Rättvisekampanj inom ramen för det
internationella initiativet "Rättvisa för kurderna"
BRÅDSKANDE UPPMANING ATT TA BORT
PKK FRÅN EU:S LISTA ÖVER
TERRORISTORGANISATIONER
I fredens, demokratins och de mänskliga rättigheternas intresse uppmanar vi Europeiska
unionens råd att stryka PKK från den förbjudna listan över terroristorganisationer.
En fredlig lösning på den kurdiska frågan är en förutsättning för en sund demokrati och för
stabilitet i Turkiet och Mellanöstern i stort. Turkiet och dess stora kurdiska befolkningsgrupp
kommer att kunna uppnå en sådan fredlig lösning endast genom förhandlingar. Sådana
förhandlingar måste involvera alla parter, inklusive PKK (Kurdistans arbetarparti). Att PKK
har listats som en terroristorganisation är dock ett hinder på vägen mot fred.
Det finns överväldigande praktiska skäl för att avföra PKK från listan, och det finns också
rättsliga skäl. PKK fördes upp på terrorlistan 2002 på begäran av Nato-medlemmen Turkiet.
EU:s högsta domstol, EG-domstolen i Luxemburg, beslutade 2018 att PKK orättvist fördes upp
på EU:s terrorlista mellan 2014 och 2017. Förutom procedurfel hänvisar domen också till
Abdullah Öcalans uppmaning till fred 2013. När giltigheten av terroristbeteckningen prövades
i belgiska domstolar konstaterades det 2020 att PKK juridiskt sett inte bör betraktas som en
terroristorganisation eftersom den är en part i en icke-internationell väpnad konflikt, vilket gör
att den omfattas av krigets lagar och inte av straffrätten.
Dessutom beaktades inte PKK:s nya situation i Mellanöstern i förteckningen: Varken den
tillfälliga freds- och förhandlingsprocessen mellan PKK/Kurderna och den turkiska regeringen
2013-2015 eller kurdernas nya roll i Mellanöstern beaktades - till exempel i kampen mot den
så kallade Islamiska staten (IS). Efter att Islamiska staten (IS) utropade sitt "kalifat" sommaren
2014 och började överta stora delar av territoriet i Irak och Syrien, gav den turkiska staten den
hjälp, särskilt genom att angripa kurdiska områden, medan PKK har spelat en avgörande roll
för att besegra IS och andra legosoldater. Islamiska statens och andra legosoldaters framväxt
har ändrat prioriteringarna i Mellanöstern. PKK:s kamp mot ISIS har gynnat insatserna mot
terrorism i Irak och Syrien. PKK har bidragit till att försvara och befria områden som
Makhmour, Sinjar och Kirkuk i Irak samt Kobani och andra områden i norra Syrien. I augusti
2014 bidrog PKK till att upprätta en humanitär korridor för att rädda tiotusentals yazidier som
fångats av ISIS på Sinjarberget.
I kurdernas historia har ingen rörelse lyckats mobilisera miljontals kurder för deras rätt till
självbestämmande på samma sätt som PKK. Man kan med säkerhet säga att PKK är den
starkaste massrörelsen bland kurderna i Mellanöstern och diasporan. Det är också PKK som
främjar och stöder kvinnors frihet som en strategisk dynamik för samhällsdemokrati i
Mellanöstern.
Under det globala kriget mot terrorismen har stater använt beteckningen "terrorist" som ett
politiskt vapen för att avlegitimera oppositionen och förtrycka ansträngningarna för mänskliga
rättigheter och frihet, vilket den turkiska staten har gjort i fallet med det kurdiska folket.
Listningen av PKK har använts för att rättfärdiga attacker mot kurder överallt - från
diskriminerande metoder till militära konfrontationer. Den har gjort det möjligt att inskränka
yttrandefriheten och avskaffa de medborgerliga friheterna; den har lett till att oppositionella
politiska partier, tidningar, TV-kanaler etc. förtrycks. Politiska ledare, parlamentariska
företrädare, valda borgmästare och kritiska journalister har fängslats under förevändning att de
är associerade med terrorism.
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Den har lett till att man har förbisett de utbredda ojämlikheterna och förhindrat att man tar itu
med de sociala problemen. Den har också använts som krigsskäl. Europeiska unionen används
alltså i praktiken för att skönmåla auktoritära regimers attacker.
För fredens, frihetens, demokratins, stabilitetens och de mänskliga rättigheternas skull kräver
vi att PKK omedelbart avförs från listan.
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Elfriede Jelinek – Writer/Nobel Prize in Literature, Austria
Slavoj Žižek – Philosopher, Slovenia
Janet Biehl – Author, Copy Editor, and Graphic Artist, USA
Selay Ghaffar – Women’s Right Activist and Spokesperson for Solidarity Party of
Afghanistan
Miguel Urbán Crespo – Member of the European Parliament, Spain
Srećko Horvat – Philosopher/Croatia
David R. K. Adler – General Coordinator of Progressive International
Roberto Rampi – Senator, Member of the Parliamentary Assembly of the Council of
Europe (PACE), Italy
Paolo Ferrero – Former Minister, Vice President of the European Left party, Italy
Gorka Elejabarrieta Díaz – Senator of Spain and Director of International Relations
and Policy for EH Bildu
Norman Paech – Expert in International Law, Germany
Kariane Westrheim – Chairperson of the EU Turkey Civic Commission (EUTCC),
Norway
Nils Andersson – Writer and Publisher, France
Joel Dutto – Member of the Kurdistan Solidarity Coordination, France
Nora Cortinas – Co-founder of Mothers of the Plaza de Mayo, Argentina
Achin Vanaik – Peace activist, retired Professor of “International Relations and Global
Politics”, University of Delhi, India
Michael M. Gunter– Secretary-General of the EU Turkey Civic Commission
(EUTCC), USA
Berthold Fresenius – Lawyer, Germany
Raúl Prada Alcoreza – Lecturer at the San Andres University/Bolivia
Roland Denis – Former Minister of Planning, Venezuela
Villo Sigurdsson – Former Mayor of Copenhagen Denmark
Pernille Frahm – Former of the European Parliamentand Member of Parliament,
Denmark
Benny Gustavsson – Chairman of the Kurdistan Support Committee, Sweden
Erling Folkvord – Writer & Former MP, Norway
Håkan Svenneling – Member of the Parliament, Sweden
Pia Maria Roll – Director & Theater Artist, Norway
Jonas Staal – Artist and Propaganda Researcher, New World Summit/Netherlands
Rolf Gössner – Publisher and Lawyer, Germany
Ludo de Brabander – Spokesman for the Belgian Peace Organisation Vrede
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