Forløbet omkring ROJ TV.
2. april 2015.
Kurdernes historie er en lang fortælling om et folk, med eget sprog og kultur. Der findes skriftlige
kilder helt tilbage i Xenofons skrifter (400 f.Kr.). Nu - som dengang - bliver de undertrykt, forfulgt,
udsat for tortur, fængslet og forsøgt gjort tavse, med passive vidner og politikere, som ikke lytter
til 40 millioner menneskers stemme. En stemme de fik med ROJ TV, som fil sendetilladelse i
Danmark i år 2004.
40 millioner mennesker fik et fælles medie med nyheder, musik, sundhed, informationer, kultur og
politik, og som en del af den kurdiske politik omtalte tv-stationen også PKK, som mange andre tvstationer gjorde og gør verden rundt. Men allerede i år 2005 var regimet Tyrkiet ude med to
anmeldelser til Københavns politi om "at ROJ TV fremmede terror". Disse anmeldelser blev afvist!
Det tyrkiske regime forsøgte endnu engang i 2007 og blev igen afvist. Der var ikke noget at komme
efter.

Prisen for Anders Fog
Men i marts 2009 ændrede den politiske scene sig: Daværende statsminister Anders Fogh
Rasmussen ville være NATO´s general sekretær, men manglede regimet Tyrkiets stemme, så da
ROJ TV for fjerde gang blev anmeldt for at fremme terror, rejste både Københavns politi, samt
Statsadvokaten til Tyrkiet for at efterforske sagen yderligere.
1. august 2009 blev Anders Fogh Rasmussen NATO´s generalsekretær - med regimet Tyrkiets
stemme - og samme måned rejste Statsadvokaten sigtelse mod ROJ TV, for at støtte terror efter
terrorloven § 114.
I januar 2012 frikendte byretten i København ROJ TV, , men i juli 2012 ændrede Landsretten denne
afgørelse og inddrog ROJ TV´s sendetilladelse, hvilket Højesteret stadfæstede februar 2014.
Dommen er nu anket til den Europæiske menneskerettighedsdomstol.

Ugen efter Højesterets dom kom regimet Tyrkiets præsident Gül på statsbesøg i Danmark, for at
fremme de fælles erhvervsinteresser. Statsministeren, diverse ministre, folketingsmedlemmer og
ledere for de multinationale selskaber kom til taffel hos dronningen og kronprinsen og fik et
fornemt blår stempel på det gode samarbejde.

Kurdernes stemme kvalt.
Lukningen af ROJ TV er det største indgreb mod ytringsfriheden og pressefriheden siden 2.
verdenskrig, og der er ingen forhistorie om så meget bevismateriale og så mange vidner for de
anklagede, er blevet nægtet at blive fremlagt i retten. Hverken Landsret eller Højesteret har kunne
forklare, hvordan de har kunne se bort fr Medieansvarsloven om ansvarsplacering, som er en del
af lovgivningen. Et firma - en tv station - er blevet dømt for at have begået en forbrydelse. En død
ting! Ingen mennesker bag firmaet er blevet dømt.
I kølvandet på sagen mod ROJ TV blev ti kurdiske mænd sigtet for at have "indsamlet penge og på
anden vis have støttet terrororganisationen PKK (Kurdistans Arbejder Parti, stiftet i 1978 i i
Tyrkiet). En af de stiftende medlemmer var Abdullah Öcelan - kaldet Abo - som er leder af partiet.
Mange kurdere - i og uden for regimet Tyrkiet - anser Abdullah Öcelan , som frihedskæmper og
leder af det kurdiske folk og tilskriver ham æren for at det kurdiske spørgsmål er kendt uden for
regimet Tyrkiets grænser. Apo sidder på 16. år i fængsel på øen Imrali.

Politisk retssag.
De ti terrorsigtede kurdiske mænd erkendte i Byretten, at de havde samlet penge ind til ROJ TV,
som dengang var en lovlig tv station i Danmark. Det har været en skamplet på det danske
retssystem at føre regimet Tyrkiets beskidte retssager og først lukke ROJ TV, for derefter at kaste ti
kurdiske familier ud i en urimelig høj belastning, som har kostet socialt og arbejdsmæssigt,
aflytning, endevendelse af deres tilværelse og isolationsfængsel. Hertil kommer en årelang
retssag, hvor de ti tiltalte kurdere skulle møde op 3-4 gange om ugen, og hvor mange af
anklagernes spørgsmål var absurde i forhold til retssagen, da timer blev brugt på "om de havde
billeder af Öcelan, flag fra PKK eller hvilke farver de anså for kurdiske". Ledende spørgsmål om
sympati for PKK, hvis symboler og billeder ikke er forbudt i Danmark. Københavns byret bemærker
i retsprotokollen om frifindelsen af de ti anklagede: " Vurderingen er således uafhængig af at
Folketinget d. 27. august 2014 har besluttet, at dansk militær skal bidrage til en international
indsats, for at folkeretsligt mandat til Irak, hvilken indsats tillige støttes af de kurdiske styrker,
herunder PKK".

Gode nok i krig.
Alligevel kan man ikke undgå at få den tanke, at udenrigsministeren og regeringens støtte til
kurderne og PKK i Syrien har haft en indflydelse på udfaldet. Den politiske scene ændrede sig i
Danmark og for kurderne, da IS/ISIS begyndte at føre en brutal krig i Irak og Syrien, hvor kurderne
og PKK pludselig kunne bruges som soldater, for at forsvare USA´s og Vestens interesser, b.la. de
meget olierige områder.
Hvis de ti tiltalte kurdere havde vidst, at deres indsamlede penge gik til PKK, har det været en
grotesk dobbeltmoral at penge ikke måtte kanaliseres til PKK, mens USA og den danske regering

gerne må give penge til PKK. Så ser man retssagen i lyset af udviklingen i Irak og Syrien, hvor USA
og Vesten støtter kurderne militært og hvor PKK - ifølge Forsvaret Efterretningstjeneste - er den
reelle modtager, forekommer det mindre indlysende, hvorfor man ønsker at straffe borgere for at
gøre noget tilsvarende.
Horserød-Stutthof foreningen anmeldte udenrigsminister Martin Lidegaard for at støtte PKK med
våben, hvilket ikke fik nogen følger for udenrigsministeren.
Man kan heller ikke befri sig for den tanke, at regimets Tyrkiets pludselige løsladelse af en
mordmistænkt dansker - som nu er forsvundet - mon skulle have været en hævn for frifindelsen?
Som ordsproget siger: Når man rækker Fanden en lillefinger.................................
Anklagerne valgte - sikkert efter pres fra regimets Tyrkiet - at anke frifindelsen til Landsretten, så
nu starter farcen om igen til august 2015.
Vi følger løbende sagen.

