observaties via het vrijwilligerswerk niet bijgeteld. De focus in 

dit onderzoek lag op de vluchtelingen die als gevolg van het conflict in 2011 gevlucht 

waren maar er werden ook Syriërs geïnterviewd die reeds lange tijd in België zijn en 

intussen ook de Belgische nationaliteit bezitten. De interviews werden over een ruime 

periode afgenomen van eind 2016 tot begin 2018. Een nadeel van het onderzoek is dat 

geografisch de geïnterviewden enkel in Vlaanderen en Brussel verbleven, ook al 

woonden ze ervoor soms in Wallonië.  

De vragenlijst die gesteld werd aan de respondenten was ofwel niet-gestructureerd 

ofwel semi-gestructureerd en betrof telkens een diepte-interview. In eerste instantie 

was het gericht op reflectie van de respondenten over hun mate van betrokkenheid en 

welke activiteiten ze ondernamen. In het tweede deel van de vragenlijst werd gepeild 

naar de factoren waarom dit wel of niet gebeurde, zowel in individuele als algemene 

context. Deze mate van reflectie laat zich niet toe via een gestructureerd stramien. Een 

belangrijke factor in de interviews was de anonimiteit gezien de vertrouwelijkheid van 

de informatie. Interviews werden om die reden nooit opgenomen. De gevoelige 

onderwerpen die tijdens deze interviews en observaties aan bod kwamen laten je als 

onderzoeker niet onberoerd. Dit maakt het moeilijk om niet af te wijken van het 

onderwerp en mee te gaan in de verhalen van mensen.  

De observaties die ik op evenementen waarnam verliepen van op een zekere afstand om 

de observatie goed en zo neutraal mogelijk te observeren. Daarnaast observeerde ik via 

mijn vrijwilligerswerk ook en dit vanuit een andere positie, een noodzakelijk dichtere 

positie om vertrouwen te winnen en informatie te krijgen. Dit vertrouwen leidde tot 

diepte-interviews waar zeer waardevolle informatie uit voortkwam maar waarbij er wel 

gevaar is voor een interviewer bias vanuit mijn rol als buddy. Aan de andere kant is er 

een gevaar voor etnografische verleiding waarbij je minder kritisch en objectief wordt 

door de band met de respondenten. De verhalen en herhaaldelijke ontmoetingen maken 

je hard individueel betrokken bij de levensverhalen van de mensen. Respondenten 

hebben daarnaast telkens controle over de informatie die ze geven en niet geven.  
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Het vinden van respondenten verliep aanvankelijk vrij moeilijk. Vertrouwen blijkt een 

belangrijke factor te zijn. Oproepen op facebook brachten daarom weinig op omdat men 

tegen een vreemde niet de neiging heeft zijn verhaal te doen. Er heerst namelijk de vrees 

dat onderzoekers banden hebben met de Syrische of de Belgische overheid. Een van 

mijn contacten via het vrijwilligerswerk zei niets te weten over het onderwerp van mijn 

thesis maar stond zo wel online op foto’s op een demonstratie in Brussel. Het was pas 

veel later dat hij me hierover vertelde. Ik loste het vertrouwensprobleem  op door een 

tussenpersoon, tevens een Syrische vluchteling, contact te laten opnemen om 

vertrouwen te winnen. Ook om deze reden was de sneeuwbalsteekproef het meest 

aangeraden. Eens ik een contactpersoon had verliep de doorverwijzing steeds vlotter. 

Terwijl het moeilijk was aanvankelijk om respondenten te vinden bleken Koerdische 

organisaties makkelijker te bereiken en meer open voor interviews. Later verliep het 

vinden van contacten iets makkelijker via de kennissenkring die ik had opgebouwd via 

mijn vrijwilligerswerk en door de gevoeligheden van de doelgroep te leren begrijpen.  

Naarmate de interviews vorderden merkte ik op bij mezelf dat ik vanuit een bepaald 

idee vertrok gevormd door de informatie die ik reeds ontving o.a. via de media. Deze 

vertrekpositie strookte vaak niet met informatie uit interviews. Daarnaast blijken 

respondenten je sterk te willen overtuigen dat hun mening de juiste is en bijgevolg een 

andere respondent liegt. De ander zijn verhalen worden telkens afgedaan als leugens. 

Het maakt wel duidelijk dat iedereen vanuit zijn/haar perspectief kijkt naar het conflict 

en iedereen zijn waarheid heeft.  

De onderzochte barrières in het volgend hoofdstuk verschillen per persoon afhankelijk 

van factoren zoals individuele ervaring, etniciteit en politieke voorkeur. Het is dus niet 

zo dat voor iedereen dezelfde factoren gelden. Enkel de factoren die meerdere keren aan 

bod kwamen werden ook opgenomen in deze masterproef om de betrouwbaarheid van 

het onderzoek te verhogen.  Onderstaande lijst beweert ook niet volledig te zijn. 

Naarmate het conflict vordert neemt ook de belangrijkheid van de ene factor toe/af. 

Deze masterproef kan met andere woorden niet gegeneraliseerd worden en is niet 

extern valide. Opdat dit zou kunnen moet het onderzoek opnieuw gevoerd worden met 

minimum een hoger aantal respondenten. Desalniettemin kan men vertrekken van de 

huidige resultaten en deze aftoetsen op de grotere groep.  
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4. Discussie  
Uit de interviews en observaties kwamen verschillende factoren meermaals naar boven 

die de Syrische diaspora in België verhinderen transnationaal actief te zijn. Deze 

factoren worden hieronder opgelijst met telkens hun contextspecifieke verklaring en 

eventuele aanvullingen vanuit de literatuur.  

4.1 Oppositie 
het volk wil het regime omverwerpen - alshaeb yurid 'iisqat alnizam - النظام إسقاط يريد الشعب 

Één van de factoren waarom diaspora er niet in slagen invloed te hebben of geen poging 

ondernemen is door de zwakte van de oppositie (Kuhlmann, 2010). De sterkte van de 

oppositie bepaalt immers de waarschijnlijkheid tot effect op de situatie die de burgers 

graag veranderd willen zien. Deze factor geldt dan enkel voor vluchtelingen die anti-

regime ingesteld zijn. Smith & Stares (2007, p. 5) stellen dat “diaspora zonder toegang 

tot macht niet interveniëren in conflicten”. Het is niet enkel de wil om in de politiek van 

het thuisland te interveniëren die van belang is maar ook de mogelijkheid om dit te 

doen. Deze factor bouwt dus verder op de capaciteitstheorie (cf. supra). Het spreekt 

voor zich als er zich lokaal geen kanaal bevindt via dewelke een diaspora zich kan laten 

gelden dat dit de inspraak van hen doet verminderen. Ook Bercovitch (2007) en Al Ali, 

Black en Koser (2001) zien de politieke structuur en niveau van het thuisland als een 

van de belangrijkste factoren van de betrokkenheid van een diaspora. Dit zowel in de 

sterkte van de politieke structuur van het thuisland maar ook via de verbondenheid 

tussen deze structuur en de diaspora. De verbondenheid tussen beide groepen kan 

ervoor zorgen dat de diaspora betrokken raakt in de activiteiten van de oppositie.   

Sterke politieke partijen zijn afwezig in Syrië volgens Ulutas (2011). De enige politieke 

partijen die als oppositie aanwezig zijn zijn de moslimbroederschap, die in ballingschap 

zit, en de Koerdische partijen. De oppositie werd stelselmatig ofwel in ballingschap 

gestuurd of opgesloten (Slim & Trombetta, 2014).  Daarnaast bestaat de oppositie uit 

schrijvers en individuele activisten (Ulutas, 2011). Volgens Ulutas (2011) werd de 

Syrische oppositie altijd zwak gehouden. De oppositie werd zowel intern als extern 

belaagd. Intern zijn zij verdeeld omwille van ideologische verschillen omtrent onder 

andere de Koerdische kwestie en buitenlandse steun (Ulutas, 2011). Extern worden ze 

belaagd door de regimekrachten (Ulutas, 2011) met als voorbeeld de Hama-moordpartij 

in 1982. Ook binnen eenzelfde oppositiegroep is er geen eenzijdige visie. De Free Syrian 
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Army is al een parapluorganisatie van verschillende verzetsgroepen (Papadopoulos & 

Pantti, 2013). Dit toont reeds het gefragmentariseerde karakter van de oppositie. Deze 

verschillen waren er door de etnische religieuze verschillen tussen de bevolking en door 

een ideologisch verschil. Dit verschil uitte zich bijvoorbeeld bij de val van Ghouta waar 

onenigheid ontstond binnen de FSA over de evacuatie van Ghouta. Vincent Dumas 

(2014) legt in zijn boek Syrië uit dat dit een verklaring is van het falen van de organisatie 

en de oppositie in het algemeen.  

De Koerdische bevolking hield zich in het begin afwezig bij de protesten in 2011 omdat 

er een groot vertrouwensprobleem tussen koerden en Arabieren is waarop ingespeeld 

wordt door de oppositie (cf. 4.4.). Tijdens het uitbreken van die protesten gaf Assad nog 

toegevingen. Zo gaf hij burgerschap aan koerden zonder papieren en bezocht hij het 

Koerdische nieuwjaar Newroz. Ook binnen de Koerdische oppositie is er een 

machtsstrijd tussen twee grote blokken. Uit verschillende interviews blijkt dat men 

angst heeft voor represailles vanuit de Turkse diaspora alsook het andere grote blok uit 

de Koerdische oppositie. Men vreest zelfs voor slapende cellen vanuit deze actoren. 

(PYD, persoonlijke communicatie, 10/05/2017; H., persoonlijke communicatie 

07/05/2017; J., persoonlijke communicatie, 26/03/2018).  Die angst beïnvloedt de wil 

van individuele actoren om te participeren.  

Een ander negatief punt is dat de oppositie er niet in slaagt om de oppositie van buiten 

Syrië te betrekken in hun activiteiten (Ulutas, 2011). Nochtans zit een belangrijk deel 

van de oppositie, de moslimbroederschap, in ballingschap. De opstanden kenden 

daarnaast geen leidersfiguur of groep maar vele centra zonder groepen (Papadopoulos 

& Pantti, 2013). De Moslimbroederschap wil de leiding van de oppositie niet op zich 

nemen omdat het regime dan gemakkelijk zou kunnen opperen dat de oppositie van de 

seculiere staat een religieuze staat wilt maken (Ulutas, 2011). Deze houding zou ervoor 

zorgen dat het westen het regime steunt. Lesch (2012) stelt dat een betere coördinatie 

van de oppositie binnen en buiten Syrië noodzakelijk is voor een sterke oppositie. Er 

waren wel twee pogingen om een gecoördineerde oppositie te vormen. Enerzijds was er 

de ‘National Coordination Body’ die geen steun van bevolking of andere groepen kreeg 

(Slim & Trombetta, 2014). Anderzijds was er de ‘Syrian National Council’, opgericht in 

Turkije, die binnen Syrië ook geen legitimiteit verkreeg (Slim & Trombetta, 2014). “De 

zwakte van de leiders is één van de problemen die de revolutie kent. De revolutieleiders 
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opereren vanuit Turkije en worden niet gekozen door het volk maar door de 

ambassades van bijvoorbeeld Frankrijk. De echte leiders zitten in Syrië maar die krijgen 

geen steun” (I., persoonlijke communicatie, 10/10/2017). Daarnaast is er ook een groot 

wantrouwen in de oppositiegroepen door de corruptie die ook binnen hun rangen geldt 

(A., persoonlijke communicatie, 13/02/2017). 

Vele burgers geloven er niet in dat de oppositie verandering zal brengen (Ulutas, 2011). 

Dit is een reden waarom het regime nog steeds steun geniet. Men geloofde dat Bashar 

een reformist was en men had schrik voor een burgeroorlog. Ook Assad speelde op dit 

laatste in door te verwijzen naar Irak en burgers daarvoor schrik te laten krijgen (Lesch, 

2012). Tot op vandaag speelt dit argument mee. Wat als Assad weggaat? Ook tijdens het 

begin van het conflict bij de opstanden was dit te merken. A. uit Rilaar (persoonlijke 

communicatie, 13/02/2017) stelt dat er weinig betrokkenheid is vanuit de Syrische 

diaspora omdat er lokaal geen geloofwaardig alternatief is.  “Mensen weten tegen wie ze 

zijn maar weten niet wie ze in de plaats willen” (A. uit Rilaar, 13/02/2017).   

De interne structuur van een diaspora hangt onder meer af van de oppositie die er vorm 

aan geeft (Kuhlmann, 2010). De zwak gevormde oppositie heeft dus impact op de 

capaciteit van de Syrische diaspora voor transnationale betrokkenheid. Onenigheid 

tussen oppositiegroepen alsook intern binnen één oppositiegroep leiden tot de 

zwakheid van de oppositie. Daarnaast betrekt de oppositie binnen Syrië de externe 

oppositiegroepen niet en is er geen geloofwaardige partij die het leiderschap op zich 

neemt.  

Papadopoulos & Pantti (2013) stellen wel dat ondanks deze zwaktes de 

oppositiegroepen erin slaagden om informatie en media te beïnvloeden, dit onder meer 

door de hulp van diasporanetwerken. Ook in België werd de media beïnvloed door 

vluchtelingen. Zo was er de activist-journalist I. die een eigen rubriek kon schrijven in De 

Morgen over de Syrische burgeroorlog. Verder zien Papadopoulos & Pantti (2013) 

diaspora-activisten als onontbeerlijk gezien zij de stem van protesten vertalen die in het 

land woeden.   
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4.2  Sociologische benadering 
Denk eerst aan je familie en dan pas aan anderen - fikr 'awal shyi bi'ahlik watani shy fikr 

baghirik - بغيرك فكر شي وتاني  بأهلك شي اول فكر 

Een belangrijke barrière naar transnationale betrokkenheid zijn de sociologische 

verhoudingen in de Syrische gemeenschap en hoe deze zich verhouden tot de Belgische. 

Collectieve groepen en samenkomsten zoals we die in België kennen zijn fenomenen die 

ontstaan zijn door onze culturele achtergrond. Syriërs hebben net geleerd om niet te 

vertrouwen in organisaties en groepen. In de plaats daarvan kennen zij sterke 

individuele banden (SOS, persoonlijke communicatie, 13/06/2017). De Syrische manier 

van verontwaardiging uiten of samenkomst is eerder individueel en gericht op 

familiebanden mede veroorzaakt door de politieke situatie in het land (cf. 4.3). Dit blijkt 

ook uit vele samenkomsten over Syrië. Dikwijls worden ze (mede-)georganiseerd door 

Belgen en zijn de aanwezigen ook allesbehalve Syriërs (cf. Betoging Ghouta, Gala-

activiteit NoStSP). Hinnebusch (1983) bevestigt dat de politieke banden in Syrië 

voornamelijk persoonlijk zijn en dat mobilisatie op deze manier plaatsvindt.  

Dit uit zich bijvoorbeeld in de geldinzamelacties die gehouden worden. Zelden zullen 

deze acties op collectieve wijze plaatsvinden via evenementen of promoties. Veel vaker 

wordt via sociale media van persoon naar persoon de individuele vraag gestuurd of ze 

willen bijdragen om de slachtoffers, die vaak tot hun sektarische groep behoort, te 

helpen. Er speelt hier dan ook een druk vanuit de sociale groep uit om deel te nemen. 

Allerdice (2011) ziet sociale druk als bepalende factor om betrokken en verbonden te 

blijven met het land van origine en haar resources. NoStSP organiseerde wel een gala-

evenement om geld in te zamelen maar het publiek dat hier aanwezig was, en 

waarschijnlijk het doelpubliek van de actie, waren voornamelijk Belgen. De financiële 

hulp vindt dus ook vooral individueel plaats vooraleer men overgaat tot het steunen van 

organisaties (cf. 4.7). Het familiale aspect zorgt er wel voor dat vele vluchtelingen 

geduwd worden tot transnationale betrokkenheid maar dit blijft dan soms beperkt tot 

de familie (Al-Ali, Black, & Koser, 2001).Tijdens een interview met de organisator van 

NoStSP, een Syriër die hier al langere tijd is, stelt hij dat elke Syriër zijn familie helpt 

maar niet de anderen (NOSTSP, persoonlijke communicatie, 15/04/2017). H. vertelt dat 

hij zijn familie helpt en dat hij verwacht dat die op hun beurt andere hulpbehoevenden 

zullen helpen (persoonlijke communicatie, 07/05/2017).  
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Op het individuele niveau hangt betrokkenheid vaak af van persoonlijke 

karakteristieken. Het sociaal kapitaal is belangrijk op dit niveau en dit ontbreekt dikwijls 

in het begin (Allerdice, 2011). Hoe langer vluchtelingen hier zijn hoe uitgebreider hun 

netwerk kan zijn. Op het community-niveau is er meer participatie als deze community 

goed uitgebouwd is (Allerdice, 2011). Deze laatste factor maakt dat Syrische koerden 

vaker op het collectief niveau actie voeren omdat ze kunnen beroep doen op een reeds 

bestaand netwerk dat opgebouwd is voor hun komst. De Koerdische gemeenschappen 

uit Syrië zijn zeer sterk georganiseerd in groepen en verenigingen gelinkt aan de 

politieke partijen. De groepen waar zij zich bij aansluiten bestaan bovendien niet alleen 

uit Syrische koerden. De diaspora die hier al ruimere tijd aanwezig was bestaat 

voornamelijk uit Turkse koerden. Voorbeelden van activiteiten die de Koerdische 

gemeenschap meer onderneemt dan andere groepen zijn informatiecampagnes naar de 

Belgische bevolking, politieke congressen en protesten over heel Europa.  

Enkelen van de geïnterviewden hadden ook contact met Europese instellingen en 

politici. De ene deed dit om informatie te verschaffen aan hen, de andere om te kunnen 

wegen op het Europees beleid. Beide van hen werkten daarin vrij alleen en niet volgens 

een bepaalde groepsstructuur. (I., persoonlijke communicatie, 10/10/2017; A., 

persoonlijke communicatie, 13/02/2017).  Opnieuw vormen de koerden hierop een 

uitzondering. Zij hebben een nauw contact met de Belgische politiek, bijvoorbeeld bij de 

interparlementaire werkgroep over de Koerdische kwestie die plaatsvindt.  

De oorzaken van dit individuele handelen zijn dus enerzijds te vinden in het 

wantrouwen in organisaties en anderzijds het feit of er al dan niet beroep kan gedaan 

worden op reeds bestaande collectieve organisaties. Volgens Qayyum (2011) zal de stap 

moeten gezet worden van individuele naar collectieve diaspora- actie om een groter 

bereik te kunnen voldoen. Dit wantrouwen in organisaties is dus een factor die 

onrechtstreeks de capaciteit van de Syrische vluchtelingen om transnationaal betrokken 

te blijven verlaagt. 
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4.3 Mukhabarat 
De deur heeft een tong en de muren hebben oren - albab alw lisan , walhaytan 'ilha adan -  

   آدان إلها  والحيطان , لسان الو الباب

Lesch (2012) omschrijft Syrië als een ‘mukhabarat state’.  

“Bashar inherited from his father an authoritarian state. A dilapidated condition, 

characterized by a stagnant economy, pervasive corruption and political repression.” 

(Lesch, 2012, p. 5).  

Deze staatsvorm wordt nog toegepast bij andere autoritaire staten in die regio (Lesch, 

2012). Lesch (2012, p.5) definieert een mukhabarat staat als “één waar de 

veiligheidsdiensten in combinatie met bepaalde elementen uit het militaire kader de 

bevolking controleren en het regime beschermen tegen bedreigingen, zowel intern als 

extern.”. De geheime diensten zijn in een dergelijke staat sterk verweven met het 

staatsapparaat en zitten in de beslissende machtskern rond de president (Slim & 

Trombetta, 2014).  

Deze vorm van staat en de algemene repressie van dissidente burgers zorgde ervoor dat 

Syriërs politiek zelfs binnenskamers met dichte familie amper konden bespreken. 

Volgens een spreker op het evenement ‘Syrians on Syria’ hebben vele burgers banden 

met de mukhabarat. Spottend wordt er gezegd dat er per persoon anderhalve persoon 

bij de geheime dienst zit (SOS, persoonlijke communicatie, 13/06/2017). Ook onder 

vluchtelingen en vrienden blijft het moeilijk om over politiek te praten. Dit is deels te 

verklaren door hun geschiedenis. In Syrië konden ze er namelijk ook niet mee terecht bij 

vrienden (A., persoonlijke communicatie, 13/02/2017). Kinderen werden opgevoed met 

het idee dat ze niet open mogen praten en hun ideeën geheim moeten houden (SOS, 

persoonlijke communicatie, 13/06/2017). Ouders leerden hun kinderen om te zwijgen 

en uiteindelijk Syrië te ontvluchten. Qayyum (2011) bevestigt dit door aan te tonen dat 

de hoge mate van controle leidde naar een hoge emigratie van hoog opgeleide mensen 

naar de buurlanden.  

Als Syrische vluchtelingen in België ooit zouden terugkeren naar Syrië onder het huidig 

regime en de mukhabarat komt erachter wat ze hier deden dan zouden ze in de 

problemen kunnen komen. Het gaat verder dan dat; de familie van de vluchtelingen in 

België die nu nog in Syrië zijn kunnen gevaar lopen als de mukhabarat weet wat zij hier 
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nu ondernemen. Dit is het beleid van het huidig regime om druk te zetten en het 

angstregime voort te zetten. Bij protesten in de Verenigde Staten worden activisten 

stelselmatig geviseerd en bang gemaakt door onder andere foto’s te nemen van hen 

(Qayyum, 2011). Dit is ook de reden waarom het zo moeilijk is om gastsprekers te 

vinden voor evenementen. Het is bovendien de reden dat er geen gsm’s toegelaten 

werden in de zaal tijdens het evenement rond mukhabarat georganiseerd door ‘Syrians 

on Syria (SOS, persoonlijke communicatie, 13/06/2017). Dit toont de mate van angst die 

aanwezig is bij Syrische vluchtelingen. De gastspreker was vrijwilliger bij een ngo waar 

ze nieuwkomers onthaalden. Volgens hem vluchtten mukhabarat-leden naar België 

specifiek om de activiteiten van vluchtelingen op te volgen. Men ontdekte in die ngo een 

Libanese vrouw die bleek door de Syrische geheime diensten gestuurd te zijn om Syriërs 

hier in de gaten te houden. Later werd zij teruggestuurd (SOS, persoonlijke 

communicatie, 13/06/2017). Een reden waarom vluchtelingen zich gedeisd houden 

kunnen dus de verwachting tot represailles zijn voor de familie die nog in Syrië verblijft. 

Dit is een vaker gehoord argument. Men kan zelfs geen contact opnemen met instanties 

om het diploma op te vragen omdat men dan weet dat die persoon gevlucht is en vreest 

voor represailles voor de familie. A. uit Brussel zijn vader werd opgepakt en 

ondervraagd over de activiteiten van zijn twee zoons in Europa. Niet toevallig was A. 

zeer actief bij humanitair werk gericht naar onder andere rebellengebieden en ook nam 

hij het woord op verschillende manifestaties in Brussel (persoonlijke communicatie, 

29/04/2017). I. uit Gent zegt dan weer dat hij hier niet voor vreest aangezien zijn 

familie nu in rebellengecontroleerd gebied verblijft (persoonlijke communicatie, 

10/10/2017). Dit was op het moment van het interview, enkele maanden later werd dit 

gebied terug in handen genomen door het regime. Toch blijkt het angstregime nog 

steeds de wil van de vluchtelingen tot transnationale betrokkenheid negatief te 

beïnvloeden.  

Saideman et al. (2007) stellen dat hoe verder een diaspora verwijderd is van het 

thuisland hoe lager de mobilisatiekosten zullen zijn voor een diaspora. Uit bovenstaande 

voorbeelden blijkt echter toch dat de Syrische angstpraktijken tot veel verder reiken dan 

enkel buurlanden. Er moet verder gekeken worden dan de kosten voor het individuele 

lid van een diaspora maar ook naar zijn verwanten in het thuisland.  



 

32 
 

De situatie bij koerden verschilt op bepaalde vlakken omdat zij de supervisie van de 

mukhabarat minder kenden. Dit is een deel van de verklaring waarom de houding van 

bepaalde Syrische koerden kan verschillen dan van andere sektarische groepen uit 

Syrië.     
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4.4 Sektarisme 
één, één, één; het Syrisch volk is één - wahid wahid wahid alshaeb alsuwrii wahid  -       

 واحد واحد واحد الشعب السوري واحد

Een ander obstakel naar een betrokken houding naar Syrië is het sektarisme dat Syrië 

kent. Syrië is een lappendeken van etnische groepen die samenleven.  

De sterkte van het regime komt voornamelijk van de etnische groepen die zich in de 

minderheid bevinden. Het land wordt zo ook geleid door de Assads, een Alawitische 

familie. Alawieten vormden een jaren onderdrukte etnische groep (Slim & Trombetta, 

2014) tot zij aan de macht kwamen. Zij krijgen voorname posities in het staatsapparaat 

en het leger. Volgens Slim & Trombetta (2014) is dit een bewuste machtsstrategie om de 

macht in handen van Alawieten te houden. Dit deden ze al voor de machtscoup binnen 

de Baath partij volgens hen. Niet alleen zij worden bevoordeeld in de overheidsposities 

en dergelijke maar zo ook de christenen. De christenen vormen ongeveer 10% van de 

bevolking en genieten tevens een bevooroordeelde positie binnen de Syrische 

samenleving (Slim & Trombetta, 2014).  

De Koerden kenden dan weer een ondergestelde positie binnen de samenleving. Zij 

wonen voornamelijk in Noord-Oost Syrië en vormen 8,3% van de samenleving voor het 

conflict (Slim & Trombetta, 2014).  De relatie tussen koerden en de andere etnische 

groepen laat soms te wensen over. Sinds de burgeroorlog en het wegvallen van de 

controle van het regime in sommige delen van het land ontstond er in het Noorden van 

Syrië de de facto autonome regio Rojava. Deze regio werd vooral bewoond door de 

Koerdische minderheid van het land.  Koerden kennen jarenlang een repressie tegen 

hun taal en cultuur. Het Syrisch regime nam onder andere burgerschap af van 140.000 

koerden en onderdrukte bloederig het protest in Qamishli in 2004 (Kahf, 2013). N. uit 

Aalst (persoonlijke communicatie) vertelde dat koerden ook stelselmatig 

gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Een Arabisch persoon met een lager 

diploma dan een Koerd zal het telkens halen bij een selectie volgens haar. Onbegrip over 

hun strijd naar culturele rechten leidde tot een wantrouwen tussen de etnische groepen. 

De grootste etnische groep wordt gevormd door de soennitische moslims die de grote 

steden domineerden (Slim & Trombetta, 2014).  Volgens Abdulrahman (2012) was voor 

het conflict zo’n 62% soenniet. Ook zij hadden bepaalde zetels in hogere functies binnen 

het regime om hun steun te verkrijgen. Maar volgens Slim & Trombetta (2014) werd 
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elke soenniet met een leidende functie geschaduwd door een Alawiet. Dit toont  hoe 

doordrongen de maatschappij was van geheime diensten (cf. 4.3). Tegen 2011 nam de 

steun van de soennieten merkwaardig af en leken ze enkel nog zitjes te hebben in de 

formele instellingen eerder dan deel uit te maken van de echte macht (Slim & 

Trombetta, 2014).  

Daarnaast zijn er verscheidene andere etnische gemeenschappen zoals de Circassiërs, 

Turkmenen, Armenen en Syriacs en door verschillende religieuze strekkingen zoals 

Twelver Sjiieten, Druze, Ismails, Protestanten, koptische christenen, joden,… (Slim & 

Trombetta, 2014).  

Het sektarisme ontstond formeel bij het ontstaan van de mandaatperiode van Frankrijk 

maar kent al zijn roots daarvoor. Het Sykes Picot verdrag in 1916 creëerde Syrië op een 

arbitraire manier met oog voor de belangen van Frankrijk en Engeland zonder rekening 

te houden met de lokale verschillen. De Franse invloed deelde de regio reeds in de jaren 

20 van de 19de eeuw op in verschillende staten: de Alawitische, Damascus-staat, Aleppo-

staat en Groot-Libanon, de druze-staat en de Sanjak van Alexandrië (Slim & Trombetta, 

2014). Het was bij de geleidelijke onafhankelijkheid dat de staten fuseerden tot een 

groter Syrië (Slim & Trombetta, 2014).  

Net zoals de Baath-partij waren politieke partijen voor de Baath-coup inclusieve 

politieke partijen (Phillips, 2015). De sektarische identiteit als politieke identiteit 

ontwikkelde zich tegelijkertijd met de nationale identiteit. “Terwijl modern Syrië niet 

bestond voor 1920, zo bestonden er ook geen gepolitiseerde minderheden” (Phillips, 

2015, p. 363). Er waren wel duidelijke verschillen tussen minderheden en groepen maar 

die waren zelden gepolitiseerd (Phillips, 2015).  

Ook de huidige positie van de president Bashar en diens vader valt terug te werken tot 

het sektarisme dat werd versterkt door het Franse mandaat. De heersende elites van nu, 

Alawi, werden immers disproportioneel in het leger gezet tijdens het Franse mandaat. 

Gezien het leger de coups doorvoerde verwezenlijkten zij de positie die ze nu bezitten 

(Phillips, 2015).  

Toen de Alawieten de macht konden grijpen ontstond een angst voor sektarisme 

(Phillips, 2015). Maar tijdens Hafez’ regime werd de nationale identiteit maximaal 

gepromoot via de staatsinstituties, onderwijs en zijn persoonlijke cult (Phillips, 2015). 
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Hafez prioriteerde de soennieten want hij wou de Alawieten integreren bij de 

soennieten (Phillips, 2015). Door de stagnerende economie werd er echter bespaard op 

het leger en sociale diensten die werden uitbesteed. Door deze uitbesteding was er 

minder contact met het regime en viel men terug op hulp uit sektarische hoek waardoor 

deze weer aan belang won (Phillips, 2015). “Het sociale contract tussen de regering en 

de samenleving (…) was aan het afbreken” (Phillips, 2015, p. 367). 

Phillips (2015) stelt echter dat het vereenvoudigen van het conflict tot sektarisch een 

vergissing is die de complexiteit van de politieke identiteit vergeet. Sektarisme speelt 

een rol in het conflict maar is niet de enige. Phillips stelt dan ook dat het om een semi-

sektarisch conflict gaat. 

De protesten van de oppositie begonnen als nationalistische eis (Phillips, 2015). De 

politieke oppositie die nu vanuit andere landen opereert claimt nog altijd deze visie 

(Phillips, 2015). Het conflict trok wel oppositie en rebellen aan met een etnisch-

sektarische agenda zoals de koerden die hun kans zagen. Beide kanten van het conflict 

gebruikten sektarisme wel als verwijt naar elkaar. Het regime zou dit volgens de 

oppositie doen door de ‘shabiha’ in te zetten. De shabiha gebruikte inderdaad wel 

technieken om ethno-sektarische conflicten te creëren of versterken (Phillips, 2015). 

Het regime stelde anderzijds de oppositie voor als soennitische rebellen die de 

minderheden wouden uitmoorden (Lesch, 2012). Het regime gebruikte die angst voor 

sektarisch conflict om haar behoud te garanderen (Phillips, 2015), een angst die reeds 

bestond van voor 2011 (Lesch, 2012). Aan de andere kant moest ze beroepen op 

sektarische actoren zoals de Hezbollah en sjiitische strijders om de eigen troepen te 

versterken (Phillips, 2015). Externe overheden zoals Qatar, Saudi-Arabië en Turkije 

gebruikten ook de sektarische kaart om bepaalde rebellen te steunen (Phillips, 2015). 

Het regime gebruikte dit sektarisch landschap reeds bij het begin van de opstanden. 

Bashar schilderde de oppositie af als soennitische salafistische extremisten (Lesch, 

2012, p. 106) waardoor de steun van de christenen en Alawieten naar het regime ging 

uit angst eerder dan uit sympathie voor Assads beleid. De gedachtegang die speelt tot op 

de dag van vandaag is: wat als Assad valt? Bij de minderheden is er angst voor een 

soennitisch regime waarbij hun rechten zouden ingeperkt worden (Lesch, 2012).  De 

officiële retoriek van de FSA is echter dat zij niet-sektarisch geïnspireerd zijn. Slim & 

Trombetta (2014) geven aan dat het sektarisme een grote barrière vormt in het vormen 
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van een effectieve oppositie (cf. 4.1). In de praktijk betekende dit inderdaad dat er 

verscheidene groepen ontstonden op het slagveld die niet alleen het regime maar ook 

elkaar bevochten (Slim & Trombetta, 2014). 

Het beleid van het Syrische regime is dubbel. Aan de ene kant promoten ze actief de 

nationale identiteit en is hun retoriek seculier en beoogt het beschermen van de 

minderheden (Lesch, 2012). Anderzijds was het sektarisme ook de heersende strategie 

van de heersende elites en speelde men duidelijk in op de sektarische verschillen 

(Phillips, 2015). Uiteindelijk leidde deze houding tot een verdere sektarisering van de 

samenleving met aparte sektarische zones en sektarisch geweld tot uitkomst. Een 

voorbeeld van de bewuste sektarisering als beleid is het toekennen van verschillende 

culturele en taalrechten aan de Koerdische bevolking ten tijde van de opstanden in 2011 

(Bakr, 2012). Dit, samen met de herinnering aan bloedige neerslag in 2004 in Qamishli, 

zorgden ervoor dat de Koerdische bevolking zich initieel niet aansloot bij de protesten 

(Bakr, 2012).  

A. geeft te kennen dat voor de oorlog de bevolking in Syrië ondanks de verschillen goed 

overweg konden. Hij haalt hierbij een anekdote aan dat zijn vader een vriend had 

waarvan hij meer dan 10 jaar niet wist dat die christen was. Dat werd simpelweg niet 

gevraagd. Hij zegt dat er door grootmachten en het regime wordt ingespeeld op de 

verschillen waardoor er haat wordt gecreëerd. Iran speelt volgens hem in op het 

soenniet-sjiiet schisma; de Verenigde Staten willen de christenen beschermen en het 

regime legt de scheiding tussen Alawiet en soenniet (A.,  30/09/2017). Belangrijk is om 

op te merken dat er regionale verschillen zijn tussen de uiting van het etnisch-sektarisch 

gedrag. In bepaalde regio’s is er sprake van sektarisch conflict en haat terwijl in anderen 

die al langer co-existentie kenden er zich geen probleem voordoet en de nationale 

identiteit nog steeds sterk aanwezig is (Phillips, 2015, p. 363). 

Morrell (2008) besluit zo ook dat landen met interne etnische of religieuze spanningen 

deze kunnen meenemen naar het gastland (Morrell, 2008). Het sektarisch gedrag van 

Syrische vluchtelingen in België verhindert het collectief handelen naar Syrië of naar de 

Syriërs in België toe. Er is een groot aantal religieuze strekkingen en andere verschillen 

waardoor weinigen tot ‘dezelfde groep’ behoren en waardoor ze elkaar niet vinden (A., 

persoonlijke communicatie, 13/02/2017). De capaciteit om transnationaal effectiever 

betrokken te zijn is hierdoor aangetast. De organisator van NoStSP stelt zo dat Syriërs in 
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het algemeen niet verbonden zijn, niet in het binnenland, niet in het buitenland 

(NOSTSP, persoonlijke communicatie, 15/04/2017).  

Er is een groot wantrouwen tussen de verschillende etnische/sektarische groepen en 

dat wordt ook duidelijk verkondigd naar Belgen toe. Zo wordt er gewaarschuwd om 

anderen niet te helpen. Het conflict kent vele verschillende invalshoeken en iedereen 

zweert de informatie van de ander af als onwaar. De geloofwaardigheid van organisaties 

wordt ook naar beneden gehaald want er wordt al snel vermoed dat ze aan een bepaalde 

etnische strekking kunnen gelinkt worden. Er is dus geen sprake van de klassieke twee 

kampen maar de oppositie is erg versnipperd (cf.4.1). Dit werd onder meer bevestigd 

door Network Of Supporting The Syrian People. Zij gaven namelijk aan dat er een groot 

wantrouwen in de andere strekking heerst. NOSTSP ontving daarom ook voornamelijk 

hulp en donaties van niet-Syriërs. Het wantrouwen tussen elkaar is ook de reden 

waarom M. uit Antwerpen besloot eigenhandig zijn goed doel op te richten en een actie 

te organiseren voor het goed doel naar zijn keuze (persoonlijke communicatie, 

23/03/2017). 

In dit sektarisch landschap vormen de koerden een specifieke groep gezien zij hun 

autonome regio Rojava hebben opgericht. De Koerdische politieke organisaties in Syrië 

hebben nu een sterke positie vergeleken met het beleid onder Assad voor de 

burgeroorlog toen hun bestaan, cultuur en taal genegeerd werden (Sidki, 2012). Deze 

positie zullen ze willen behouden zodat hun culturele vrijheden overeind blijven. Sidki 

(2012) beweert dat de Koerden in Syrië nu in de beste positie ooit zijn om hun eisen 

door te drukken. Zoals Natali (2004) beweert zijn Koerdische nationalistische projecten 

deel van complexe transnationale sociale netwerken. Deze kunnen gemobiliseerd 

worden voor het Koerdisch nationalisme. Koerden kennen al een uitgebreider netwerk 

aan groeperingen die beleid willen beïnvloeden over heel Europa. Om zich aan te sluiten 

is dit makkelijker, dit is al een barrière minder dan dat andere Syriërs hebben die 

dergelijk netwerk en organisaties waarop zij kunnen beroep doen nog moeten opzetten 

(cf. 4.7). Dergelijke organisaties zijn het Koerdisch instituut, de Koerdische tv stations, 

NavBel,… In deze organisaties zitten reeds koerden (soms Turkse koerden) die 

geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving, de taal kennen, een betere financiële 

onafhankelijkheid kennen en de wetten ook beter kennen. Ze handelen wel vooral enkel 

binnen hun sektarische groep. De PYD haalt aan dat ze niet op zo goede voet staan met 
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de Syrische oppositie. Ze protesteren niet samen omdat de oppositie in hun betogingen 

ook naar hen uithaalt (persoonlijke communicatie, 10/05/2017).  
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4.5 (Politieke) gelatenheid 
Syriërs openen alleen hun mond om te eten - alsuwriuwn 'afwahihim maftuhat faqat 

liakulu -  السوريون افواههم مفتوحة فقط  ليأكلو  

Een factor die speelt in het verhinderen van de betrokkenheid van Syrische 

vluchtelingen is politieke gelatenheid. Deze politieke gelatenheid is niet per se 

contextspecifiek daar slechts een kleinere groep actief politiek volgt in elke samenleving. 

In deze situatie is de wil tot transnationale actie of betrokkenheid laag. Kuhlmann 

(2010) geeft reeds aan in haar onderzoek dat apathie een belangrijke limiet is in 

transnationale betrokkenheid. Zij ziet de fragmentarisering van de oppositie deels als 

oorzaak voor het desillusioneren van individuen.  

Aan de andere kant kende Syrië voor de oorlog reeds een autoritair leiderschap die geen 

tegenspraak duldde. In een vorig hoofdstuk (cf. 4.3) werd reeds besproken hoe dit een 

invloed heeft op de veiligheidsdiensten, de mukhabarat, die iedereen lijken te 

controleren en politieke onenigheid of nog maar discussie onmogelijk maakten. Dit ging 

zo ver dat onder vrienden niet over politiek kon gesproken worden. Enkel binnen 

familiemuren was er een beperkte ruimte om de discussie aan te gaan en het politiek 

beeld op kinderen door te geven. Zelfs op dit laatste element was de vrijheid beperkt 

doordat ouders hun kinderen niet opstandig mochten maken. Indien zij op school 

bepaalde anti-regime uitspraken deden, zouden de ouders en kinderen hiervan de 

gevolgen dragen.  

Allerdice (2011) geeft aan dat vluchtelingen die reeds betrokken waren bij politiek in 

hun thuisland verondersteld worden door verschillende auteurs om een grotere 

actievere participatieve rol op te  nemen naar de politiek in hun thuisland. Als dit niet 

mogelijk was of werd gemaakt dan heeft dit dus ook nog gevolg op vandaag als we deze 

theorie volgen. Een andere factor die zij hierbij aanhaalt is de mogelijkheid om aan 

politiek activisme te doen. Hierbij moeten we verwijzen naar verschillende andere 

factoren (cf. supra en infra). 

“Outside Syria, we feel two things: one is that we have the responsibility to show to the 

world what is going on in Syria, and publish it. The other feeling is that we’ve left our 

friends alone there” (Papadopoulos & Pantti, 2013, p. 2190). 
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Ook schuldgevoel geeft aanleiding tot (gedwongen) gelatenheid. Vluchtelingen kunnen 

een schuldgevoel hebben doordat ze hun land hebben verlaten en niet helpen het te 

verdedigen (NavBel, persoonlijke communicatie, 02/05/2017). Dit kan ervoor zorgen 

dat ze zich hier gedeisd willen houden en niet in contact willen komen met bepaalde 

spelers (NavBel, persoonlijke communicatie, 02/05/2017). Vooral bij koerden geldt er 

een propagandacampagne vanuit de PYD opdat vluchtelingen zouden terugkeren naar 

Rojava om er te helpen de regio herop te bouwen (PYD, persoonlijke communicatie, 

10/05/2017).  

“Het conflict is intussen meer dan 7 jaar aan de gang en mensen zijn ook oorlogsmoe 

geworden. Mensen willen gewoon dat het geweld stopt, onder wie is niet belangrijk” (M., 

persoonlijke communicatie, 29/04/2017; Kuhlmann, 2010).  “Mensen willen terugkeren 

naar een normaliteit” (Slim & Trombetta, 2014, p. 30). Een andere vaak gemaakte 

opmerking is dat sommige individuen gewoon willen focussen op hun nieuwe levens in 

hun gastland. Deze stelling wordt bevestigd door Smith & Stares (2007) en Kuhlmann 

(2010).   Ook Al-Ali maakt de bedenking dat de wil tot terugkeer een rol speelt in het 

gedrag van individuen in de diaspora. Mensen die niet willen terugkeren hebben een 

sterkere focus op hun nieuwe leven in hun nieuwe land.  

“We don’t come together to build Syria. We should together but we don’t dream about 

going back in the near future.” (SOS, persoonlijke communicatie, 13/06/2017).  
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4.6 Internationalisering van het conflict 
“Even the most dynamic diaspora is not equipped to resolve major conflicts on its own. 

These diasporas can than only marginally contribute to positive initiatives leaving a 

wide space for more negative contributions by sections of the diaspora that do not see 

room for compromise“ (Smith & Stares, 2007, p. 14). Ook Bercovitch (2007) ziet een 

geïnternationaliseerde context als een belangrijke factor in het bepalen van 

betrokkenheid van een diaspora.  

Het Syrisch conflict begon als een stedelijk protest en groeide uit tot een binnenlands 

protest in verschillende steden. Het duurde echter niet lang of er kwamen regionale 

spelers aan te pas en uiteindelijk waren de grootmachten betrokken.  Aan de kant van 

het regime kwam er steun van Iran via haar sjiitische milities en Hezbollah en steun van 

Rusland. De oorlog wordt ook wel een proxy-war genoemd tussen deze grootmachten 

over een olieleiding. Ook J. is deze mening toegedaan (persoonlijke communicatie, 

26/03/2018). De koerden krijgen momenteel nog steun van de Amerikanen. De 

Amerikanen, samen met de NAVO en België bombardeerden IS. IS was ook een regionale 

speler en wereldspeler via Al Qaeda. Saudi-Arabië en Qatar steunden de FSA (Slim & 

Trombetta, 2014). Uiteindelijk zijn tal van landen uit het Midden Oosten en Europa 

betrokken bij dit conflict. Dit is in overeenstemming met de stelling van Slim & 

Trombetta (2014) dat “modern Syrië een steunpunt van internationale en regionale 

politiek is die berust op een machtsevenwicht” (p.2), dit reeds sinds de creatie van Syrië 

als natiestaat. Ze zien de continue buitenlandse interventies als bewijs van hun stelling. 

Door die internationalisering vergroot het de gelatenheid bij de vluchtelingen opdat zij 

nog enige agentschap hebben in het sturen van de situatie ter plaatse. Deze factor kwam 

tijdens vele interviews ter sprake. “De afloop van het conflict zal bepaald worden door 

de grootmachten” (A., persoonlijke communicatie, 13/02/2017). M. uit Brussel gelooft 

tevens niet dat vluchtelingen op politiek vlak een invloed kunnen hebben maar ziet wel 

ruimte op humanitair vlak. (persoonlijke communicatie, 29/04/2017). SB Overseas 

geeft aan te proberen te lobbyen via conferenties maar is zelfs sceptisch over de invloed 

gezien de internationalisering (persoonlijke communicatie, 10/05/2017). A. gelooft 

absoluut niet in de kracht van de bevolking zolang de grootmachten aanwezig zijn 

(persoonlijke communicatie, 30/09/2017). Hij zet deze stelling kracht bij door te stellen 

dat de georganiseerde betogingen in België een lachtertje zijn.  De Belgische noch de 
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Europese overheid kan iets veranderen aan de situatie ten gronde zolang Rusland, Israël 

en dergelijke in het conflict zitten stelt hij verder. Het scepticisme over de mogelijke 

impact kan een verklaring zijn voor het gegeven dat volgens Khoury (2017) het 

activisme meer overgaat in humanitaire hulp.  

Smith & Stares (2007) geven ook aan dat in grote, internationale conflicten de rol van de 

diaspora vanzelfsprekend niet conflictoplossend zal zijn maar ze betwijfelt hun invloed 

niet. Ze geeft aan dat de positieve invloeden eerder beperkt kunnen zijn maar er wel 

plaats is voor negatieve bijdragen door delen van de diaspora die niet conflictoplossend 

denken.   
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4.7 Financiële (on)afhankelijkheid en sociaal kapitaal  
Uit de meeste interviews blijkt dat de factor ‘angst voor de Belgische overheid’ in 

mindere mate een rol speelt bij de beslissing welke rol vluchtelingen opnemen naar hun 

thuisland. Ze ondernemen wel dergelijke acties om het beleid te omzeilen. Zo wordt er 

zeer voorzichtig omgesprongen met geld sturen naar het thuisland. Dit uit angst voor 

het OCMW die acties zou ondernemen. Er is natuurlijk een verschil in welke fase de 

vluchtelingen zich bevinden (cf. 4.8.1). Voor ze door de officiële vluchtelingenstatus 

erkend zijn is dat een belangrijkere factor. “Financiële hulp zal vooral naar familie gaan 

(cf. 4.24). Dit wordt bemoeilijkt door de controle door het OCMW. Door geld aan de 

familie te geven kan er onrechtstreeks misschien wel een steun naar een politieke actor 

aan verbonden zijn doordat de familie hun geld daar besteedt” (A., persoonlijke 

communicatie, 13/02/2017).  

Naast het probleem met de Belgische autoriteiten zijn ook de Syrische banken en 

wisselkantoren onderhevig aan hevige controles. Volgens Dean (2015) aanvaarden de 

Syrische banken geen geld meer uit landen die de oppositie steunen. Vele 

wisselkantoren bevinden zich in steden die door het regime beheerst werden en 

anderen werden gesloten (Dean, 2015). Syrische vluchtelingen gebruiken daarom een 

informeel tussenpersoon als systeem om geld naar familie te sturen. Ook M. uit Brussel 

geeft het probleem van geld sturen via de legale kanalen aan. Volgens hem kan men via 

de wisselkantoren enkel geld sturen van organisaties naar organisaties. Natuurlijke 

personen gebruiken andere kanalen (persoonlijke communicatie, 29/04/2017). Maar 

ook SB Overseas als organisatie ondervindt problemen met het geld overmaken. Er is 

enorm veel papierwerk aan verbonden en veel hindernissen die het moeilijk maken 

(persoonlijke communicatie, 10/05/2017). Bovendien is er heel wat wantrouwen om 

geld te sturen naar om het eender welke organisatie. Het wantrouwen komt voort uit het 

feit dat men elke organisatie, ook humanitaire organisaties, linkt aan een sektarische 

groep of politieke strekking. 

Allerdice (2011) geeft ook aan dat de politieke activiteiten van migranten verondersteld 

worden groter te worden naarmate het inkomen en de status stijgt. In dit geval zijn 

vluchtelingen dus dikwijls nog bouwend. De voorzitters van de NoStSP en SB Overseas 

Syriërs die al geruime tijd hier zijn en hun leven al kunnen opbouwen hebben werk, 

spreken één van de landstalen en hebben een stabiele basis om van te vertrekken. Glick 
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Schiller et al. (1995) bevestigen deze stelling. Volgens hen zijn het vaak de geïntegreerde 

transmigranten die werk en een opleiding genoten hebben die voldoende sociaal en 

financieel kapitaal hebben om op politiek vlak in het thuisland actief te zijn.  Het is niet 

zo dat de vereiste van inkomen uitgebouwd te hebben een garantie is dat er steun komt 

vanuit Syrische migranten die hier reeds langere tijd zijn. De andere barrières kunnen 

een hindernis blijven vormen.  

Vluchtelingen hebben in de eerste jaren na hun aankomst dikwijls weinig financiële 

bronnen. NavBel ziet dat ze moeilijk Koerdische Syrische vluchtelingen kunnen 

mobiliseren en ziet daarin als oorzaak dat ze bezig zijn met overleven en gebonden zijn 

aan de autoriteiten (persoonlijke communicatie, 02/05/2017). Ook SB Overseas ziet 

geldproblemen als een belangrijke factor waarom er weinig Syrische vrijwilligers bij hen 

actief zijn. I uit Gent stelt dat vluchtelingen zeer spaarzaam zijn zodat ze geld kunnen 

sturen naar hun familie (persoonlijke communicatie, 10/10/2017).   

Uit literatuur en gesprekken blijkt dus dat de precaire situatie van vluchtelingen in haar 

eerste jaren na aankomst op vlak van financieel en sociaal kapitaal een barrière vormen 

voor de capaciteit om transnationaal betrokken te zijn. Er wordt gesuggereerd dat deze 

positie na langere tijd te verblijven in het gastland versterkt. Men zal het financieel 

kapitaal opbouwen door te werken en onafhankelijk van de officiële instanties te 

worden en men zal ook het sociaal kapitaal onder de vorm van sociale netwerken 

opbouwen die tevens cruciaal zijn in het vrij bewegen en naar betrokkenheid toe. Tot 

slot belemmert een taalbarrière ook de activiteiten van vluchtelingen. De wetten en 

regels zijn zo ook minder bereikbaar. Verwacht wordt dat na een termijn ook dit 

probleem zichzelf oplost. Allerdice (2011) geeft ook aan dat naarmate het sociale 

netwerk en de resources van vluchtelingen zal vergroten zij meer betrokkenheid zullen 

kunnen tonen naarmate ze minder afhankelijk worden van integratieregels en politiek.  
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4.8 Beleid van gastland 
De vreemde is blind, zelfs wanneer hij kan zien - algharib aemaa hataa law kan basirana -  

 بصيرا كان لو حتى اعمى الغريب

Allerdice (2011) toont aan dat het beleid van een overheid betreffende integratie van 

vluchtelingen bepalend is voor de betrokkenheid van vluchtelingen bij hun thuisland. 

Het beleid van een gastoverheid leidt de vluchtelingen naar bepaalde politieke doelen en 

activiteiten. Allerdice (2011) toont zo dat Soedanese vluchtelingen in de Verenigde 

Staten met een laissez-faire integratiebeleid veel politiek actiever zijn dan deze in 

Australië waar een geïnstitutionaliseerde integratie-aanpak wordt gehanteerd. Ze 

beweert dat ambtenaren en dienstverleners zo de vluchtelingen kunnen richten naar 

meer betrokkenheid bij het gastland. Smith & Hazel (2007) zien tevens het beleid van 

het gastland als factor die kansen voor diaspora tot betrokkenheid beïnvloedt. Het kan 

bijvoorbeeld hun inspanningen ook richten naar positieve invloeden in het plaats van 

het bestendigen van het conflict volgens hen.  

De politieke en juridische omgeving van het thuisland zoals toegang tot 

beslissingsmakers en zoals het asielbeleid beïnvloedt de capaciteit van een diaspora 

naar transnationale betrokkenheid toe (Kuhlmann, 2010). Ook volgens Natali (2007) is 

de politieke opportuniteitsstructuur in het gastland beslissend voor politieke praktijken 

en mobilisatie van een diaspora. Tarrow (1996, p. 54 in Hooghe, 2005) definieert de 

politieke opportuniteitsstructuur als “consistente signalen naar sociale en politieke 

actoren om hun aan te moedigen of te ontmoedigen om (…) sociale bewegingen te 

vormen”. Hooghe (2005) voerde een onderzoek uit naar de politieke 

opportuniteitsstructuur in Vlaanderen. Hij concludeert dat sociale bewegingen meer 

kansen hebben om zich te ontwikkelen als ze daartoe voldoende kansen hebben. Hij stelt 

vast dat er voldoende etnische organisaties zijn in Vlaanderen en Brussel maar dat deze 

geen toegang tot het beleid hebben. Hij ziet ook de etnische opdeling in die sociale 

groepen als hindernis hiervoor. 

Beleid kan bijvoorbeeld een verschil maken of een diaspora een positieve of negatieve 

rol speelt in een conflict. Het juiste beleid op het juiste moment zowel in land van origine 

als bestemmingsland is daarbij belangrijk. Waar in Australië vluchtelingenbeleid op 

nationaal niveau plaatsvindt, gebeurt dit in de Verenigde Staten meer gedecentraliseerd 

en in partnerschap met de private sector (Allerdice, 2011). Australië kent ook een veel 
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geïnstitutionaliseerder beleid dan in de Verenigde Staten waar een laissez faire- politiek 

gehanteerd wordt en er minder sociale diensten worden aangeboden waardoor 

vluchtelingen er autonomer worden (Allerdice, 2011). Volgens Allerdice (2011) zijn 

deze factoren belangrijk aangezien ze bepalen met wie vluchtelingen in contact komen: 

met ambtenaren of met vrijwilligers. Het laissez faire beleid van de VS zorgt ervoor dat 

vluchtelingen meer in contact komen met vrijwilligers die ook aan transnationale 

activiteiten willen doen (Allerdice, 2011). Bij Australië ligt de focus van het 

nieuwkomersbeleid meer op interne integratie. In die binaire opdeling die Allerdice 

(2011) dan maakt behoort België eerder tot de categorie van Australië waar het 

nieuwkomersbeleid geïnstitutionaliseerd is en meer gericht op integratie of assimilatie. 

Uit de interviews met  Nav Bel (persoonlijke communicatie, 02/05/2017), H. 

(persoonlijke communicatie, 07/05/2017), A. (persoonlijke communicatie, 

13/02/2017) en I. (persoonlijke communicatie, 10/10/2017) komt deze factor steeds 

terug. Dit blijkt aan het verplicht integratiepakket, de verplichte taallessen en de 

nieuwkomersverklaring die er eventueel aankomt. Het integratiepakket is in de praktijk 

soms zelfs een verplichting voor men op de arbeidsmarkt kan worden ingeschakeld. Nav 

Bel ziet hierin een factor om te verklaren waarom Turkse koerden in de jaren 90 veel 

meer betrokken waren dan Syrische koerden vandaag (persoonlijke communicatie, 

02/05/2017).  

Het duurt jaren vooraleer je kan werken en zo financieel kapitaal kan opbouwen (cf. 4.7) 

(H., persoonlijke communicatie, 07/05/2017). Vluchtelingen worden zodanig gepusht 

om te werken en studeren dat ze geen tijd hebben om te demonstreren en actie te 

ondernemen voor hun thuisland (I., persoonlijke communicatie, 10/10/2017). A uit 

Rilaar en O. uit Brugge bevestigen de stelling van Allerdice (2011) dat een 

geïnstitutionaliseerd migratiebeleid de houding van vluchtelingen leidt naar het 

gastland. Hij stelt dat vele vluchtelingen bezig zijn met hun leven hier op te bouwen 

vandaar de vele groepen op facebook om elkaar te helpen met het zoeken naar werk, 

een huis (samenhangend met de woonproblematiek), het helpen bij het Nederlands en 

het halen van een rijbewijs (persoonlijke communicatie, 13/02/2017; 25/01/2017).  

Allerdice (2011) groepeert vijf categorieën van beleid die invloed hebben op 

betrokkenheid van vluchtelingen:   
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4.8.1 Immigratiebeleid  
Wanneer het nieuwkomerbeleid eerder onzeker is zullen vluchtelingen terughoudender 

zijn om zich te engageren voor hun thuisland (Allerdice, 2011). Al-Ali, Black en Koser 

(2001) stellen nog scherper dat vluchtelingen en migranten niets zullen ondernemen 

dat hun verblijfsrecht in twijfel zou kunnen trekken.  Politieke en economische 

zekerheid in het gastland kan vertrouwen geven om de transnationale linken op te 

bouwen (Al Ali, 2007). Angst voor verblijfsrecht kan een grote rol spelen in het 

verhinderen van transnationale activiteiten (Al Ali, 2007).  

Sinds 2016 geldt in België een nieuwe regeling (Agentschap voor integratie en 

inburgering, 2018). Nieuwkomers, zowel subsidiair beschermden als erkende 

vluchtelingen, krijgen eerst slechts een tijdelijk verblijfsrecht dat na vijf jaar, als de 

situatie in hun thuisland niet gewijzigd is, kan verlengd worden tot een definitief 

verblijfsrecht. Dit verhoogt de onzekerheid voor hen.  

NavBel ziet het feit dat vluchtelingen schrik hebben hun vluchtelingenstatus te verliezen 

als belangrijke factor waarom zij geen Syrische koerden kunnen mobiliseren 

(persoonlijke communicatie, 02/05/2017), net zoals SB Overseas (persoonlijke 

communicatie, 10/05/2017) en PYD (persoonlijke communicatie, 10/10/2017).  

Omgekeerd bewijzen Al-Ali, Black en Koser (2001) dat zekerheid in het gastland tot 

verblijf leidt tot meer transnationale activiteiten. Met name de remittances en de 

oprichting van gemeenschapsorganisaties ter behoud van cultuur alsook humanitair 

werk lijkt te groeien volgens hen bij een permanente verblijfsstatus van de leden van de 

diaspora.  

Banki ondersteunt dit principe en voegt haar concept van precarity eraan toe. Banki 

(2013) stelt dat vluchtelingen met ‘precarity’ op een unieke plaats staan voor 

transnationale politieke actie. ‘Precarity’ bij vluchtelingen slaat op de moeilijkheden die 

ze kennen: burgerschap , legaliteit maar ook de veiligheid en bescherming die onzeker 

is. Banki onderscheidt vier vormen. Erkende vluchtelingen met een permanente status 

hebben lage ‘precarity’ en toegang tot burgerschap. Als vluchtelingen vrij kunnen 

verblijven, zich verplaatsen en interageren dan kennen ze een middelmatige ‘precarity’. 

Hoge precarity doet zich voor wanneer zij een gelimiteerde vrijheid van beweging en 

ageren kennen en hun positie zeer kwetsbaar is. Extreme precarity is wanneer 

vluchtelingen extreme onzekerheid kennen en geen documenten of netwerken hebben. 
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Aan de ene kant leidt hoge precarity ertoe dat vluchtelingen zich niet kunnen wenden 

tot politieke netwerken. Aan de andere kant zorgt het ook voor ontevredenheid en 

motivatie voor collectieve actie.  

4.8.2 Sociaal beleid  
Allerdice (2011) vindt hier tegenstrijdige stellingen. Enerzijds kan financiële 

onafhankelijkheid ervoor zorgen dat men voor zijn socio-economische positie geen 

beroep moet doen op zijn etnische banden en men zo minder banden houdt met zijn 

thuisland. Anderzijds is er financiële onafhankelijkheid nodig om betrokkenheid te 

kunnen tonen.   

Het leefloon en financiële afhankelijkheid van de overheidsinstellingen heeft tot gevolg 

dat vluchtelingen voor deze zaken niet terecht moeten bij hun sektarische groep en er 

tussen hun op dit vlak geen sociaal contract loopt.  Anderzijds zijn er grote financiële 

problemen waarop vluchtelingen zich moeten focussen (cf. 4.7).  

4.8.3 Ontvangstbeleid 
Wanneer vluchtelingen uitgesloten worden van de gastgemeenschap dan gaan ze zich 

meer richten naar hun thuisland (Allerdice,2011). Hoe inclusiever het systeem hoe meer 

diaspora zich richten naar het doel van de gastgemeenschap in plaats van naar buiten 

het systeem (Allerdice, 2011).  

Dit hangt samen met de manier waarop het gastland kijkt naar de mensen en het conflict 

in het conflictland. Bercovitch (2007) haalt aan dat de sociale en politieke status die een 

diaspora geniet, met andere woorden ook de manier waarop het gastland kijkt naar de 

diaspora, bepalend is voor de houding van vluchtelingen. De politieke houding van het 

gastland is belangrijk opdat de diaspora zijn doel naar voren kan brengen (bijvoorbeeld 

in de media).  

Bij vluchtelingen die positief staan tegenover het regime leeft de vrees dat de Belgische 

bevolking zich tegen hen keert indien zij zichtbaar steun betuigen aan dat regime. Zij 

weten dat de algemene indrukken verspreid via de media eerder negatief staan ten 

opzichte van president Bashar Al-Assad. Zij houden zich daarom liever gedeisd. Immers 

wordt hun erkenningsstatus informeel in twijfel getrokken doordat zij de president 

steunen.  
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A. uit Rilaar is ook eerder pro-regime gekant maar vindt het moeilijk om erover te 

praten of om ervoor uit te komen omdat hij inderdaad bang is de steun te verliezen van 

de Belgische bevolking. Ook bij andere vluchtelingen is zijn opinie niet gewenst. Meestal 

houdt hij zich dan ook afzijdig in dergelijke politieke discussies. Qua manifestaties zegt 

A. dat pro-regime krachten de mogelijkheid niet kennen om te manifesteren omdat ze 

zouden worden aangevallen door anti-regime sympathisanten, dit ook onder publieke 

goedkeuring omdat de retoriek in België anti-regime is. (persoonlijke communicatie, 

13/02/2017).  

Opnieuw kennen hier de koerden een betere positie. De Koerdische strijd is bekender in 

België en komt vrij positief in de media (PYD, persoonlijke communicatie, 10/05/2017).  

4.8.4 nationale politiek en supranationale factoren 
Factoren 4 en 5 zijn het nationale en internationale discours dat open is naar migratie en 

universele mensenrechten claimt en zo plaats maakt voor vluchtelingen om hun mening 

vrij uit te drukken (Allerdice, 2011). Deze factor hangt deels samen met de 

capaciteitstheorie rond de politieke opportuniteitsstructuur waar men stelt dat 

mobilisatie meer zal voorkomen in landen die democratischer zijn, dat wil zeggen waar 

er vrije meningsuiting en vrijheid van organisatie is en de capaciteit om iets te 

ondernemen dus groter is (Saideman et al., 2007).  

Hoewel de mensenrechten geclaimd worden en ook de conventie van Genève en andere 

migratiewetten gelden is de retoriek in België toch eerder anti-migratie (IPSOS, 2017). 

61% vindt dat er teveel migratie in België is. Dat verhindert een attitude waarbij 

transnationale betrokkenheid van vluchtelingen getolereerd of aangemoedigd wordt.  
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4.9 Psychische gezondheid  
Uit onderzoek blijkt dat vluchtelingen door conflict een verergering van hun mentale 

problemen kunnen krijgen of nieuwe problemen alsook aanpassingsproblemen aan de 

nieuwe context (Hassan et al., 2016). De taalbarrières en ook het culturele stigma rond 

mentale problemen zorgt ervoor dat er moeilijk hulp gevonden wordt (Hassan et al., 

2016). Al Ibraheem et al. (2017) zien een hoog depressieaantal bij vluchtelingen uit 

Syrië en zien ook identiteitstrauma’s terugkomen. SB Overseas (persoonlijke 

communicatie, 10/05/2017) ziet de mentale gezondheid van vluchtelingen als een 

barrière naar betrokkenheid toe. Volgens hen hebben ze psychologische hulp nodig die 

moeilijk te vinden valt.  Ook PYD haalt deze factor aan (persoonlijke communicatie, 

10/05/2017). Daarnaast geeft Al Ali  (2007) aan dat vluchtelingen in de beginfase nog in 

shock kunnen verkeren alsook dat het wennen aan de nieuwe fysieke en culturele 

omgeving tot een eenzaamheidsgevoel kan leiden. Ook Al-Ali, Black en Koser (2001) 

stellen dat trauma’s als gevolg van een conflict ertoe leiden dat migranten zich zullen 

afschermen van dit conflict opdat de herinnering aan de trauma’s te pijnlijk zou zijn.  

Vluchtelingen kunnen transnationaal niet betrokken zijn indien zij psychologische 

trauma’s overhouden aan de situatie ginds en verdringen ook veel waardoor ze niet 

willen herinnerd worden aan de situatie in Syrië.   
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5. Conclusie  

2011 was het jaar dat het Syrisch conflict ontstond. Mede als gevolg daarvan ontstaat er 

in Europa een “vluchtelingencrisis”. De grootste herkomst van vluchtelingen die erkend 

wordt zijn Syrische vluchtelingen. Eens hier starten ze hun leven op maar vergeten ze 

niet wat en wie achter hen ligt. Ze vinden elkaar hier maar voegen zich ook bij de 

diaspora van Syriërs die reeds langere tijd in België verblijft.  

Verschillende auteurs kaarten de mogelijke actieve rol van een diaspora aan in een 

conflict. De literatuur doet vaak aan theorievorming door extreme cases te bundelen. In 

de praktijk is lang niet elke diaspora even actief betrokken bij de situatie in hun 

thuisland. Over wat dat verschil nu maakt is de literatuur nog zeer beperkt. Deze 

masterproef probeert daarom een aanzet te geven om te kijken welke factoren concreet 

transnationale betrokkenheid verhinderen. De case waarop dit onderzocht werd zijn de 

Syrische vluchtelingen in België. Terwijl er vele cases in de literatuur beschrijven welke 

transnationale activiteiten een bepaalde diaspora ondernemen is de literatuur veel 

beperkter voor cases die de barrières van een diaspora voor die transnationale 

betrokkenheid omschrijven. Deze casestudy probeert hier een tegenantwoord op te 

bieden.  

Via interviews en observaties kwamen er een aantal nauw verbonden factoren aan het 

licht die de, actieve of passieve, betrokkenheid verhinderen. Een eerste factor houdt in 

dat men minder collectief denkt en eerder via individuele familiebanden handelt. Een 

andere belangrijke barrière is de zwakte van de oppositie die geen geloofwaardig 

alternatief biedt voor het huidige regime. Dit is meteen de reden waarom er ook heel 

wat vluchtelingen gelaten zijn en het behoud van het regime bevoordelen. De 

achtergrond van de Syrische samenleving geeft ook kijk in de oorzaken van 

betrokkenheid. Zo is er de sektarische scheiding in de bevolking die tijdens het conflict 

sterk aangewakkerd werd en voor een groot intern wantrouwen zorgt bij de bevolking. 

Daarnaast is er de geheime intelligentiedienst van Syrië die een heus schrikbewind 

voer(de)/(t) waardoor elke politieke meningsuiting die niet die van het regime was 

bestraft werd. Dit zorgde ervoor dat de bevolking hun mening over het beleid van het 

land niet mochten uiten. Dit heeft zijn invloed tot op vandaag waar de betrokkenheid 

van Syriërs onder lijdt. Het conflict is ook zo sterk geïnternationaliseerd dat enige vorm 

van agentschap voor de diaspora miniem lijkt. Hun leven hier moet opgebouwd worden 
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en daarbij ook hun financieel en sociaal kapitaal. De zorgen hier vereisen ook reeds heel 

wat aandacht alsook de trauma’s die verwerkt moeten worden. Dit hangt samen met het 

beleid van België. Het integratiebeleid is sterk en voorwaardelijk vastgemaakt aan hun 

inkomen.   

Deze bevindingen kwamen naar voren tijdens verschillende interviews. De barrières zijn 

allesbehalve volledig en op individueel vlak is er een groot verschil in welke barrières 

gelden. De barrières verschillen binnen de diaspora. De Koerdische Syriërs bijvoorbeeld 

kennen soms een aantal minder barrières. Zij hebben meer toegang tot resources via de 

structuren die reeds opgebouwd zijn. Daarnaast hebben ze een groter politiek 

bewustzijn door een mindere supervisie door de mukhabarat en is de Koerdische strijd 

in België gekend en staat de algemene opinie er positief tegenover. 

Een aantal factoren komen tot stand door beleid van het Syrische regime (oppositie, 

mukhabarat, sociologische benadering, sektarisme,…). Dit beleid dient bekeken te 

worden over een ruime geschiedenis om de ware context te kunnen begrijpen. 

Daarnaast is het beleid van België en de regio’s ook bepalend blijkt uit de resultaten 

ondersteund door de literatuur (immigratiebeleid, sociaal beleid, ontvangstbeleid, 

nationale politiek, financiële onafhankelijkheid en sociaal kapitaal, psychische 

gezondheid). De barrières voor een diaspora verschillen dus per context van oorsprong 

maar ook per gastland. Het beleid van het gastland is immers niet beperkt tot asielbeleid 

maar gaat verder over de financiële onafhankelijkheid bepaald door het sociaal beleid en 

ook over de wijze waarop men de psychologische gezondheid aanpakt. Uiteindelijk blijkt 

dat vele barrières interdependent ontstaan tussen thuisland en gastland.  

Sommige barrières zijn sterk contextspecifiek (mukhabarat, sektarisme,…). Anderen zijn 

algemeen over elke diaspora van toepassing (politieke gelatenheid, beleid van 

gastland,…). Heel wat barrières worden ondersteund door literatuur maar anderen zijn 

daarvoor te contextspecifiek. Contextspecifieke factoren maken een algemene 

theorievorming moeilijk. De meerderheid van de factoren kunnen echter wel afgetoetst 

worden op diaspora uit andere delen van de wereld.  

In de literatuur is er de verklarende motivatie- en capaciteitstheorie die stelt dat 

barrières telkens factoren zijn die de motivatie of capaciteit aantasten. De factoren die in 

deze case gelden zijn vooral capaciteitsbeperkend (oppositie, sektarisme, 
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internationalisering, financiële onafhankelijkheid en sociaal kapitaal, beleid van het 

gastland en psychische gezondheid). Andere factoren zijn motatieverhinderend 

(mukhabarat, politieke gelatenheid). Toch mogen we deze theorie niet te dichotoom 

benaderen. De sociologische benadering van het conflict die stelt dat Syriërs geen 

vertrouwen hebben in organisaties en daarom eerder individueel zullen handelen valt 

eerst en vooral niet zozeer in die dichotomie te passen. Anderzijds blijkt toch dat 

factoren zowel capaciteitsverhinderend als motivatiebeperkend werken en dat er een 

wisselwerking tussen beide is. Indien een barrière de capaciteit van een diaspora 

vermindert kan dat ook een verminderde motivatie tot gevolg hebben en omgekeerd.  

De resultaten van deze casestudy kunnen moeilijk extern veralgemeend worden 

aangezien de steekproef via de sneeuwbalmethode verzameld werd en er te weinig 

respondenten zijn om te kunnen veralgemenen. Bijkomend onderzoek, met deze 

masterproef als basis, is aangeraden.  
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Bijlage A: interviews 

Lijst van interviews 

1) 19/10/2016: Gala-activiteit: Network of Supporting the Syrian People 

2) 25/01/2017: Interview met O. in Brugge 

3) 07/02/2017: Interview met Koerdisch instituut in Brussel 

4) 13/02/2017: Interview met A. in Rilaar  

5) 23/03/2017: Interview met M. S. in Antwerpen 

6) 15/04/2017: Interview met Network of Supporting the Syrian People 

7) 29/04/2017: Interview met M. B. H. in Brussel 

8) 02/05/2017: Interview met Nav Bel in Brussel 

9) 07/05/2017: Interview met H. in Aalst  

10) 10/05/2017: Interview met SB Overseas 

11) 10/05/2017: Interview met PYD Rojava 

12) 13/06/2017: Lezing Syrians on Syria over Mukhabarat, gesprek met 

organisatoren  

13) 30/09/2017: Interview met A.K. in Gent 

14) 10/10/2017 : Interview met I.K. in Gent 

15) 28/02/2018 : Protest tegen bombardementen in Oost-Ghouta  

16) 26/03/2018 : Interview met J. uit Aalst 

17) 27/03/2018 : Protest tegen aanvallen in Afrin door Koerdische gemeenschap 

(PYD)  

 

1) 19/10/2016 : Gala-activiteit: Network of Supporting the Syrian People 

Op 19 oktober organiseerde het Network of Supporting the Syrian People een 

solidariteitsgala voor de slachtoffers van het conflict in Syrië. De organisator, zelf een 

Syriër die al jaren in België woont, vertelde dat de organisatie reeds 6 jaar bestaat. De 

groep zelf bestaat slechts uit een klein aantal Syrische vluchtelingen van het Syrisch 

conflict. De meerderheid van de vrijwilligers is wel van Arabische origine maar daarom 

niet van Syrië. Zij hebben ook afdelingen in Duitsland, Oostenrijk en Nederland. In 

Kortrijk is er ook een afdeling van hen. Zij werken samen met Dokters van de wereld en 

Caritas international.  
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Gelinkt aan de organisatie is het burgercollectief: ‘Syrië- un visa, une vie’ die via 

humanitaire visa gezinnen met kinderen met medische problemen naar België haalt en 

begeleidt.  

Er is ook een groep: Syrië Citoyens Solidaires. Deze groep is gericht op het begeleiden 

van Syrische vluchtelingen die vanuit het opvangcentrum zich ergens permanent 

settelen.  

De organisatie is gelinkt aan de oppositiebeweging. Op de gala-activiteit en online is dit 

te merken door het gebruik van de vlag van de oppositie. In hun doelen steunen ze actief 

mensenrechten en democratie. 

Activiteiten: 

- Opsturen hulpgoederen naar de Syrische steden 

- Mensen helpen aan humanitaire visa en de omkadering ervan 

- Een kind in Syrië financieel steunen  

- Steunen van scholen 

- Privé-evenementen en acties met gemeenschappen en scholen 

- Reizen naar Syrië en Turkije met journalisten  

- Manifestaties en conferenties (Save Aleppo, Aleppo is burning in Brussel)  

2) 25/01/2017 : Interview met O. in Brugge 

O. was actief tijdens de protesten in zijn thuisstad maar niet op een georganiseerde 

manier. Vrienden vroegen hem of hij wou deelnemen aan protesten in de stad en hij 

stemde hiermee in. Op de vraag of hij nog politiek betrokken is bij zijn thuisland 

antwoordt hij negatief. Ook kent hij geen actieve politieke organisaties. Hij kent enkel 

mensen die actief zijn om mensen uit Syrië, ook de vluchtelingen in de buurlanden, te 

helpen. O. verwijst zo naar Mohamed Sultan. Hij neemt volgens O. zowat de leiding in 

België met het inzamelen van geld voor Molham volunteering team, een internationale 

ngo die Syrische vluchtelingen in vluchtelingenkampen in Jordanië, Libanon en Turkije 

helpt. Molham is gevestigd in Jordanië maar actief over de hele wereld. Toch heeft het 

geen officiële Belgische vertegenwoordiging. Een andere naam die hij me geeft is ‘Johan 

Bultiauw’. Deze zou ook actief zijn in het vrijwilligersmilieu in België  en zou vele 

mensen en organisaties kennen. Volgens O. zijn er vele groepen van Syriërs in België 

maar meestal om informatie te delen over de regels in België. O. verwijst verder nog 
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naar de organisatie Dubarah die gevestigd is in Canada en opgericht voor Syrische 

vluchtelingen. Hij weet echter niet of deze ook actief zijn in België.  

Bij de vraag naar activiteit van politieke manifestaties in België beweert O. wel te weten 

dat er dergelijke (Save Aleppo) georganiseerd worden in Brussel, Gent en Antwerpen 

maar hij weet niet hoe deze georganiseerd worden en is hier nog niet in betrokken 

geweest. Hij zegt dat er veel activiteit is op facebook maar geeft geen verdere 

doorverwijzing.  

3) 07/02/2017 : Interview met Koerdisch instituut in Brussel 

1) Kan u kort de werking van het Koerdisch instituut voor mij uitleggen? 

We verdedigen de belangen van alle volkeren zonder staten in de regio. We gebruiken 

als principe het begrip ‘minderheid’ niet. Wij vinden dat deze volkeren de eigenaar van 

hun grond zijn. Door omstandigheden zijn ze nu onderdrukt of staan onder dictatuur 

van andere staten. Dat wil niet zeggen dat ze geen volk waren of zijn. Individueel gezien, 

vinden we dat ze het recht hebben om zichzelf te zijn, om te genieten van hun rechten en 

plichten, dat ze het onderwijs moeten krijgen in hun eigen taal en dat ze de baas moeten 

zijn in hun eigen territorium.  

Het Koerdisch instituut is een erkende vzw in het kader van sociaal cultureel werk. Sinds 

1978 hebben we twee doelen: bekendmaking, sensibiliseren van mensen hier om 

solidair te staan met de vrijheidsstrijd. Om aan te tonen dat de informatie die door 

overheden verspreid wordt verkeerd is en om zo de concrete situatie bekend te maken. 

Ten tweede, helpen we migranten uit die regio te integreren zonder het verlies van hun 

identiteit. Ze mogen hun identiteit zeker verdedigen, dat ze zichzelf moeten blijven. Ook 

dat ze begrip moeten hebben voor anderen hier. Als we de tolerantie vragen van Belgen 

moeten we ook verdraagzaam zijn ten opzichte van Belgen. Nu nog steeds hebben we 

problemen met de Iraanse, Turkse mentaliteit,… van migranten hier. Zij moeten ook 

leren, willen ze hier respect voor Turkse, Arabische, Perzische mentaliteit dan moeten ze 

respect hebben voor anderen. Dat is de strijd die we voeren.  

Om dat te doen hebben we een tachtigtal boeken uitgegeven, we hebben een 

tweemaandelijks tijdschrift, we hebben 2 bibliotheken: in Brussel en Antwerpen. We 

hebben een uitgebreid archief: niet enkel over koerden maar algemeen over de strijd 
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voor democratie,… We houden ons hier ook bezig met de problemen van anderen hier. 

We organiseren integratiecursussen ook en dit niet enkel voor koerden.   

2) Worden koerden afzonderlijk behandeld/verdedigd: Turkije, Syrië, Irak of als 

gezamenlijke groep? 

We werken op basis van vragen van mensen. Alle christenen uit landen waarvan ze 

komen, Turkije, Irak of Iran, gedragen zich niet hetzelfde. Hetzelfde bij moslims: islam 

bij de koerden wordt anders beleefd als bij Arabieren. Zelfs bij de turken in Turkije is het 

anders als bij de turken van hier. De vragen en noden van bepaalde personen zijn 

verschillend. We werken in kader van individuele vragen maar rekening houdend met 

achtergrond.  

3) Hoe verhouden de diplomatieke banden van het Koerdisch instituut zich ten 

opzichte van Syrische politieke partijen/actoren?  

We werken met alle politieke politieke partijen en NGO’s samen. In Syrië is maar één 

NGO: de rode halve maan. Omdat er geen organisaties zijn werken we samen met de 

plaatselijke en regionale autoriteiten maar ook met organisaties die plaatselijk actief 

zijn. Het project van hen loopt via ons om een groot vrouwenhuis op te bouwen waar 

gezondheidszorg is. Er is een verdieping volledig gewijd aan vrouwenopvang.  

4) Wat zijn andere lopende projecten? 

Er loopt een Erasmus+ project met studenten uit België, Duitsland (Pro-Humanitate: 

vele projecten in Rojava, turkije en Irak), Turkije (Kurdiber), Polen (Universiteit van 

Krakow).  

In België zelf hebben we vrouwenprojecten rond eerwraakproblematiek, educatie van 

de vrouw, jongeren zijn actief. We zijn wel een organisatie die hulp biedt in tweede lijn, 

eerder adviserend dan zich bezighouden   

=>Is er een project in Syrië/Rojava? 

We doen ons best om hun vragen te beantwoorden. Als zij een vraag stellen of als ze 

ervaringsdeskundigen vragen dan proberen we hen te helpen. Het gaat bijvoorbeeld 

over federalisme. Wat kunnen we van hier gebruiken en ginder toepassen. Veel 

taalproblematiek die gelijkaardig is waardoor we deskundigen kunnen sturen. Zo 

kunnen ze ideeën krijgen van de mensen van hier die ervaring hebben en zo de fouten 
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van anderen voorkomen. De fouten van: 1 staat, 1 volk, 1 man. Op verschillende 

conferenties hebben we mensen van het parlement, academici: mensen gestuurd naar 

KRG en Rojava, mensen van NGOs gestuurd om te kijken welke noden ze hebben. De 

mentaliteit is totaal anders:  

Overschrijvingen zijn niet mogelijk. In de laatste vier, vijf maand heb ik het verschillende 

keren meegemaakt. Als we meer dan 1500 dollar storten naar een of andere organisatie 

in Koerdische regio’s mogen zij niet ontvangen.  

Wat is de reden daarvoor? 

Zogezegd steunen wij terroristen. Wat moeten we doen? Wat niet normaal is, crimineel 

is. We moeten het geld cash van de bank halen en met mensen naar ginder sturen. We 

hebben het geld opgestuurd en krijgen het gewoon terug. Project van 550.000 dollar kan 

niet doorgaan.  

1500 per maand mogen we overschrijven. Plaatselijke inzamelingen kunnen dus slechts 

tot 1500  

1500 euro. Hoeveel maanden moet je daarvoor dan doen? De koerden staan op de lijst 

van de terroristen maar de terroristen worden beschermd door dat te accepteren. Ik heb 

duidelijk gezegd tegen de banken. Jullie hebben toch samenwerkingsverbanden met 

andere banken. Fortis heeft ook een andere vestiging in Turkije. 

We hebben ook 112.000 euro gekregen van Geert Bourgeois. Dat geld was voor twee 

ambulances in Rojava. Ofwel twee ambulances hier kopen ofwel 6 tweedehands 

ambulances ginds aankopen. We hebben dit ook zo tegen de mensen gezegd uit Italië. Ze 

zijn nu daar, in Kobane maar project kan niet doorgaan omdat de bank het geld niet wil 

opsturen, geld staat vast bij minister Bourgeois.  

5) Organiseren jullie ook politieke manifestaties?  

Wij organiseren niet veel manifestaties. Maar wij helpen alle organisaties die beroep 

doen op ons om één of andere manifestatie op één of andere manier te doen. Vandaar 

dat we dikwijls de aanvragen helpen voldoen. Het gaat erom als je zelf een manifestatie 

wilt doen dan kan er gebruik gemaakt worden van onze gegevens als zij dit niet legaal 

kunnen doen. En op die manier helpen we hen.  Wij staan tussen het publiek die het 

vraagt en de Belgische overheid.  
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Welke manifestatie was er vandaag? 

Over Rojava.  

Wie organiseert dit?  

De PYD Europa: vertegenwoordiger: Jordaanstraat 48 Brussel. KI betaalt gedeeltelijk 

website van PYD.  

6) Kennen jullie (andere) organisaties die Syrische vluchtelingen activeren in hun 

steun naar Rojava of plaatselijke vluchtelingen? (doorverwijzing 

personen/organisaties). 

Er zijn verenigingen van de regio van Rojava die voor de strijd ginder aan het werken 

zijn om de strijd te  voeren.  

Konjun: vrouwenorganisatie in Jordaanstraat 48 

Komalah in Anderlecht, Leuven, Antwerpen, Verviers, Luik. Deze zijn allemaal bezig met 

dat soort activiteiten.  

Andere organisaties kan ik u per mail sturen. Die heb ik nu niet bij.  

We werken niet enkel voor Rojava maar heel ruim rond organisaties, dat hangt af van de 

actualiteit. Op plaatselijk niveau is er maar één organisatie: Rode halve maan 

Koerdistan. Dat gebeurt individueel maar ook via campagnes. Ik kan u een brochure 

geven. U kunt contact opnemen met hen en zij gaan u daarmee verder helpen. 

 

7) In hoeverre is het TV-station in Denderleeuw (Med Nuce, Ronahi,…) betrokken 

bij steun aan bepaalde actoren/vluchtelingen in Syrië? 

Alleen qua informatie, niet met campagnes e.d. Als ze willen helpen dan helpen ze via 

een betaalde spot.   

4) 13/02/2017 : Interview met A. in Rilaar 

A. is als vluchteling in België aangekomen in 2015. Hij is zeer actief en kent heel veel 

mensen. A. geeft aan dat het moeilijk is om over hun thuissituatie en politiek te praten. 

Zelfs vluchtelingen onder elkaar mijden het onderwerp als een stilzwijgende 

overeenkomst om niet in discussies te vallen. Daarenboven zijn vluchtelingen bang van 



 

65 
 

Europese overheden om toe te geven welke mening ze zijn toegedaan en is er een 

dégout van geweld en politiek. A. is zelf zeer sceptisch over de afloop van het conflict. Hij 

ziet geen nut om als Belgische vluchteling actief te zijn om de situatie in het thuisland te 

proberen beïnvloeden. De afloop van het conflict zal uiteindelijk bepaald worden door 

de grootmachten volgens hem. Bijgevolg heeft het voor hem geen zin om actie te 

ondernemen. A. staat zelf eerder aan de kant van de regering en vindt het voor hen nog 

moeilijker om te praten over het conflict. Hij krijgt te maken met vragen waarom hij 

gevlucht is als hij eens is met het regime. Hoewel hij zeer actief is in het 

vrijwilligersmilieu en heel sociaal is heeft hij nog nooit iemand horen spreken over 

groepen die nog actief bezig zijn met de situatie in hun thuisland. Hij maakt hierbij de 

opmerking dat wel vele vluchtelingen geld (willen) opsturen naar familie en kennissen 

in Syrië. Echter wordt dit bemoeilijkt door het OCMW. Aangezien erkende vluchtelingen 

afhangen van een leefloon kennen zij een grote controle door de autoriteiten wat ze met 

hun geld doen. Toch geeft hij toe dat dit gebeurt. Hij merkt hierbij op dat je hiermee 

onbedoeld soms groepen steunt ter plaatse. Wanneer ik mijn broer geld geef weet ik niet 

wat hij daarmee doet. A. denkt de weinige activiteit door de nieuwe diaspora te 

verklaren door het feit dat er lokaal geen geloofwaardig alternatief is. Indien mensen 

hier iets willen weten ze wel waar ze tegen zijn maar niet wie ze dan in de plaats willen.  

Het punt blijft dat mensen moeilijk over politiek praten. Er is een groot aantal religieuze 

strekkingen en andere verschillen waardoor weinigen tot ‘dezelfde groep’ behoren en 

waardoor ze elkaar niet vinden. Syrische vluchtelingen in België denken volgens hem 

niet meer over hun land van oorsprong maar willen hier een toekomst bouwen na de 

ellende die ze kenden. Daarom zijn er wel vele groepen op facebook voor de activiteiten 

hier. Zo zijn er vele groepen die helpen met het zoeken naar huizen, helpen met het 

behalen van een rijbewijs, e.d. A. vertelt ook dat er in Leuven twee mannen zijn die ginds 

hun eigen samenleving willen opbouwen en die zich identificeren als ‘Sharkas’.  

Een opmerking die we hier kunnen maken is dat deze persoon ‘laat’ gevlucht is en 

daardoor veel ellende zag en veel geweld meemaakte. Dit kan mogelijk zijn kijk 

beïnvloeden.  

Wanneer er gevraagd wordt naar de activiteit van Syrische vluchtelingen naar 

vluchtelingenkampen merkt hij op dat er in Syrië enkel vluchtelingenkampen zijn 
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georganiseerd door rebellen. Wanneer je die besluit te steunen dan impliceert dit ook 

een politiek getinte steun aan die bepaalde actor.  

Volgens A. kennen Europeanen een andere mentaliteit dan Syriërs. Europeanen hebben 

in zich het democratisch ideaal, ze richten bewegingen op om onrecht te bevechten. 

Syriërs denken zo niet volgens A.  

Qua manifestaties zegt A. dat pro-regime krachten de mogelijkheid niet kennen om te 

manifesteren omdat ze zouden worden aangevallen door anti-regime sympathisanten, 

dit ook onder publieke goedkeuring omdat de retoriek in België anti-regime is.  

5) 23/03/2017 : Interview met M.S. in Antwerpen 

M is reeds vier jaar in België en was vrijwilliger bij verschillende organisaties waaronder 

vluchtelingenwerk Vlaanderen. Op een bepaald moment wou hij iets doen voor zijn 

thuisland en meer bepaald de kinderen. Omdat hij andere organisaties niet vertrouwde 

en wou dat het geld 100% naar de kinderen ging koos hij als goed doel: Molham 

Volunteering team. Deze organisatie helpt kinderen in Syrië en heeft 1 school in Zuid-

Damascus en 2 scholen in Libanon voor Syrische kinderen. Hij organiseerde hiervoor 

een fietstocht en rekende op zijn beperkt netwerk (10-tal) mensen om geld in te 

zamelen. Uiteindelijk leverde dit 20.500 euro op door giften van privé-mensen via de 

promotie via het uitdelen van folders en reclame via de radio en enkele bekende mensen 

zoals Jef Neve. Bij de vraag of hij andere organisaties of mensen kent die actief zijn zegt 

hij er weinigen te kennen. Hij kent op facebook wel de Coalition Belgo-Syrienne de 

Secours en de SOS Syria maar vertrouwde hun manier van werken niet. Daarom richtte 

hij zijn eigen actie op. Sinds een aantal jaar heeft hij meestal contact met Belgen en 

daarom ziet hij op sociale media ook niet zo veel meer verschijnen over Syrië. Hij 

participeerde aan de betoging Save Aleppo waarvan hij dit evenement op facebook zag 

in de groep: Syriërs in België. Dit was de enige betoging waaraan hij deelnam waar er 

vele Syriërs participeerden, het was ook georganiseerd door Syriërs maar hij weet niet 

meer door wie. Hij zegt dat betogingen niet meer gedaan worden omdat het geen 

gevolgen heeft en omdat de politie lastig doet. Bij de vraag of er politieke steun is via 

België antwoordt hij positief maar hij zegt dat het onmogelijk is om er een interview of 

contact mee te krijgen. Vanuit België kent hij mensen die wapens leveren aan bepaalde 

groeperingen.  
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6) 15/04/2017 : Interview met Network of Supporting the Syrian People 

In het algemeen zijn Syriërs niet verbonden, niet in het binnenland, niet in het 

buitenland. Elke Syriër helpt zijn familie maar niet de anderen, er zijn er maar niet veel. 

Ook Syriërs die al geld hebben helpen niet. Een marrokkaan of Belg die geld heeft, 

inkomen, helpt meer dan een Syriër.  

Reden: mensen zijn verdeeld in hun land, zelfs binnen familie.  We hopen dat dat 

terugkomt.  

NOSTSP is een humanitaire organisatie die bestaat sinds 5 jaar. Er zijn Syrische 

vrijwilligers binnen hun organisatie. Voor eten geven ze veel maar om te helpen niet, ze 

zullen geen verlof nemen. Al meer dan 300 vrijwilligers. De meerderheid is niet Syrisch.  

De meerderheid van de mensen die geld geven zijn niet Syriërs. Gentse bakker van Syrië 

die veel stort: 2 ton bloem.  

De containers gaan naar de regio’s waar het regime niet is: alepppo, hama, idleb, latakia : 

naar ontheemden die vluchtten van bombardementen. NOSTSP rekent op lokale 

vrijwilligers om de goederen uit te delen. De hulp gaat vooral naar vrouwen en kinderen. 

Collis speciaal op naam van kind en mama, nadien worden foto’s doorgestuurd om te 

bewijzen dat families de collis gekregen hebben. Ze verdelen rond de steden, niet in de 

steden.  

Grenspost tussen Turkije en Syrië is open en praktisch.  

We werken niet samen met de organisaties in Syrië.  

Protest: pagina facebook, ik organiseer niet veel protesten. Wanneer het Belgen 

organiseren  dan doe ik mee want dat mobiliseert de mensen, sensibiliseert de mensen. 

Ze sturen sms of publiceren iets.  

Doel van dergelijke manifestaties: Bijvoorbeeld bij de gifgasattack waren mensen triest 

en boos. Ze willen deze emoties uiten. Syriërs hier willen enkel gevoelens uiten, boos op 

veiligheidsraad, boos op internationale gemeenschap. Veiligheidsraad is 

vertegenwoordigd door landen die milities hebben ter plaatse: PKK, Amerika 

bombardeert ook de bevolking. Het zijn de grootmachten die IS creëerden om een 

excuus te hebben om zelf binnen te vallen.  
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Ook boos op de Belgische overheid die bombardeert maar daar gaat het niet over in de 

betogingen.  

Wanneer het Syriërs zijn die protesten organiseren brengt het niets op: in het Arabisch 

leuzen scanderen brengt Belgen niet mee.  

Duur voor container: 3000 euro 

Andere organisaties die hulp bieden: coordination nationale pour la Syrie, humanitaire 

du monde.  

7) 29/04/2017 : Interview met M.B.H in Brussel  

M. was actief tijdens de protesten bij de revolutie in Aleppo. Hij richtte een groep op 

voor politiek protest: Council revolution for Salah Hedeen (gebied in Aleppo waar 

protesten startten). Deze groep bestond volledig uit studenten en werkte ook samen met 

andere organisaties. Ze organiseerden voedselbedeling, herstelden straten na 

bombardementen en hadden ook een school voor 1000 kinderen in Aleppo. Daarnaast 

openden ze een cultureel forum.  

Wanneer M in België toekwam maakte hij connecties met organisaties van hier zoals SB 

Overseas. SB Overseas zamelt hier voedsel en kleding in en stuurt het naar Aleppo, dit 

elke 2 maanden ongeveer. Ze hadden ook een programma voor onderwijs maar dit 

stopte doordat Aleppo overgenomen werd door Assad. Er werden twee containers 

verstuurd wanneer Assad Aleppo overnam. De lokale organisatie waarmee ze 

samenwerken werkt dichtbij Aleppo in een gebied dat niet onder controle is door Assad. 

De vorige organisatie die hij mee oprichtte is immers volledig kapot doordat Aleppo in 

handen van het regime is en vele vrijwilligers gevlucht zijn naar Europa. Het is moeilijk 

om dergelijke organisatie opnieuw op te starten. Vroeger waren er 30 mensen actief in 

de organisatie, de nieuwe organisatie kent slechts 5 of 6 mensen.  

Het probleem met containers opsturen doet zich voor aan de grens. Turkije zorgt voor 

veel problemen. Vorige keer hadden ze thee en suiker gestuurd waarvan Turkije veel in 

beslag nam. Bovendien kost het 2000 dollar om de grens over te steken. De container 

vertrekt vanuit Antwerpen naar Mersin en van Mersin naar Aleppo. Als je als organisatie 

wil meereizen naar Syrië mogen er officieel 3 personen mee en kost het nog eens 1000 

of 500 dollar.  
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Vroeger was de omgeving rond Aleppo in handen van de Free Syrian Army. Nadien nam 

Al Nusra de controle over. Dit gaat over West Aleppo.  

Een andere organisatie actief in België is Action Syrië. Zij kennen 1 of 2 vrijwilligers uit 

Syrië maar proberen vooral advocacy werk te doen.  

Wanneer M in Syrië was, was zijn oom al ruime tijd in België. Zijn oom stuurde geld naar 

organisaties en personen. Geld opsturen naar Syrië is niet eenvoudig. Als een Syriër geld 

opstuurt via Western Union dan wordt er gevraagd waarom je dat opstuurt. Je kan enkel 

geld opsturen van organisatie naar organisatie.  

De reden waarom er soms weinig activiteit is onder vluchtelingen is omdat vele mensen 

het beu zijn en alles kwijt zijn. Mensen zijn het beu dat er niets verandert. Er is ook nog 

de corruptie binnen de organisaties. Sommige organisaties besteden niet altijd het geld 

juist. Als je wil steunen weet je dan niet of je geld naar de juiste personen zal gaan.  

M. gelooft niet in de agency van de vluchtelingen wat betreft het veranderen van de 

politieke status van Syrië. Het conflict is te geïnternationaliseerd om invloed uit te 

oefenen. Enkel humanitair werk kan een verschil maken. M. nam deel aan 6 

manifestaties in België waar hij spreekt over de situatie in Aleppo. Op de laatste 

demonstratie was ook het ministerie van buitenlandse zaken aanwezig.   

 Later contact met hem : Vader in Syrië opgepakt door politie en ondervraagt over 

wat zijn twee zonen in België precies doen.  

8) 02/05/2017 : Interview met Nav Bel in Brussel 

1) Wat doet jullie organisatie, link met Koerdisch instituut? Samenwerking met 

andere organisaties?  

Federatie van culturele evenementen: Nav Bel : Belgische verenigingen: 8 verenigingen 

aangesloten in : Genk; Leuven, Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Verviers, Charleroi. 

Vrouwenwerking en jongerenwerking. Lobbyen, media, vzw met raad van bestuur : 

kleine organisatie.  

Syrische koerden hebben eigen organisaties, aantal zaken die ze gemeenschappelijk 

doen. Oorspronkelijk Turkse koerden, maar samenwerking met Syrische koerden. Nav 

Bel is ook gemeenschapsorganisatie van Syrische en Irakese koerden. Koerdische 

vrijheidsbeweging. Grootste en meest zichtbare op politiek vlak. Syrische koerden 
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hebben eigen organisaties die losstaan van Nav Bel: politieke en culturele doen ze 

gezamenlijk. PYD is politieke vleugel, Europese vertegenwoordiging in Brussel. Er zijn 

ook Syrische koerden die niet meedoen met PYD maar met KDP. Ze hebben mensen hier 

maar hebben ze vereniging? Vooral in Leuven.  

Koerdisch instituut: bewaren afstand naar alle politieke segmenten. Koerdisch instituut 

probeert zich onafhankelijk op te stellen, erkend en subsidies.  

Koerden verdeeld tot strekkingen/partijen: KDP, PKK, PUK. Nav Bel kan je rekenen als 

aanleunend bij PKK en PYD. Koerdisch bureau leunt dichter aan bij KDP.  

2) Zijn Koerdisch-Syrische vluchtelingen bezig met Rojava?  

Willen zij van hier actief bijdragen aan de staats/autonome regio-opbouw? Op 

welke manier? Diplomatiek, financieel (funding), materieel, ideologisch, politiek?  

Welke acties worden er op poten gezet en door wie? Gebeuren acties op 

individueel niveau of bestaan er organisaties/groepen van?  

Solidariteitsacties: wat houdt dit in? Manifestaties?  

Waar bevindt zich de rol van de huidige vluchtelingen in?  

Zomer 2015: geprobeerd om vluchtelingen op te vangen. Ze gingen naar tentenkamp 

van Maximiliaanpark. Nav bel en PYD waren er om mensen op te vangen.  

Humanitaire Goederen opsturen naar Syrië. Hulpacties, benefietacties, 

verzamelingsactie van hulpgoederen en doorgestuurd naar Syrisch koerdistan, 

doorgestuurd door Rojava bestuur. Verschillende initiatieven: comité Charleroi: Shengal 

comité. Uitleggen aan Belgische mensen. Ook geld overgemaakt aan kantonbestuur. 

Specifiek project: schoolproject, na vernietiging Kobane moest stad heropgebouwd 

worden. Uiteindelijk niet gerealiseerd omdat heropbouw veel vertraging oploopt. 

Projecten zijn stille dood gestorven. Rojava is geblokkeerd, stroom van hulpgoederen is 

zeer beperkt. Enkel UN kan hulpgoederen brengen. Er is nog oorlog: westerse Ngo’s 

nemen afwachtende houding aan. Ngo’s hebben het ook laten afweten, juni 2015: 

conferentie in Europees parlement, ngo’s samengebracht en grote beloftes gemaakt 

maar verwaterd. Belangrijkste is stabiliteit, pas dan zullen westerse ngo’s wakker 

schieten. Wie bood hulp koerden of Belgen? 50/50 maar verbaasd over hoe snel ze 

Belgische bevolking hebben kunnen bereiken. Benefietactiviteiten waar heel veel 
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Belgische mensen zijn naartoe gekomen. Activiteiten die via facebook worden 

aangekondigd, flyers, affiches.  

Solidariteitscomité opgericht: Nav Bel , gericht op Belgische middenveld. Samenkomst 

van Belgen uit politieke, culturele en maatschappelijke organisatie en er worden 

debatten georganiseerd: 11 mei debat, lezingen, boekvoorstellingen, filmvoorstellingen, 

eetavonden. Om veel propaganda en bekend te maken bij publiek.  

Koerdisch instituut richt zich eerder tot politiek en IPWK. 

Aan PYD gelieerde organisaties hebben geen ngo's, zijn verenigingen. Echte statuut van 

ngo is iets anders. Je moet erkend worden. Ngo’s kunnen beter helpen, er zijn 

internationale akkoorden over goederen. Koerdische verenigen worden tegengehouden 

om ngo te worden. Rode kruis en VN aanwezig. Ze worden tegengehouden. Heiva sor is 

het koerdisch rode kruis. Echte rode kruis weigert Koerdische rode kruis te erkennen. 

Hulpgoederen rijden tot aan turkse grens, moeten terugkeren naar Duitsland, goederen 

die toekomen aan Turkse havens en die worden in beslag genomen.  

Vereniging opgericht, specifiek om te laten erkennen als ngo. Manier 1: voldoen aan 

reglementen en hopen dat een regering in de wereld u erkent als ngo of koning van 

België. Gelieerd aan Kobane reconstruction board: www.helpkobane.com . Europese 

bureau die belast is met het zoeken naar financiering, heropbouw.  

PYD is puur lobbywerk. Diplomatieke dienst. PYD kantoor in Brussel is niet officieel 

erkend. Er zijn aantal landen die PYD erkennen als gesprekspartner. Regeringen 

consulteren ze. Hier in België nog niet. Er zijn contacten met politieke wereld.  

Nav Bel is ook met lobbywerk bezig, doen samen met PYD lobbywerk.  

Rol van diaspora: turkse koerden hebben bewezen dat dat werkt. Volksdiplomatie: 

culturele uitwisseling. Je kan je richten naar politiek maar je kan ook werken met 

Belgische organisaties. Wij doen ze beide. Wij hebben ook contact met het Belgische 

middenveld. Ook contact met culturele organisaties, zaken die met politieke inhoud: 

Koerdische strijd bekend te maken bij Belgische bevolking.  

IPWK: interparlementaire Werkgroep Koerden: werkgroep in parlement waar Belgische 

politici van alle lagen toekomen: gemeentelijk tot Europees niveau maar ook externen. 

In Vlaams parlement om Belgische politici te betrekken. Pluralistische organisatie. 
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Vergaderingen 1x op de 2 maand. Gesprek over Koerdische kwestie: uitwisseling van 

informatie, plannen gesmeed om iets te doen. Platform om vragen te richten naar 

Belgische politici. Initiatief ontstaan door Koerdisch instituut.  

Heiva Sor heeft vooral Duitse en Nederlandse werking. Heeft fortis rekening. Nav Bel 

heeft Europese zusterorganisaties. Koepelorganisatie: KCDK in Duitsland. Geld dat ze 

ophalen wordt doorgegeven aan Heiva Sor.  

Heel politiek actief: Nav Bel organiseert heel veel betogingen, straatacties om aandacht 

te vragen. Hoe worden mensen gemobiliseerd? Straatactie: interne werking: rondgebeld 

en gemaild. Solidariteitscomité stuurt vragen door naar hun achterban. Mensen die 

daarop afkomen zijn bijna nooit vluchtelingen. Die hebben andere zorgen aan hun hoofd. 

Echte vluchtelingen bereiken is moeilijk. Bereiken gaat maar mobiliseren niet. PYD heeft 

ook een comité hier in België. Ook belgisch comité van PYD naast international relations.  

3) Wat is de rol van sociale media in het activeren van de recente vluchtelingen in 

hun steun naar hun thuisland? Impact van NoFLyZOne4Rojava van diaspora?  

#Noflyzone4Rojava: persoonlijk sceptisch, kunnen niet in trends komen, missen de 

kritische massa, bovendien als de politieke wereld niet meezit kan je schreeuwen zo 

hard als je wilt, politieke omstandigheden die rijp zijn om te antwoorden op vragen: niet 

het geval. Europese politiek die stil blijft weet wat er gebeurt maar hebben geen 

oplossing voor wat er gebeurt.  

Spelen jullie daarop in? Vele leden wel.  

4) Koerdisch instituut sprak ervan geboycot te worden door de banken/overheden: 

slechts 1500 euro per maand mogen overschrijven. Ondervinden jullie 

gelijkaardige barrières? Andere barrières voor activisme van vluchtelingen? 

a) Vluchtelingen bezig met overleven, verwachtingen met Ocmw waaraan ze 

moeten voldoen, als ze willen statuut behouden, ze mogen daar niet van 

afwijken 

b) Schrik: als ze zich te hard met politiek inlaten dat ze hun statuut gaan 

verliezen 

c) Vluchtelingen voelen zich slecht als ze komen, PYD is dominante macht, PYD 

zegt: niet vluchten: help mee het land opbouwen, gemeenschap mag niet 

verloren gaan, discours is grote propaganda campagnes. Schuldgevoel.  
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Was anders in jaren 90 met Turkse koerden: Koerdische vluchtelingen in jaren 90 waren 

trekkers en niet koerden die hier al langer waren. Politieke vluchtelingen zijn 

onzekerder. Vluchtelingen leefden mee met actualiteit van thuisland.  

Integratieverplichtingen waren er in jaren 90 niet.  

9) 07/05/2017 : Interview met H. in Aalst 

H. spreekt eerst over de Koerdische politieke partijen. YPK en YPJ zijn een deel van PYD, 

deel van PKK. YPK is populairst in Syrië, ze vechten en beschermen Rojava. Er zijn nog 

vele andere partijen die hulp bieden.  

Als de vluchtelingen geld hebben dan beweren ze te helpen: ik zal geld geven aan mijn 

eigen familie. Via die hulp helpt de familie ook andere mensen die hulpbehoevend zijn.   

Helpt de #NoFlyZOne4Rojava? Niet enkel koerden doen dit, rond de wereld wordt deze 

hashtag gebruikt. In Turkije kunnen koerden en turken dit niet posten omdat ze dan 

door Erdogan worden gelyncht.  

Heb je meegedaan aan protesten? Er zijn vele protesten en vrienden vragen me weleens 

op facebook of ik wil meedoen aan protesten. Ik doe hier liever niet aan mee omdat er 

binnen de koerden verscheidenheid is en ik angst heb voor discussie. 

Er is ook angst voor slapende cellen: ik wil geen problemen maken hier. Ik wil een veilig 

leven opstarten hier. Misschien in de toekomst, omdat we nu geen oplossing zien: er is 

constant gevecht. Stel dat we op een belangrijk punt komen in het proces naar een 

autonome provincie dan zal ik wel protesteren.  

Zijn jullie bang van de Belgische overheid? Nee we weten dat er vrijheid van 

meningsuiting is.  

Geld sturen naar familie maar naar wie anders? Ik heb geen vertrouwen in organisaties 

of personen, zelfs rode kruis dat het geld daar wel echt naartoe gaat. Van het OCMW mag 

ik ook geen geld sturen 

Het duurt jaren vooraleer je kan werken: inburgering, vluchtelingenkamp: lang je weet 

niet hoe lang, kan 1 maand zijn, kan 1 jaar zijn wachten op positief. Na positief lange 

zoektocht naar huis, daarna cm, bank, OCMW. Daarna vragen naar werk maar dan kan 

het nog 6 maanden duren vooraleer je werk krijgt toegewezen.  
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10)   10/05/2017 : Interview met SB Overseas 

Sb Overseas is een humanitaire organisatie die op professionele manier werkt. Het is 

een kleine organisatie. Mevrouw Loubna is het hoofd van de organisatie en heeft 

Syrische roots maar is al 16 jaar in België. Ze werkt met stagiaires van over heel Europa 

maar er is geen enkele Belgische stagiair. Daarnaast zijn er vele vrijwilligers waarvan 

een viertal Syriërs. Ze is erg begaan met de zaken en actief ook ter plaatse. Ze benadrukt 

de gevaarlijkheid van de situatie. Ze ergert zich aan het feit dat de Belgische overheid 

geen financiële steun geeft aan dergelijke organisaties terwijl ze dat in het buitenland 

wel doen. De containers die ze opsturen zijn erg ad hoc en kosten veel geld. De 

ingezamelde goederen komen van overal en niet speciaal van Syriërs meer. Ze hebben 

ook scholen. Ze claimen geen enkele politieke invloed te hebben en werken aan beide 

kanten van het conflict. Wanneer zij containers brengen werken ze niet met de politiek 

autoriteiten maar met plaatselijke charity workers. Als barrières voor hulp van Syrische 

vluchtelingen geeft zij aan: 

- Ze zijn moe 

- Ze hebben psychologische hulp nodig 

- Ze hebben vrede en stabiliteit nodig 

- Verschil in cultuur, mentaliteit: integratieproblemen  

- Geen geld 

- Problemen met overheid: je kan geen geld overschrijven! 3 maanden papierwerk: 

claimt dat dit de overheid van de US is die dat in gang zet maar hoe dit juist werkt 

legt ze niet uit.  

- Ze weten niet hoe de dingen hier werken: hoe communiceren 

- Ze zijn bang dat hun status zal afgenomen worden 

- Ze hebben nood aan geld, de taal en dat hebben ze niet 

Wanneer ze willen helpen zullen zij aansluiten bij projecten zoals de onze maar niet zelf 

iets opstarten.  

SB Overseas participeert ook aan conferenties en demonstraties. Zelf is ze erg cynisch 

over dit. Ze doet het voor de overheden te beïnvloeden maar geeft toe dat dit erg weinig 

zal uitmaken gezien hoe geïnternationaliseerd het conflict is. Misschien zal de activiteit 

van de Syriers in de toekomst veranderen, als we ze een kans geven.  
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11)  10/05/2017 : Interview met PYD Rojava 

1) What are your activities in Brussels? Advocacy? Fundraising: problem with it? Do 

you have a humanitarian part? 

S. only works in diplomacy: “I am dealing with the EU, MEPs, diplomats”. 

Diplomacy? Look after the Kurdish community in Belgium. We try to help and 

support them the Kurdish community. How does diplomacy work? Students, 

journalists, politicians: meet with them. Statements of activities: weekly 

newsletter. Meetings with government officials. Internal and external: whenever 

refugee or asylum seeker arrives, they approach them for support. Making them 

feel they are not alone.  

2) Are Syrian kurds active? Do they want to help build Rojava? On what ways do 

they help /do they have influence on Rojava?  

They are very active. Big community. In terms of demonstrations, leaflets, 

lobbying. New refugees also active? Yes, we don’t force people to come, they 

come voluntarily. Newcomers are also active because they feel very connected. 

Some people become more politically active in Europe than they were in Rojava. 

Attending demonstrations, meetings. Sometimes getting involved in charity and 

fundraising. Having stools and trying to raise money.  

Difference between asylum seeker and refugee: mental health of refugee is bad. 

Somebody who got refugee status: jobs: no time but some do participate. Majority 

of refugees.  

They become active in activities they organise, they don’t organise activities 

themselves. They need them for organisational forms.  

3) Do you try to mobilise the syrian-kurdish refugees to become politically active? Is 

there a lot of support more since the Syrian refugees are here?  

We want our people to be involved in demonstrations. Fundraising from Kobane: 

people from Kobane and involve them. We want them to be involved but we don’t 

want to use the word mobilise. Social media, spreading the word, political 

activists talk to each other, text message: we have a demonstration, do you come? 

Typical reoccurring events: 12 of march: Qamishli uprising 2004. 1st of 

November: international day of Kobane. 21st of march: celebration of newroz. 

They are days organised every year, but also ad hoc, depends on the news.  

Other organisations who organise these demonstrations? Save Aleppo?  
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Kobane was different. The Christians also participated then.  

Not on very good terms with Syrian opposition: in most demonstrations their 

demonstrations are against us as well.  

Focus demonstration: raising local public awareness, pressure our government, 

solidarity showing: people in rojava. Media also a very important tool.  

The permission of demonstrations is never rejected. We hope to gain some public 

support like this.  

Official help goes through the EU.  

Belgian media is quite positive.  

4) What is the impact you think of the #noflyzone4rojava? What is the role of social 

media? 

#noflyzone4rojava: came as a response to attack on YPG headquarters. No fly 

zone: it has to go through UN security council. Complicated process: public 

demand. To stop the aggression. We will always try to lobby. Sometimes making 

noise is better than nothing.  

 

5) Is there a humanitarian wing of the PYD?  

PYD is political: youth, women's, humanitarian offices.  

Kurdish red crescent: based in Germany. Money, donations, medicines.  

Community does it but work together with official organisations.  

 

6) When is the next demonstration? Not on facebook, because of Turkish people.  

 

7) What are the barriers for Syrian Kurds for not being active?  

- Political and logistics: Turkish lobby, they do work against us. Logistics: 

blockade, stage of siege: besieged from every side: borders not always open. 

How to get there, how to deliver? Problem with EU, UN institutions: have to 

do through official channels: through Damascus, Damascus will never give 

approval of sending goods to Rojava.  

- We say to EU: we want people to go back from Rojava: language barrier, 

integration issues, homesick. Eu is not helping. If we can invest in Rojava.  

- Kurdish national council, we don’t force people 
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- Fear of clashed of Kurds and Turks. Fear mostly within asylum seeker where 

it has not been decided yet to be positive.  

8) Do you see a big role for the refugees in the state building? 

Reconstruct of Rojava, Kobane. We want people to go back to Rojava. Kobane is very 

safe. It will take time. We want Christians to come back, Christians from Syria. We want 

them to contribute and build Rojava. Deradicalize people. A lot of them approach us to 

go back. Government doesn’t provide documents. That’s why there talking to 

governments.  

9) How are the links with the politics in Syria?   

19 political, 6 of them including PYD part of TEVDEM: Movement for a democratic 

society= umbrella society with political parties and civil movements. KNC= member of 

Syrian opposition, coalition. They call it the Sodk. Send to the center. Work as a team. 

Reports from European office come to him.  

Goal: state /province? Federalism: no intention to divide the country. Not back to 

centralized regime. Most European countries are federal, proposal.  

Freedom of speech: demonstrations are official, if you follow the rules you have no 

problem.  

Fed up with politics: arabs, but kurds are politicised. Kurds become more politicised by 

being here in the free space, allow them to express themselves. 

Older generation: difficult to integrate.  

Previously younger ones, under assad regime only younger ones. Send man to Europe. 

Kobane crisis: entire family.  

10) Can you refer me to other organisations?  

 Antwerp: Kurdish community center:  

 Women's center 

12)   13/06/2017 : Lezing 13 juni Syrians on Syria Brussel over 

mukhabarat, gesprek met organisatoren 

Het doel van dit evenement: 

- Mensen van Syrië verbinden met Belgen 
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- Mensen informeren 

- Mensen activeren: stimuleren om actie te ondernemen 

1,5 geheime dienst per burger wordt gezegd. Syrians only open their mouth to eat. 

Reeds sinds Hafez is er een schrikbewind in Syrië.  

Geheime dienst is overal: ziekenhuizen, scholen, op straat. Mensen hebben wel 

vermoedens wie er verbonden is aan de geheime dienst: de Mukhabarat. Kinderen 

worden opgevoed met het idee dat ze niet open mogen praten en hun ideeën geheim 

moeten houden.  

Voorbeeld op de universiteit: Mensen door ruit geduwd omdat ze revolutionaire vlaggen 

hadden en leuzen aan het scanderen waren.  

Er heerst(e) een heus schrikbewind. Zo werden er willekeurige arrestaties uitgevoerd 

zonder proces waarvan je niet wist of je één dag of één jaar of 10 jaar in de cel zou 

doorbrengen.  

Het probleem is dat Syrische vluchtelingen in België ooit zouden (moeten) terugkeren 

naar Syrië en de mukhabarat komt erachter wat ze hier deden ze in de problemen 

komen. Het gaat verder dan dat; de familie van de vluchtelingen die nu nog in Syrië is 

van vluchtelingen die hier in België zijn kunnen gevaar lopen als de mukhabarat weet 

wat zij hier nu ondernemen. Dit doen ze om druk te zetten en het angstregime voort te 

zetten. Dit is ook de reden waarom het zo moeilijk is om gastsprekers te vinden voor dit 

evenement. Het is bovendien de reden dat er geen gsm’s toegelaten werden in de zaal. 

De aanwezigheid van mukhabarat was het sterkst in Damascus.  

Syriërs leerden ook aan een toekomst denken buiten Syrië. Er was geen mogelijkheid om 

te dromen. De overheid had controle over alles, zo ook altijd meer dan 50% van je eigen 

bedrijf. Vandaar dat vele Syriërs gingen werken in de golfregio. Nu deze regio de deuren 

sloot was de enige oplossing nog om illegaal naar Europa te vluchten.  

Een belangrijk punt is dat onder de vluchtelingen ook mukhabarat of gewezen 

mukhabarat zit. Er is een voorbeeld van een Syriër die in Charleroi over de 

wantoestanden in Syrië sprak. Een groep mensen intimideerde hem en maande hem aan 

om er mee te stoppen. Deze groep waren zelf Syrische vluchtelingen gelinkt aan de 

mukhabarat. 
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De gastspreker was vrijwilliger bij een ngo waar ze nieuwkomers onthaalden. Men 

ontdekte daar een Libanese vrouw die kwam om te spioneren op Syriërs hier. Zij werd 

teruggestuurd.  

Er is weinig hulp in Syrië. Hoe komt dit? Waarom helpen mensen elkaar niet? Assad 

probeerde de bevolking te verdelen. De bevolking was intern enorm verdeeld.  

“We don’t come together to build Syria. We should come together but we don’t dream 

about going back in the near future.” 

Het angstregime’s hoogtepunt was het Hama-massacre in de Jaren 80. Deze harde 

repressie hield de bevolking jarenlang stil. Ouders leerden hun kinderen om te zwijgen 

en uiteindelijk Syrië te ontvluchten.  

Na een gesprek met de organisatoren vertellen ze mij ook dat wij dikwijls in 

organisatievormen denken. We denken dat vluchtelingen zich net zoals ons in 

organisaties zullen verenigen om dingen te ondernemen. Dit is echter een westers 

gegeven. Syriërs hebben geleerd om niet te vertrouwen in organisaties. In de plaats 

daarvan kennen zij sterke individuele banden. In het begin van de vluchtelingencrisis 

was er meer protest maar dat is sterk verminderd omdat vluchtelingen niet ondankbaar 

willen lijken. Er zijn wel groepen opgericht maar die zijn gericht op de interne situatie 

van vluchtelingen in België. (zie Syrische vrijwilligers Antwerpen). De situatie bij 

koerden is anders omdat zij de supervisie van de mukhabarat minder kenden.    

13)  30/09/2017 : Interview  met A.K. in Gent 

A.K is student ingenieurswetenschappen aan de universiteit van Gent. Hij is 

oorspronkelijk van Idlib, gekend als oppositiestad, maar studeerde een eerste semester 

aan de universiteit van Aleppo voor hij vluchtte. Hij kon via een visum van de 

universiteit van Gent naar België komen. Hij vluchtte toen hij vernam dat zijn buren 

gearresteerd werden door het regime, waar hij tot op vandaag niets meer van hoorde. 

Toen ze belaagd werden van twee kanten, ene kant Al Nussra, tweede kant het regime 

vluchtte hij naar Turkije waar hij zijn visa voor België aanvroeg. Op de vraag hoe hij op 

de  hoogte blijft van de situatie in Syrië vertelt hij me dat hij enkel de mensen zelf 

gelooft. Hij heeft geen vertrouwen in media. Hij kijkt wel naar Al Jazeera maar weet dat 

dit verbonden is aan de moslimbroederschap. Ook zijn vader werd al gearresteerd door 

het regime.  
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A. heeft een zeer gelaten houding over de mogelijke impact van een Syrische vluchteling 

op de situatie ter plaatse. Oorspronkelijk geloofde hij een beetje in de kracht van het 

volk. Daarom nam hij ook deel aan de protesten. Nu het conflict zo geïnternationaliseerd 

is raakte hij dit geloof kwijt. Zijn enige bijdrage die hij vindt dat hij kan leveren is wat 

geld opsturen naar zijn ouders. Andere zaken doen niets uit. Hij vindt de betogingen die 

hier georganiseerd worden een lachertje. De Belgische noch de Europese overheid kan 

iets veranderen aan de situatie ten gronde zolang Rusland, Israël en dergelijke in het 

conflict zitten. Voor hem is er geen twijfel dat het regime aan de macht zal blijven. Dit 

zullen ze bereiken door alle oppositie te vermoorden. Niemand geeft immers om 

burgerdoden. Het zijn de interesses van de grootmachten die primeren en nu in Syrië 

uitgespeeld worden. Wanneer de interesses van grootmachten veranderen dan zal er 

iets veranderen maar enkel in functie daarvan. De oplossing voor Syrië zal volgens hem 

militair en zeker nooit politiek gebeuren. De pogingen in Genève zijn maar een grapje. 

Persoonlijk gaat hij met deze onmacht om door zich te storten op zijn studies en 

constant bezig te zijn met hobby’s zodat hij niet moet denken aan de situatie en zijn 

ouders.  

A. geeft te kennen dat voor de oorlog de bevolking in Syrië ondanks de verschillen goed 

overweg konden. Hij haalt hierbij een anekdote aan dat zijn vader een vriend had 

waarvan hij meer dan 10 jaar niet wist dat die christen was. Dat werd simpelweg niet 

gevraagd. Hij zegt dat er door grootmachten en het regime wordt ingespeeld op de 

verschillen waardoor er haat wordt gecreeerd. Iran speelt in op de soenniet-sjiiet 

schisma. De VS willen de christenen beschermen. Het regime legt de scheiding tussen 

Alawiet en soenniet. Tot slot praatten we nog even over de humanitaire organisaties. 

Zelf kent A. geen organisaties zoals NOSTSP. Hij geeft aan dat in Idlib enkel organisaties 

van Qatar, Saudi-Arabië en de golf aanwezig zijn. Dit toont duidelijk de link tussen 

humanitaire organisaties en de politiek. Hij zegt dat NOSTSP slechts aan de grens of het 

noorden van Aleppo kan geraken, gebieden die door de FSA gecontroleerd worden. Ook 

bij de humanitaire hulp spelen interesses een doorslaggevende rol.  

14)  10/10/2017 : Interview met I. in Gent 

I. is een vooraanstaand burgerjournalist en activist uit Syrië. Hij was zeer actief bij de 

demonstraties in 2011 in Syrië als activist en bracht activisten bij elkaar. Hij was ook 

directeur van de mensenrechtenorganisatie CCSD: Centre for Civil Society and 
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Democracy. De missie van deze organisatie luidt als volgt: “The Center for Civil Society 

and Democracy in Syria is an independent Syrian center that seeks to support and 

strengthen civil society and democracy and promote the values of freedom, justice and 

coexistence through the analysis of the current situation and developing and 

implementing solutions”. I. schreef anti-regime artikels voor internationale media. Hij 

houdt er ook een kritische kijk op na voor ngo’s.  

Tijdens het interview komt ter sprake dat hij als informatiebron en spreekbuis fungeert 

voor verschillende zaken. Zo sprak hij voor het Europees parlement en wordt zijn raad 

gevraagd bij zittingen over Syrië. Hij had contacten met Guy Verhofstadt. In een 

interview met Feeling beweert hij bovendien contacten te onderhouden met de Free 

Syrian Army. Hij werkte in België ook samen met verschillende media: Majd Khalif en 

Vranckx van VRT en De Morgen.  

Maar een grote focus van zijn bezigheid hier is toch het ondersteunen van vluchtelingen 

hier. Ik heb de indruk dat de focus niet zozeer in zijn thuisland nog ligt. Hij wil absoluut 

teruggaan en gelooft nog rotsvast dat de revolutie er komt. Hij geeft aan dat er een grote 

gemeenschap aan pro-Assad Syriërs in Brussel leven en dat ze gelinkt zijn aan de 

tweedehands autobusiness.  

Hij geeft aan dat buiten al die problemen je nog moet vechten voor de vrijheid en tegen 

het radicalisme.  

Zijn idee over de Syrische vluchtelingen is dat ze niet genieten van Europa. Ze zitten met 

hun hoofd in Syrië en zijn zeer spaarzaam opdat ze geld zouden kunnen opsturen naar 

hun familie. Maar geld opsturen wordt bemoeilijkt. Één factor die meneer I. beaamt is 

dat vluchtelingen zodanig gepusht worden om te werken en studeren dat ze geen tijd 

hebben om te demonstreren en actie te ondernemen voor hun thuisland. Ze kiezen ook 

steeds een opleiding waarmee ze later bij terugkeer naar Syrië dit kunnen gebruiken.  

Één van de problemen die de revolutie kent is dat het zwakke leiders heeft. I. zegt dat de 

revolutieleiders die vanuit Turkije opereren niet gekozen werden door het volk maar 

door de ambassades van bijvoorbeeld Frankrijk. De echte leiders zitten volgens hem in 

Syrië maar die krijgen geen steun.  

Hij is een sterk voorstander van de protesten die gevoerd werden in Brussel. Hij was er 

ook aanwezig. Deze protesten zijn volgens hem gericht op de Europese overheden, 
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vandaar ook het feit dat ze dikwijls aan het Shumanplein plaatsvinden. Hij heeft ook 

contact met Europese parlementariërs en hoopt zo invloed te kunnen uitoefenen op 

Europees beleid. Hij werkt daarin vrij alleen en heeft geen bepaalde groep rond zich om 

dit structureel te doen.  

I beweert dat de revolutie nog steeds in de Syriërs hun hoofd zit. Eens er iets die 

gedachte triggert zal er weer gestreden worden voor vrijheid.  

Activisten in België kunnen hier zich naar de bevolking richten om de publieke opinie in 

hun voordeel te laten uitkomen. Daarom is het belangrijk dat de opinie over Syrische 

vluchtelingen positief blijft/Wordt. Daaraan werkt hij. Een kleine misstap en het is 

verloren.  

Hij beweert niet dat het voor de familieleden gevaarlijk is die nog steeds in Syrië zijn dat 

ze door de geheime diensten gelyncht zouden worden omdat de meeste familieleden 

niet in regimegebied wonen.  

15)   28/02/2018: Protest Oost-Ghouta bombardementen 

Protest georganiseerd op 28 februari 2018 in Brussel voor de Russische ambassade. Er 

zijn een 150 à 200 tal mensen aanwezig. Naast het feit dat dit niet overdreven veel 

mensen zijn blijkt dat ongeveer de helft ervan Belgen en sympathisanten zijn en niet 

Syriërs zelf. De opkomst van Syriërs zelf is eerder mager. De organisator van NoStSP is 

er ook. De organisatie wordt ook ondersteund door ActionSyrie. Er is sinds lange tijd 

geen protest geweest en nu is er slechts één georganiseerd over heel België maar dan 

nog zijn er weinig mensen aanwezig. Amnesty International Vlaanderen is ook aanwezig.  

ActionSyrie geeft later via facebook nog twee evenementen: een bijeenkomst om 

kaarsen te doen branden voor Ghouta op 30/3 en op 26 maart een betoging om 13 uur 

aan het Shumanplein. Deze laatste is een internationale actie.  Ook op die internationale 

kaarsenactie voor Ghouta zijn zeer weinig mensen aanwezig. Opnieuw is er een lokale 

organisatie, de mensenrechtenliga, die deelneemt aan de manifestatie. De oppositievlag 

is telkens sterk aanwezig.   

16)   26/03/2018 : Interview met J. uit Aalst 

J. uit Aalst is een Koerd uit Qamishli. Hij is actief in de Koerdische politiek in België en 

gaat regelmatig naar politieke demonstraties. Hij ziet het conflict in Syrie als een 

wereldwijd conflict en ziet de problemen in de landen rond Syrie. Hij beschrijft het 
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conflict tevens als een proxy war naar de natuurlijke grondstoffen van Syrie. Volgens 

hem ondervinden de koerden een tweelagig probleem. Enerzijds hebben ze de 

onderdrukking van de dictator, anderzijds de Koerdische cultuur die onderdrukt wordt. 

Telkens bij een interview komen er verhalen rond de mukhabarat naar boven. Ook hier. 

De nonkel van de vrouw van J. woont al jaren in Zweden en deed van daaruit aan 

Koerdische oppositie. Er werd hem gezegd niet terug te keren naar Syrie of dat zijn 

leven in gevaar zou zijn. J. gelooft niet zozeer in het argument politieke gelatenheid. Hij 

zegt dat iedereen gelinkt is aan politieke partij en deze steunt maar dat dit geheim is 

voor mij. Financiele steun zal altijd eerst naar de familie gaan en dan naar groeperingen 

volgens hem. De betogingen hebben volgens J tot doel om de Europese bevolking te 

sensibiliseren en te informeren. Hij schat dat 60% van de mensen op de betoging nieuwe 

diaspora zijn. De organisatie verloopt telkens via de politieke partijen en niet via 

apolitieke groeperingen. Een reden die J aanhaalt waarom vluchtelingen niet komen 

protesteren is omdat ze bang hebben voor repercussies van de turkse gemeenschap of 

van de andere oppositieblok binnen de koerden die vooral in Turkije gevestigd zijn: 

Anakasi. Onderling is er een tweestrijd aan de gang.  

J. ziet de niet-Koerdische oppositiegroepen als te fel religieus. Hij zegt dat ze niet 

zichtbaar kunnen handelen omdat ze telkens verwijzen naar religie en dit hier niet goed 

onthaald zou worden. Zij hebben ook geen steun nodig vanuit Europa omdat hun 

oppositiegroepen allen in Turkije zijn gevestigd en er gesteund worden door de Turkse 

staat.  

17)   27/03/2018: Protest tegen aanvallen Afrin door Koerdische 

gemeenschap (PYD)  

Op 27 maart 2018 wordt in Brussel een betoging gehouden door Koerdische politieke 

partijen PYD, YPG en YPJ. Die laatste zijn gelinkt aan PYD. In tegenstelling tot de 

betoging tegen de bombardementen in Ghouta een maand ervoor zijn er praktisch alleen 

koerden aanwezig. De betoging begint aan de gebouwen van de Vlaamse overheid en 

gaat over in een mars naar de NATO-gebouwen. Het protest is een specifieke aanklacht 

tegen Erdogan en het turkse regime die Afrin aanvalt en tegen de EU, NATO en VN die 

hier niets aan veranderen. Er zijn Turkse koerden alsook twee Assyriërs aanwezig. De 

spreektalen zijn Frans, Turks en Koerdisch. Het koerdisch nationalisme lijkt sterk 

aanwezig. Hoewel de retoriek lijkt dat de Koerdische beweging inclusief is voor alle 
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oppositiegroepen zijn er hoofdzakelijk Koerdische symbolen aanwezig en ook etnische 

koerden. In de betoging wordt voornamelijk verwezen naar Erdogan en niet naar Assad. 

Uit eigen bronnen worden er 2000 mensen geschat aanwezig te zijn. Er heerst een 

activistische sfeer. Het protest is zeer goed georganiseerd en er lijkt veel geld mee 

gemoeid. Dit valt op aan de vlaggen, pamfletten en paraplu’s in Koerdische kleuren. Bij 

de vraag hoe dit komt is het antwoord dat vele koerden lidgeld betalen aan de 

organisatie. Men vertelt mij ook dat de organisatie dagelijks protesten voert over heel 

Europa. Men sluit zich ook telkens bij andere betogingen aan zoals de betoging tegen 

Trump, racisme.  De betogingen van de Koerdische gemeenschap zijn al aan de gang van 

voor het conflict maar de beweging is veel sterker geworden sinds de 

vluchtelingenstroom op gang kwam.  

 

 

 

 

 

 

 


