
 

 

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen 

Af Annette Mørk 

Vi drukner i sorg! 

 

I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran 

Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne indtog til byen 

Silopi. Huse blev ransaget og mange blev anholdt og bliver sikkert - mens vi står 

her - tortureret. - Og hvorfor? Fordi at de er kurdere. Regimet Tyrkiet er det land i 

Europa, som ved den Europæiske Menneskerettighedsdomsstol er blevet dømt 

flest gange for at have krænket den Europæiske Menneskerettighedskonvention 

-  og hver gang forhold til regimet Tyrkiets håndtering af “kurdiske spørgsmål”.   

 

Menneskerettighederne er i årtier blevet krænket dagligt i de kurdiske områder.  

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

P.K.K.  

 

D. 20. juli var 300 unge mennesker - næsten alle kurdere - samlet for at 

organisere nødhjælp til Kobané, da en selvmordbomber sprænger sig selv i 



luften og tog 32 unge mennesker med i døden og sårede 100 andre. - Og 

hvorfor? Forbi at de var kurdere.  

Kurderne er i disse dage under angreb fra ISIS og den tyrkiske regering! 

Regimet Tyrkiets præsident Ergogan fordømte angrebet på de unge mennesker 

og udtalte: “Vi drukner i sorg”. Politisk korrekt, men en stor hylkerisk løgn. 

Ergogan ser helst at det kurdiske folk ikke eksisterede og drukner på ingen måde 

i sorg over døde kurdere. 

Skal vi - som får pænt tilrettelagte nyheder fra et tyrkisk synspunkt - virkelig tro 

på at præsident Ergogan og hans slæng “drukner i sorg”? Det regime som - uden 

at handle - har accepteret at ISIS sympatisører og celler har opereret fra Tyrkiet, 

at ISIS folk har fået hospitalshjælp i Tyrkiet og ISIS soldater frit har kunne 

passere den tyrkiske grænse, samtidigt med at regimet Tyrkiet i lange perioder 

har lukket grænsen for nødhjælp til de nødlidende og kæmpede kurdere i 

Kobané. Danske lastbiler med nødhjælp, måtte returnere til Danmark , da 

regimet Tyrkiet ikke ville lade dem passere grænsen!  

Sandheden er nok snarere den, at Ergogan og hans slæng “drukner i sorg” over 

for den velvilje Vesten og USA har udvist overfor kurderne i deres utrættelige 

kamp mod ISIS. PKK og andre kurdiske organisationer har kæmpet på 

landjorden mod ISIS fremrykken og har fået moralsk opbakning, samt våben fra 

Vesten og USA - inkl. Danmark. Mange - politikere, EU og almindelige borgere - 

har fået øjnene op for at PKK ikke var en terrorbevægelse, men en politisk 

frihedsbevægelse og har sat spørgsmåltegn ved at PKK stod registreret på de 

såkaldte terrorlister og har udtrykt velvilje overfor at PKK blev fjernet fra de 

omtalte lister. PKK- militsen har været og er Vestens bedste allierede mod ISIS.  

Regimet Tyrkiet bomber nu civile kurdere og de våbendepoter - som er våben fra 

Vesten og USA, inkl. Danmark - som skal bruge til at bekæmpe ISIS Hvis PKK 

svarer igen er det et “terrorangreb”, mens regimet Tyrkiets mord på kurderne er 



legal statsterrorisme - støttet af NATO - efter regimet Tyrkiet bad om et 

“krisemøde” for at bekæmpe “terroristerne”. NATO og generalsekretær 

Stoltenberg var ude med meldingen om at regimet Tyrkiet “ville deltage i kampen 

mod ISIS”, men glemte at fortælle at NATO også havde givet grønt lys til mord, 

undertrykkelse og forfølgelse af kurderne! Endvidere skal vi tro at PKK ikke 

samarbejder i den fredsproces som har været en positiv åbning og et håb for 

selvstyrende kurdiske områder og måske på længere sigt en frigivelse af PKKs 

leder Abdullah öcelan, som siden 1999 har været fængslet på øen Imrali. Ja, 

kurderne har også deres Nelson Mandela og han hedder Abdullah öcelan! Efter 

regimets Tyrkiet har bombet kurderne og foretaget tusindvis af anholdelser af 

kurdere i Tyrkiet, er det vel en logisk konsekvens at fredsforhandlingerne mellem 

den tyrkiske regering og PKK lige nu ikke giver nogen mening? Tyrkiet bør 

øjeblikkelig arbejde på at få det samarbejde om fred på arbejdsbordet igen.  

Det eneste kurderne ønsker er FRED.  

I slutningen af juli indgik Tyrkiet en aftale med USA, hvor det amerikanske 

luftvåben nu må operere fra den tyrkiske base Incirlik, så Ergogan er nu en jovial 

samarbejdspartner med USA.  

For få dage siden kom en skriftlig erklæring fra EU-Kommissionen : “hvor de 

anerkender regimet Tyrkiets ret til at forhindre og reagere på alt form for 

terrorisme, men svaret på terroranslag skal ikke være ude af proportioner”. Altså 

EU-Kommisionen siger, at regimet Tyrkiet reagerer helt ude af proportioner! 

 Nogle dage har der været op til 100 angreb om dagen! Det ser ikke ud til på 

nuværende tidspunkt, at de angreb har ødelagt ISIS depoter eller kostet tab af liv 

hos ISIS soldaterne!  

- PKK har ikke udøvet “terroranslag” mod Tyrkiet eller den tyrkiske 

civilbefolkning, men de har dræbt tyrkere, som samarbejder med ISIS. 



USA har også bedt regimet Tyrkiet om at holde igen med bombetogterne og at 

regimetsTyrkiet svarer “forholdsmæssigt igen”. Altså : Regimet Tyrkiets daglige 

mord og bombninger er helt ude af proportioner! 

Men derfor skal vi ikke tro at det hjælper kurderne. For at sige det mildt: Regimet 

Tyrkiet har frit lejde mod kurderne og har altid haft det - i et beskidt politisk spil. 

Ergogan og hans slæng har andre grunde end 32 unge menneskers død til at 

“drukne i sorg”. Ved det tyrkiske valg i juni månedfik det kurdiske parti HDP 

næsten 13% af stemmerne og der sidder nu 80 lovligt valgte kurdiske 

medlemmer i det tyrkiske parlament. Den kendsgerning har ødelagt Ergogans og 

hans parti AKP´s mulighed for at indføre de påtænkte love, som ville have givet 

Ergogan samme status som Zaren havde i Rusland eller de danske konger 

havde i enevældens tid. Regimet Tyrkiet forsøger nu at ophæve den immunitet 

som de 80 demokratisk valgte kurdiske parlamentsmedlemmer har og man kan 

kun frygte hvorfor. Skal de fængsles og tortureres, som så mange andre kurdere 

før dem? Og bliver deres skæbne lig med Layla Zanas, som i år 2008 fik 10 års 

fængsel, for at tale kurdisk i det tyrkiske parlament? APK ønsker og arbejder hen 

mod et nyvalg i den nærmeste fremtid, i håbet om at det vil give dem de 

manglende mandater for et flertal og det kurdiske parti HDP er en forhindring, 

som skal forceres med alle midler. 

I det forløbne år har en ½ million kurdiske ezider levet - efter folkemordet på 

bjerget Shingal, hvor 7000 mennesker mistede livet - i ISIS kontrolerede 

områder. En halv million mennesker, som bliver udsat for massemyrderier, 

gidselstagning, tvangskonvertering og som lever uden rettigheder i og med ISIS 

vold. Børn bliver taget fra deres forældre og solgt som sexslaver og teenagedøtre 

bliver voldtaget foran deres familer. En halv million mennesker!  

Det ville være flot hvis præsident Ergogan “druknede i sorg” over dem og i stedet 

for at udøve klapjagt på kurderne, forsøgte at hjælpe de mennesker, som sidder 

uden håb og rettigheder og som er tilskuere til deres egen undergang.  



Og det ville være flot, hvis Ergogan takkede kurderne og overdængende dem 

med medaljer, for deres indsats mod ISIS: 

 

Vi - Vesten, USA og Danmark - har et moralsk og menneskeligt ansvar over for 

kurderne. Vi har en pligt til at støtte op om deres kamp mod ISIS og vi skal kræve 

at regimet Tyrkiet skal stoppe deres bombeangreb, fængslinger og 

undertrykkelse af kurderne. Vi har også et ansvar og en pligt over for de mange 

flygtninge som flygter fra krige. Danmark har rigeligt med plads og økonomi til at 

hjælpe de nødstedte mennesker.  

 

Tak til frihedsbevægelsen PKK , YPG og tak til alle de mange andre kurdiske 

partier og organisationer og tak til de mange anomyme civile, som med livet som 

indsats, kæmper for - og tror på - demokrati, retfærdighed og humanisme.  

 

Forsæt kampen, venner!  

 

 

 

 


