
LIBERDADE PARA ÖCALAN
A questão curda envolve o Iraque, o Irã, a Síria e, em particular, a Turquia, e é um dos principais
problemas à espera de resolução no Oriente Médio. O conflito entre o Estado turco e o movimento
curdo de libertação segue vivo até aos dias atuais. Até o momento, mais de 40.000 vidas foram
perdidas nesse conflito. Cerca de 4.500 aldeias foram desocupadas ou destruídas e milhares de
pessoas tornaramse refugiados, dispersandose por diferentes territórios.

Através da experiência de outros conflitos, sabemos que para que se leve a cabo um processo
de paz é necessária uma forte personalidade, cuja liderança possa convencer seu povo a buscar
soluções pacíficas. Nelson Mandela, Gerry Adams, Ramos Horta José e Aung San Suu Kyi obtiveram
o respeito e a confiança de seu povo e, desse modo, conseguiram convencêlo a trabalhar de
maneira construtiva.

Abdullah Öcalan, sem dúvida, também faz parte dessa categoria. Graças a ele que nos últimos
anos o foco do movimento curdo de libertação mudou decisivamente do militar para o campo das
soluções políticas.

A partir de 1993 os sucessivos governos turcos, algumas vezes,
aproximaramse de Öcalan e reconheceram seu papel fundamental na
busca de uma solução para o problema curdo. O governo de Erdogan
negociou com Öcalan durante dois anos e meio, quando o líder curdo
propôs um plano em que apresentava o passo a passo para
alcançar a paz, através da adoção de medidas confiáveis, isto é, do
silêncio das armas e seu monitoramento internacional, até uma
solução política permanente para a questão curda. As negociações
foram interrompidas em julho de 2011, porém as propostas de
Öcalan, estabelecidas em seu “Plano de Paz”, continuam sendo de
suma importância.

E o mais importante: a grande maioria dos curdos apoia Öcalan.
No período de 20062007, 3.5 milhões de curdos assinaram uma
petição afirmando que o consideravam como seu representante político.

Como o líder que ganhou a confiança do povo curdo e como o progenitor
desta solução pacífica, Öcalan é indispensável para resolver o conflito turcocurdo. No
entanto, não pode cumprir esse papel estando na prisão, devido às difíceis condições, uma vez que
a comunicação é muito restrita: atualmente está totalmente isolado do mundo exterior.

A liberdade de Öcalan é vital para romper com a lógica militar do conflito e direcionálo para as
negociações pacíficas.

Portanto, requeremos a liberdade de Abdullah Öcalan e para os presos políticos da
Turquia. A liberdade de Öcalan marcará um grande avanço no que tange à
democratização da Turquia e à paz no Curdistão.

Apoie a petição em:
www.freeocalan.org
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