
Pressemeddelelse: Öcalan er fortsat nøglen til en fredelig løsning. 

Save Efrîn Platformen og herboende kurder kalder til demonstration i protest mod Abdullah Öcalans 20 
års isolationfængsel og den tyrkiske invasion i byen Afrin. 
Erdogans maske er faldet af!  demonstration på lørdag den 06.oktober kl. 13 fra Vesterbros Torv. 
 

Fredens arkitekt Abdullah Öcalan har den 15. februar 1999 har været fængslet på den tyrkiske fange ø 
Imrali, som følge af en international sammensværgelse mod Öcalan og det kurdiske folk.  

Saveafrin Platformen, Feykurd og Kurdisk Kvindeforening fordømmer den internationale sammensværgelse 
mod den kurdiske Folke leder Abdullah Öcalan som startede d. 9. oktober 1998. Tyrkiets trusler mod Syrien 
på daværende tidspunkt om, at de ville invadere landet, hvis ikke den kurdiske leder Abdullah Öcalan forlod 
Syrien, har været opstarten på endnu en internationale sammensværgelse mod det kurdiske folk. Tyrkiets 
reelle krigeriske trusler mod den syriske befolkning fik d. 9. oktober 1998 Öcalan til at forlade Syrien, hvor 
PKK havde militære baser. 

Öcalan gik fra Syrien til Grækenland, men på grund af pres fra USA, Storbritannien og Israel måtte han tage 
til Rusland, hvor han heller ikke fik lov til at blive for at etablere en fredelig løsning af det kurdiske 
spørgsmål i eksil. Fredens rejse blev saboteret den 15. februar 1999 i Kenya, og han blev taget til fange og 
overdraget til fængslet på den tyrkiske ø Imrali.1 

Den tyrkiske regerings repræsentanter og repræsentanter fra den tyrkiske efterretningstjeneste har i 
perioden januar 2013 til april 2015 haft løbende dialog med Öcalan. En delegation bestående af kurdiske 
parlamentarikere har ligeledes mødt Öcalan i ovennævnte periode, hvor de blandt andet har varetaget en 
formidlingsopgave mellem Öcalan og KCK (PKK's bestyrelsesenhed). Dog har fredsprocessen fået en 
overvældende drejning, da den tyrkiske præsident Erdogan tilbage i april 2015 valgte at sige, at han ikke 
anerkendte fredsprocessen og dermed gav grønt lys til at afbryde 2 års våbenhvile og hvor han væltede 
”fredsbordet” 

 

Erdogans maske er faldet af 

I Syrien er det ikke lykkedes stedfortræderkrigen at komme folkens vilje til livs, hvorfor krigens reelle 
aktører nu træder i deres oprindelige karakter. Under al den tid, krigen i Syrien har kostet menneskeliv, har 
den tyrkiske præsident haft den primære rolle bag mobilisering og organisering af islamistiske fraktioner, 
med Al-Qaida og Islamisk Stat i spidsen. Det har dels betydet, at den syriske diktator Bashar Al-Assad har 
kunnet klinge sig til magten, forstærket af Rusland, men det har også været en kæp i hjulet på den 
demokratiske revolution.  

Det tyrkiske regime har spillet på, at en eliminering af det kurdiske selvstyre Rojava/Nordsyrien vil kunne 
bane vejen for et neoosmannisk magtimperium. Med befrielsen af Kobane fra Islamisk Stat, Erdogans 
stedfortræder i Nordsyrien, led regimet et svært nederlag, hvorfor de siden så sig rødt på den vestligste 
region, Afrin-kantonen.  

                                                           
1 [1] I de sidste 20 år har Öcalan været udsat for en ualmindelig isolation, hvor han aktuelt fratages retten til at møde 
sin familie og advokater. Siden d. 5. april 2015 har han ikke haft mulighed for at møde sin familie og han har ikke haft 
mulighed for at møde sine advokater siden d.,27. juli 2011. På trods af denne kolossale isolation har Öcalan gjort sig 
umage for at bane vejen til en fredelig og demokratisk løsning af 40 års kurdisk spørgsmål. Først januar 2013 lykkedes 
det Öcalan at overbevise den tyrkiske regering om, at han er den rigtige part i den såkaldte 'fredsproces'. 



Tidligere på året startede Erdogan en ny offensiv mod det kurdiske selvstyre i Afrin og denne gang 
marcherede de islamistiske terrorister for første gang skulder mod skulder med de tyrkiske kommandanter. 
Ideen var at skabe en ny tyrkisk koloni, der kunne blive Tyrkiets bro til resten af Mellemøsten. Dette 
understøttede regimet ved at lokalisere efterladenskaber fra terrorcellerne rundt omkring fra Syrien i Idleb-
provinsen.  

Men i mellemtiden er det Demokratiske Selvstyre i Nordsyrien vokset i styrke, også politisk, og med USA’s 
reelle tilbagetrækning har Assads regime slået rødder gennem landet. Idleb fremstår således som en sidste 
trussel mod såvel Selvstyret i Nordsyrien og mod Assad-regimet.  

Når Idleb renses for de sidste terrorceller er den store taber den tyrkiske præsident Erdogan. Det er ene og 
alene af denne årsag, at Erdogan i offentligheden advarer mod en landoffensiv mod Idleb. ’Bekymringen for 
en massakre’ er blot et dække for regimets reelle frygt for at tabe det udenrigspolitiske spil, som Erdogan 
bevægede sig ud i med den Syriske krig. 

Erdogans fald i Idleb vil nemlig også været afslutningen på den ende, som Erdogan reelt har befundet sig i 
siden afslutningen på fredsforhandlingerne med den kurdiske folkeleder Abdullah Öcalan og den 
efterfølgende udryddelseskrig i kurdiske områder. 

Den tyrkiske diktator har spillet fallit i Mellemøsten. 

Derfor opfordrer vi endnu en gang til international solidaritet med kurdere og andre demokratiske kræfter i 
Tyrkiet, såfremt Erdogan skal stoppes for hans klapjagt mod alle kritiske og fredelige stemmer. 

Arrangør: Save Afrîn Platformen i Danmark og herboende kurdere, 

kontakt: Saime Bilen, tlf. 53320434 & Anne Dalum, tlf.20634852 
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