CAMPANYA DE LA INICIATIVA INTERNACIONAL:

“Justícia per als Kurds”
CRIDA URGENT PER A LA RETIRADA DEL
PKK DE LA LLISTA D’ORGANITZACIONS
TERRORISTES DE LA UNIÓ EUROPEA
Pel bé de la pau, la democràcia real i els Drets Humans, sol·licitem al Consell de la Unió Europea
que elimini al PKK de la llista d'organitzacions terroristes.
És un requisit primordial per a aconseguir una solució pacífica de la qüestió kurda i poder començar
a recompondre l'estabilitat i el teixit democràtic en tota Turquia i Orient Mitjà. La República de
Turquia i la seva àmplia comunitat kurda només podran aconseguir una sortida pacífica mitjançant
una solució negociada. Aquestes negociacions han de considerar a totes les parts involucrades,
incloent per descomptat al PKK. No obstant això, que encara no s'hagi exclòs al Partit de la llista
d'organitzacions terroristes, és un obstacle en el camí cap a una pau sostinguda.
Existeixen motius pràctics aclaparadors per a excloure al PKK, i també existeixen motius legals.
El PKK va ser inclòs en la llista d'organitzacions terroristes en 2002 a petició de Turquia, membre
de l'OTAN. No obstant això, existeixen antecedents jurídics contundents que contrarien aquesta
decisió. Llegeixi's la fallada de l'Alt Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) amb seu a
Luxemburg, el qual va dictaminar en 2018 davant els arguments del Consell de la Unió Europea,
que el PKK havia estat inclòs erròniament en la llista d'organitzacions terroristes de la UE durant
els períodes compresos entre el 2014 i 2017. El Tribunal va estudiar tots aquests arguments i els va
declarar nuls i invàlids. En opinió del Tribunal, no hi ha justificació suficient per a explicar per què
el PKK està en la llista. A més dels errors de procediment, la sentència també es va referir
específicament a la crida a la pau d'Abdullah Öcalan el 2013, el qual va ser omès pel Consell en el
desenvolupament de les argumentacions. Així mateix, l'any 2020 quan es va sotmetre a prova la
validesa de la designació de terrorista als Tribunals belgues, es va determinar que el PKK no havia
de considerar-se legalment com a tal perquè és part en un conflicte armat no internacional, la qual
cosa el sotmet a les lleis de guerra i no al dret penal.
D'altra banda, va recomanar la necessitat de considerar el rol del PKK en els últims esdeveniments
a Orient Mitjà, ja que no es van tenir en compte ni el procés temporal de pau i la negociació entre
el PKK / kurds i el govern turc entre 2013-2015 ni el paper assumit pels kurds a la regió, per
exemple, en la lluita contra l’auto denominat Estat Islàmic.
Després que l'Estat Islàmic proclamés el seu "califat" en l'estiu de 2014 i comencés a envair grans
franges de territori a l'Iraq i Síria, existeix sobrada evidència que l'Estat turc va col·laborar amb el
seu desenvolupament, brindant assistència, especialment per a atacar àrees kurdes, mentre que el
PKK ha jugat un paper decisiu en la seva derrota i en el la d'altres grupuscles mercenaris.
L'ascens i l'expansió d'aquesta mena d'organitzacions han canviat les prioritats a Orient Mitjà. La
lluita del PKK contra l'Estat Islàmic i altres organitzacions afins, ha contribuït indubtablement en
els esforços antiterroristes a l'Iraq i Síria, defensant i alliberant àrees com Makhmour, Sinjar i
Kirkuk a l'Iraq, així com Kobanê i altres zones del nord i l'est de Síria. A l'agost de 2014, cal
recordar que el PKK va contribuir a establir un corredor humanitari per a rescatar a desenes de
milers de yezidís acorralats per l'Estat Islàmic a la muntanya Sinjar.
A la història del poble kurd, cap altre moviment ha aconseguit mobilitzar a milions de kurds pel
seu dret a l'autodeterminació com ho ha fet el PKK. Es pot dir amb certesa que el PKK és un
Moviment legítim que compta amb una àmplia i forta base social entre els kurds i kurdes d'Orient
Mitjà i la diàspora. I és també el PKK, el que promou i dona suport a l'alliberament de les dones
com a dinàmica estratègica per la democràcia social a Orient Mitjà.
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En el marc de la guerra global contra el terrorisme, els Estats han utilitzat la designació de
"terrorista" com a arma política per a deslegitimar a l'oposició i reprimir els esforços en la protecció
dels Drets Humans i la llibertat. L'exemple de l'Estat turc en relació al poble kurd és un exemple
clar d'això. La inclusió del PKK en la llista s'ha utilitzat per a justificar tot tipus d'atacs contra els
kurds a tot arreu, des de pràctiques discriminatòries fins a enfrontaments militars.
Sobre aquesta excusa s'ha restringit per complet la llibertat d'expressió i s'han suprimit les llibertats
civils; Ha comportat la supressió dels partits polítics de l'oposició, els diaris, els canals de televisió,
etc. Líders polítics, representants parlamentaris, alcaldes electes, periodistes crítics del govern han
estat empresonats amb el pretext d'una suposada associació amb el terrorisme. Això ha fet que es
passin per alt les desigualtats endèmiques i ha impedit que s'abordin els problemes socials,
emportant-se tot al terreny de la guerra.
A través de l'ús de falsos lemes, la Unió Europea està sent utilitzada per a encobrir els atacs de
règims autoritaris i això afecta tant a les seves poblacions com a la bona convivència entre les
institucions ja que la persecució s'estén a tot el poble kurd sigui on sigui el lloc del món on es trobi,
com a tota persona, organització o organisme que actuï en conseqüència i de manera solidària amb
aquest poble.
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Elfriede Jelinek – Escriptora/Premi Nobel de Literatura, Àustria
Slavoj Žižek – Filòsof, Eslovènia
Janet Biehl – Autora, editora i artista gràfica, els Estats Units
Selay Ghaffar – Activista pels drets de la dona i portaveu del Partit de la Solidaritat
de l'Afganistan
Miguel Urbán Crespo – Membre del Parlament Europeu, España
Srećko Horvat – Filòsof, Croàcia
David R. K. Adler – Coordinador General de la Internacional Progressista
Roberto Rampi – Senador, membre de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa
(APCE), Itàlia
Paolo Ferrero – Ex ministre, vicepresident del partit Esquerra Europea, Itàlia
Gorka Elejabarrieta Díaz – Senador d'Espanya i Director de Relacions Internacionals i
Política d'EH Bildu.
Norman Paech – Expert en Dret Internacional, Alemanya
Kariane Westrheim – Presidenta de la Comissió Cívica UE-Turquia (EUTCC), Noruega
Nils Andersson – Escriptor i editor, França
Joel Dutto – Membre de la Coordinació de Solidaritat amb el Kurdistan, França
Nora Cortines – Cofundadora de Madres de la Plaza de Mayo , l'Argentina
Achin Vanaik – Activista per la pau, professor jubilat de «Relacions Internacionals i Política
Global», Universitat de Delhi, l'Índia
Michael M. Gunter – Secretari General de la Comissió Cívica UE-Turquia (EUTCC), els
Estats Units
Berthold Fresenius – Advocat, Alemanya
Raúl Prada Alcoreza – Professor de la Universitat de Sant Andrés, Bolívia
Roland Denis – Ex Ministre de Planificació, Veneçuela
Villo Sigurdsson – Ex alcalde de Copenhaguen Dinamarca
Pernille Frahm – Ex membre del Parlament Europeu i diputada, Dinamarca
Benny Gustavsson – President del Comitè de Suport al Kurdistan, Suècia
Erling Folkvord – Escriptor i ex diputat, Noruega
Håkan Svenneling – Diputat, Suècia
Pia Maria Roll – Directora i artista teatral, Noruega
Jonas Staal – Artista i investigador de propaganda, New World Summit/Països Baixos
Rolf Gössner – Editor i advocat, Alemanya
Ludo de Brabander – Portaveu de l'organització belga per la pau Vrede
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