
Vrijheid voor Abdullah Öcalan
 Wie is Abdullah Öcalan?
Abdullah Öcalan wordt door miljoenen Koerden aanzien als hun politieke vertegenwoordi-
ger. Ongeveer 3.500.000 Koerden hebben dit in een ‘ondertekeningscampagne’ in 2006 
betuigd. Hij is de meest betekenisvolle vertegenwoordiger in de strijd om culturele rechten 
en democratie; hij geldt ook als hun symbool voor vrijheid voor de Koerden. Öcalan keert 
zich tegen separatisme en afscheiding en wil een duurzame oplossing voor een democra-
tisch Midden-Oosten met gelijke rechten voor alle volkeren.

 Onvermoeibare inzet voor de vrede
Sinds 1993 probeert Öcalan, met eenzijdig afgekondigde acties voor een staakt-het vuren, 
betere voorwaarden te creëren voor een politieke oplossing van het conflict in Turkije. Ook 
nà zijn illegale ontvoering en opsluiting in de gevangenis in 1999 blijft Öcalan zich inzetten 
voor een vredevolle, politieke oplossing van het Koerdisch vraagstuk. Op grond van zijn 
oproep houdt de guerrilla sedert april 2009 een ‘adempauze’, ondanks de voortgezette ac-
ties van het Turkse leger.

 De AKP-regering speelt vals
Sedert jaren bekritiseert het anti-foltercomité (CPT) van de Raad van Europa de onmenselijke situatie op het gevangenisei-
land Imrali. Zogezegd werden sedert 17 november de gevangenisvoorwaarden verbeterd. De wereldpers berichtte daar-
over euforisch en loofde eerste minister Erdogan. Niets is minder waar: Öcalan’s oude cel was 13 m² en werd reeds door 
de CPT als ‘klaustrofobisch’ aangemerkt; de nieuwe cel is de helft, 6-7 m²! Door de slechtere luchtcirculatie bedreigt ze ook 
de reeds aangetaste gezondheid van zijn luchtwegen. De voorwaarden in Imrali zijn nu slechter dan in alle andere Turkse 
gevangenissen. Tot hiertoe is ook zijn isolatie op geen enkele manier verbeterd: Öcalan heeft, ondanks beloften, nog geen 
enkele medegevangene gezien! Verantwoordelijk hiervoor is de regering. De militairen hebben geen controle over de ge-
vangenis.

 Erdogan wil oorlog, geen vrede
De AKP-regering poogt de wereld te misleiden. In plaats van de uitgestrekte hand tot vrede te grijpen en zo het Koerdische 
vraagstuk op te lossen, pogen Erdogan en zijn ministers de Koerden te provoceren en hun wil te breken. Ze moedigen anti-Koer-
dische pogroms zoals in Izmir aan, geven de militairen blanco cheques voor operaties en verkopen dat aan de wereld als ‘demo-
cratische politiek’. Öcalan heeft daarentegen een ‘Roadmap voor de Vrede’ geschreven, waarin concrete voorstellen voor een 
vredevolle oplossing staan. De regering verhindert dit openbaar te maken. Vrede door dialoog ziet er wel anders uit!

 Escalatie van geweld
De verscherping van de gevangenissituatie van Öcalan loopt parallel aan de haast wekelijkse pogrom-aanvallen naar de 
Koerden. Koerdische afgevaardigden worden voor het gerecht gedaagd, de partij voor een democratische maatschappij 
(DTP) wordt bedreigd met een verbod, zelfs aan kinderen worden enorme straffen opgelegd. De militairen voeren naar be-
lieven bombardementen uit op Iraaks grondgebied. Er dreigt een nieuwe escalatie van geweld, aangestookt door de achter-
bakse politiek van de AKP-regering.

 Waarom zijn we hier?
Wij willen vrede en een democratische oplossing in Koerdistan en Turkije. We geloven dat Öcalan met zijn concept voor 
een democratische republiek garant staat voor zo’n oplossing. De onmenselijke isolatie van hem als marteling moet stop-
pen. Hij moet als partner erkend worden om tot een politieke oplossing te komen.

 Daarom: 
● Stop foltering en isolatie. Imrali moet gesloten worden!
● Het anti-foltercomité (CPT) moet Imrali bezoeken en de misleidende manoeuvres van Turkije veroordelen!
● Dialoog in plaats van geweld: Vrijheid voor Öcalan – Vrede in Koerdistan

Vrede in Koerdistan
Internationaal Initiatief “Vrijheid voor Abdullah Öcalan – Vrede voor Koerdistan”
PF 100511, D-50445 Keulen, info@freedom-for-ocalan.com, www.freedom-for-ocalan.com

Als u dit Internationale Initiatief wilt ondersteunen of een lokale groep wilt opstarten? Meldt u zich bij ons!
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