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Betreft : Wapenstilstand opgezegd door KADEK

—

j

Op 1 september heeft KADEK (het Congres voor vrijheid en democratie in
Koerdistan, de voormalige PKK) de eenzijdige wapenstilstand tussen de
organisatie en de Turkse autoriteiten opgezegd. Deze actie volgt na het verstrijken
van het door KADEK gestelde ultimatum dat Turkije vóór 1 september een dialoog
met de organisatie moest aangaan en tegemoet moest komen aan een aantal
specifieke Koerdische eisen. Hiermee komt een einde aan de door de PKK in 1999
eenzijdig afgekondigde wapenstilstand, waarmee de organisatie probeerde de
Turkse staat geweldloos tot concessies te bewegen.
KADEK heen verklaard dat haar strijdkrachten, bestaande uit enkele duizenden
personen die zich voornamelijk in Noord-lrak bevinden, opnieuw de wapens tegen
het Turkse leger zullen oppakken Indien de Turkse staat volhardt in acties tegen de
Koerdische bevolking. KADEK legt daarmee de verantwoordeiykheid voor de
toekomstige ontwikkelingen geheel bij de Turkse overheid.
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Naast de nu opgezegde wapenstilstand geeft KADEK echter wel aan dat de
organisatie in de komende drie maanden alsnog blijft proberen een staakt-hetvuren met de Turkse autoriteiten tot stand te brengen. Het ttgt daarom niet in de lijn
der verwachting dat KADEK direct zal teruggrijpen op georganiseerde en gerichte
gewelddadige acties maar wel te een toename van allerlei vormen van geweldloos
protest in Turkfe mogefijk.

In de afgelopen paar weken is het aantal schermutselingen tussen KADEKstrfjders en het Turkse leger in het door Koerden bewoonde zuidoosten van Turkije
toegenomen. Als de Turkse overheid Net alsnog tegemoet komt aan de door
KADEK gestelde eisen, kunnen dergelijke Incidenten in Turtdje zich irfftrekten.
KADEK bescMkt nog steeds over een vrij uitgebreide 'militaire' infrastructuur,
Noord-lrak van belang te abs uitvalsbasis.
Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de Kooiden In Nederland, en KADEK als
belangrijke organisatie in hun midden, zuflen overgaan tot gewelddadige acties.
Hat één en ander h echter zowel sterk afhankaqk van de ontwfckefogen in Turkije
«et van (tegen)reecties van de Turkse gemeenschap in Nederland. Met name
najfmakstischa Turken, zogenaamde Grijze Wolven, zouden de gebeurtenissen
kunnen aangrijpen om tegen de Koerden te «geren. Daarnaast bestaat een gerede
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kans dat Koerdische acties in Nederiand in aantal zullen toenemen en massaler
van aard zullen worden.
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