
Vi kräver därför frigivning av Abdullah Öcalan och de övriga politiska fångarna 
i Turkiet. Öcalans frihet kommer att markera ett genombrott för demokratise-
ringen av Turkiet och fred i Kurdistan.

Den kurdiska frågan är relaterad till Irak, Iran, Syrien och i synnerhet Turkiet, och är ett av de 
största olösta problemen i Mellanöstern. Konfl ikten mellan den turkiska staten och den kurdiska fri-
hetsrörelsen, fortsätter än i våra dagar. Över 40,000 människor har förlorat sina liv i denna konfl ikt. 
Uppemot 4,500 byar har evakuerats eller bränts ned, samtidigt som miljontals människor har blivit 
fl yktingar, spridda över olika territorium.
Från tidigare erfarenheter av andra konfl ikter, vet vi att för att en fredlig process ska utvecklas 
förutsätts det starka personligheter vars ledarskap kan övertyga deras samhällen att söka en fredlig 
lösning. Nelson Mandela, Gerry Adams, José Ramos-Horta och Aung San Suu Kyi hade och har 
respekt och förtroende av deras samhällen och kan övertyga dem att arbeta konstruktivt. 
Utan tvivel faller också Abdullah Öcalan i denna kategori. Det är tack vare honom som den kurdiska 
frihetsrörelsen under de senaste åren har skiftat beslutsamt bort från militära lösningar till politiska 
lösningar.
Turkiska regeringar har från 1993 och framåt succesivt närmat sig Öcalan 
från tid till tid, och därmed erkänt hans nyckelroll i sökandet av en lös-
ning. Den nuvarande Erdogan-regeringen upprätthöll förhandlingar 
med honom under två och ett halvt års tid. Under den tiden föreslog 
Öcalan ett steg-för-steg plan för att uppnå fred, som utgick från 
förtroendeskapande åtgärder, till att tysta vapnen under internatio-
nell övervakning, till en permanent politisk lösning av den kurdiska 
frågan. Förhandlingarna bröts i juli 2011, men Öcalans förslag som 
presenteras i hans ”Vägkarta”, är fortfarande av yttersta vikt. 
Vad som också bör uppmärksammas är att den stora majoriteten av 
kurderna står bakom Öcalan. Under åren 2006-2007, signerade 3.5 
miljoner kurder en petition om att dem betraktar honom som sin politiska 
representant. 
Som en ledare, som besitter förtroende av det kurdiska folket och som företrädare 
för denna fredliga lösning, är Öcalan oumbärlig för att lösa den turk-kurdiska konfl ikten. Men han 
kan inte uppfylla denna roll från fängelset, på grund av de svåra villkoren och den ytterst restriktiva 
kommunikationen – hans band till yttervärlden är förnärvarande helt avskurna. 
Kraven på Öcalans frihet är avgörande för att krossa den militära logiken av konfl ikten och skifta 
fokusering mot fredliga förhandlingar.  
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