
VRIJHEID VOOR ÖCALAN
De Koerdische Kwestie is een zeer belangrijke en fundamentele probleem in het MiddenOosten,
vooral in relatie tot Syrie, Irak, Iran en bovenal Turkije, dat tot op de dag van vandaag onopgelost
blijft. Het conflict tussen de Turkse staat en de Koerdische vrijheids beweging duurt nog altijd voort.
Dit conflict heeft al meer dan 40 000 levens geëist, ongeveer 4 500 dorpen zijn geëvacueerd of
platgebrand en miljoenen mensen hebben moeten vluchten naar andere oorden.

Uit ervaringen met andere vroegere conflicten weet men dat een sterke leiderschap onontbeerli
jk is om een vredesproces op gang te brengen. Zo’n sterke persoonlijkheid kan zijn gemeenschap
overtuigen om de weg van vreedzame oplossingen in te slaan. Nelson Mandela, Gerry Adams, José
RamosHorta en Aung San Suu Kyi zijn hiervan enkele voorbeelden die het respect en het vertrou
wen kregen van hun gemeenschap. Ongetwijfeld past Öcalan ook in deze rij. Het is dankzij hem dat
in de voorbije jaren de focus verschoven is van een militaire oplossing naar een politieke oplossing.

Al van 1993 hebben verschillende Turkse regeringen van tijd tot tijd Öcalan benaderd en dus zo
zijn sleutelpositie voor een oplossing bevestigd. De huidige regering van Erdogan heeft
ook twee en een half jaar onderhandelingen met hem gevoerd maar helaas is
dit in juli 2011 stilgevallen. Nochtans werden toen protocollen opgesteld
waarin een stappenplan stond om wederzijdse vertrouwen op te wek
ken, onder internationaal toezicht de wapens aan de kant te schuiven
en uiteindelijk tot een definitieve, politieke oplossing te komen.
Öcalan’s “Roadmap” blijft echter van uitermate belang om een bi
jdrage te doen aan de oplossing.

Bovendien heeft Öcalan ook de steun van de meerderheid van
de Koerden. In 20062007 hebben 3,5 miljoen Koerden een petitie
ondertekend waarin ze stelden dat hij hun politieke vertegenwoor
diger was.

Zijn constructieve bijdragen om tot een vreedzame oplossing te
komen en de steun die hij geniet van de Koerden, bevestigen zijn sleu
telpositie en maken hem onvermijdelijk. Maar hij kan niet deelnemen aan
dit proces zolang hij opgesloten is in een gevangenis omwille van de zware
condities en de restricties die er heersen. Van tijd tot tijd, zoals nu ook het geval is,
wordt hij zelfs compleet afgesneden van de buitenwereld.

Vrijheid voor Öcalan eisen, is van vitaal belang om het spiraal van de militaire logica te breken
en de focus te verschuiven naar vreedzame onderhandelingen.

Wij eisen vrijheid voor Abdullah Öcalan en de politieke gevangenen in Turkije. Öcalan’s
vrijheid zal een doorbraak zijn voor de democratisering van Turkije en vrede in
Koerdistan.

Steun de campagne op
www.freeocalan.org
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