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Bijdrage voor CVIN-vergadering d.d. 19 augustus 1993

PKK; Strijd tussen Turkije en de PKK opgelaaid

Aanleiding
De strijd tussen de PKK en de Turkse overheid is sedert het einde
van de eenzijdige wapenstilstand, begin juni 1993, weer in alle
hevigheid losgebarsten. Nadat de Turkse regering afwijzend had
gereageerd op pogingen van PKK-leider Abdullah OCALAN om te komen
tot onderhandelingen, intensiveerde het Turkse leger haar
militaire operaties en kwam een eind aan de betrekkelijke rust
aan het Turks-Koerdisch front. OCALAN schoof zijn pogingen om
politieke winst te boeken tijdelijk aan de kant en kondigde
Turkije een "lange hete zomer" aan.

Strijd in Turkije
Dit leidde de afgelopen maanden tot een groot aantal gewapende
confrontaties tussen de PKK-guerrilla's en het Turkse leger in
Zuid-Oost Turkije, waarbij honderden doden vielen. Daarnaast
werden in verschillende steden aanslagen op toeristencentra
uitgevoerd en werden westerse toeristen in Oost-Turkije door de
PKK "voor hun eigen veiligheid" ontvoerd en enige tijd
vastgehouden.
In de badplaats Antalya vielen op 27 juni 23 gewonden, waaronder
negen Duitse toeristen, nadat PKK-aanhangers handgranaten naar
een hotel hadden gegooid. Later waren ook toeristische centra in
andere steden het doelwit van gewelddadige acties. Met deze
acties beoogd de PKK de sterk opkomende Turkse
toeristen-industrie en daarmee de economie te treffen. De reeks
annuleringen van vakanties in Turkije, vooral in de BRD, is
indicatief voor de angst die de PKK de Europese toerist inmiddels
heeft ingeboezemd.

Acties in Europa
In Europa ging op 24 juni 1993 vanuit het "Verenigd Front" - een
samenwerkingsverband van Turks-linkse organisaties onder leiding
van de PKK - een campagne van start tegen de "vuile oorlog" van
Turkije in Koerdistan. Hierop werden door PKK-activisten
vernielingen, bezettingen en zelfs gijzelingen uitgevoerd in
Turkse consulaten, ambassades, banken en reisbureau's in
verschillende Europese steden.
De meest verontrustende actie was de gijzeling in het Turkse
Consulaat in Munchen op 24 juni. De Koerden gaven bondskanselier
Kohl tot zaterdag de 26ste de tijd om de Turkse regering op te
roepen de oorlog tegen de Koerden te beëindigen; daarna zouden er
gijzelaars worden doodgeschoten. Zo ver kwam het echter niet. In
de nacht van 24 op 25 juni gaven de Koerden zich over aan de
politie.



vervolg l

Bij een demonstratie voor het Turkse Consulaat in Bern vloeide
wel bloed. Vanuit het Consulaat werd op de demonstranten
geschoten waardoor acht Koerden en een politie-agent gewond
raakten. Een van de Koerden overleed aan zijn verwondingen.

Nederland
Als gevolg van de sterk toegenomen PKK-dreiging rond 24 juni en
informatie over geplande gewelddadige acties van de PKK in
Nederland, werden ook in Nederland de veiligheidsmaatregelen rond
Turkse objecten uit preventief oogpunt verhoogd. Er vonden geen
incidenten plaats. De afgelopen weken werden wel in Rotterdam en
Amsterdam posters geplakt door het "Verenigd Front" dat zich
verzet tegen de "staatsterreur van Turkije in Koerdistan".

Prognose
De jaarlijks te herdenken oprichtingsdatum van het leger van de
PKK (ARGK) op 15 augustus, valt dit jaar samen met de start van
de financiële campagne van de organisatie in Europa. Rond deze
datum worden in Turkije gewelddadige acties van de PKK verwacht.

In Europa, waar tot nog toe de oprichting van het ARGK tijdens
politiek-culturele manifestaties werd herdacht, lijkt hieraan dit
jaar minder aandacht besteed te worden. Wel zal op 4 september in
Frankfurt een mede door de PKK georganiseerde Koerdische
manifestatie worden gehouden. De bijeenkomst, waar zo'n 100.000
mensen uit heel Europa worden verwacht, zal worden gehouden in
een voetbalstadion en een overwegend cultureel karakter hebben.
Uit Nederland zullen een paar duizend Koerden aan de
manifestatie deelnemen.

Gewelddadige acties in West-Europa lijken de komende periode niet
te verwachten. In verband met nieuwe politieke initiatieven -
zoals het Koerdisch Front - en de komende financiële campagne, is
het belangrijk de status quo in Europa te handhaven en is het
gebruik van geweld niet opportuun.
Ook in het kader van de financiële campagne in Nederland wil de
PKK middelen als intimidatie en geweld voorkomen. Mede als gevolg
van publikaties hieromtrent en de merkbare aandacht van justitie
en politie, acht de PKK het momententeel niet verstandig al te
provocerend te werk te gaan.
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