
 

Kære kurdiske venner. 

Vi står her i dag – endnu en skammens dag for det danske retssystem og den Europæiske politistat 

-  fordi at ti af jeres kammerater, familiemedlemmer, fædre, sønner eller bekendte er tiltalt for 

terrorisme efter de såkaldte terrorlove som overvåger hele befolkninger og som kriminaliserer 

solidaritet, frihedskampe, selvstændighedskampe og at måtte hjælpe undertrykte og forfulgte 

mennesker. Som en lille sidebemærkning vil jeg nævne at de danske frihedskæmpere også blev 

kaldt terrorister af den danske regering og de danske domstole og at Nelson Mandela også var på 

terrorlisterne, indtil han fik Nobels fredspris!! 

I har fået mundkurv på, af en beskidt politisk aftale mellem den danske regering og Tyrkiets 

regime med Ergodan i spidsen. Tyrkiet stemte for at Anders Fogh Rasmussen blev Natos 

generalsekretær. Prisen var at han og Danmark skulle hjælpe til med at undertrykke det kurdiske 

folk og lukke den kurdiske stemme: ROJ-TV.  

Tyrkiets regime har fra Europarådet seneste rapport fra januar 2013 fået en del kritiske 

bemærkninger i forhold til deres behandling af journalister og at det er stort set umuligt at lave 

kritisk journalistik i Tyrkiet, uden at blive fængslet eller forfulgt. ROJ TV var en stemme for jer og 

havde nyheder, musik, sundhed, informationer, kultur osv. En gave til jeres folk!  Jeres farlige 

terroristvirksomhed bestod i at dække nyheder, som også omfattede frihedsbevægelsen P.P.K. og 

f.eks. deres flag eller nyheder om frihedskæmperen Abdullah Ocalan, men det er der også en del 

andre tv-stationer og andre medier i hele verden som gør og så vidt jeg ved, er de ikke blevet 

lukket, med begrundelsen at de fremmer terrorisme!   

Nu oplever I desværre også, at Danmarks domstole har begrænset jeres ytringsfrihed væsentligt 

ved lukningen af ROJ-TV, som var millioner af kurders mulighed for at få informationer og at ytre 

sig på jeres eget modersmål.  Jura var der ikke meget af i dommen, men klare politiske overtoner, 



som i følge de lækkede Wikileaks dokumenter jo var aftalen mellem Tyrkiet og Danmark: ROJ TV 

skulle lukkes og retsforfølges! 

 – Og nu er vi kommet til efterspillet: De som har indsamlet penge eller selv støttet ROJ TV 

økonomisk eller har besøgt kurdiske områder, skal nu stemples som terrorister! Helst så visse 

personer at hele det kurdiske mindretal blev stemplet som terrorister! 

Et regime som Tyrkiet må gerne øge statsterrorisme mod et mindretal i deres land. De må gerne 

fængsle advokater, journalister, lærere og aktivister alene for at ytre deres meninger og mange af 

de som bruger deres stemme ender op i en statistik om uopklarede drab. Studenter som 

demonstrerer for gratis undervisning bliver fængslet og anklaget for at være terrorister. Det er 

meget nemt at blive dømt som terrorist i Tyrkiet og regimet bruger tortur, lade sultestrejkende dø, 

familier lide i uvished om deres pårørendes skæbne, udøver streng censur, øge terror i småbyer 

via deres såkaldte bevæbnede Landbysvogtere ( som både FN og EU har krævet fjernet), forbyde 

kurderne at tale deres modersmål offentligt eller at afholde visse kurdiske traditioner og det 

regime kalder det danske retssystem: ”For et demokratisk samfund, der bygger på 

retsstatsprincippet”, som der står skrevet i et afsnit i dommen over ROJ-TV. 

 Og det er på trods af at Tyrkiet har masser af sager som er indbragt ved den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol og flere gange er blevet dømt for at have krænket Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention,  i forhold til Tyrkiets håndtering af kurdiske forhold. 

Menneskerettighederne krænkes dagligt i de kurdiske områder.  

Tyrkiet står ikke på terrorlisterne, men det gør den kurdiske frihedsbevægelse P.K.K.  

 

Denne retssag som er i gang nu, er et alvorligt angreb på kurderne, den danske ytringsfrihed og 

pressefrihed. Med de såkaldte terrorlove i hånden kan det danske retssystem dømme politiske 

domme. Vi vil ikke have politiske fanger i Danmark eller deltage i politiske studehandler.  

De såkaldte terrorlove har sat vores Grundlov til vægs og Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention § 10. 

 Grundloven § 77 siger klart: ” Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine 

tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan 

ingensinde på ny indføres”.   

§ 10 i Menneskerettighedskonventionen siger ligeledes klart: ”Enhver har ret til ytringsfrihed. 

Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at give eller modtage meddelelser eller tanker, 

uden indblanding fra offentligt myndighed og uden hensyn til grænser”. De såkaldte terrorlove er i 

en direkte modsætning til Grundloven og Menneskeretttighedskonventionen.  

Gør oprør! Det er alvorlige angreb på vores ytringsfrihed og vores vaklende demokrati.  

Chikane, hvor det danske politi med stor flid har optrådt som Tyrkiets forlængede arm, har været 

til stor gene for mange af de tiltalte: Isolationsfængslinger i månedsvis, ødelagte sociale relationer 

på grund af terrormistanken, chikane af de tiltaltes venner og familie med afhøringer og en 

mistede sit gode firma og rygte, da politiet opsøgte alle hans kontakter, for at undersøge deres 

relationer. De fandt ingenting, men firmaets gode navn og rygte var ødelagt. INGEN af de tiltalte 

kan i dag passe almindeligt dagligt arbejde, fordi de skal afskrive mellem 10 og 12 dage hver 



måned frem til marts, for at være i retten ml. kl.9.30. – 16.30. Det er en afskyelig handling og det 

danske retssystem er en del af det.   

Inde i den retssal er det ikke loven der taler – men magten.  

Kære Kurdere. 

I ved at dommen er aftalt og de tiltalte vil blive dømt – derom er der ingen tvivl. Det er en farce af 

en retssag og I oplever desværre nu at Tyrkiets lange arm og undertrykkelse rækker ud efter jer 

her i Danmark og i hele Europa. Jeg tror på at jeres kamp for et selvstændigt Kurdistan en dag 

bliver en realitet. Et sted hvor jeres børn og børnebørn kan synge sange på kurdisk, gå i kurdiske 

skoler og hvor I må videreføre alle jeres traditioner og må hylde jeres frihedskæmpere og dekorere 

jeres huse med symboler fra den kurdiske frihedskamp. Et Kurdistan hvor I kan leve i fred, uden 

undertrykkelse og forfølgelse, men jeg tror også at kampen bliver lang og hård – og med mange 

nederlag.  

Forsæt jeres kamp, for jeres ret til at være ET´ folk i et frit Kurdistan.  

FORSAT GOD KAMP. 

 

 

 


