
T(ERROR)IST 
Dette er onkel (Xalo) Hasan.  

Han er 75 år og blev i går (d. 8. juni 2016) i Østre Landsret dømt for at have støttet 

den kurdiske tv-kanal Roj TV og den vej igennem den kurdiske oprørsbevægelse 

PKK. Dette på et tidspunkt, hvor Roj TV havde lovlig sendetilladelse fra Danmark, 

men blev lukket som betaling til Tyrkiet for Anders Fogh's Nato-generalsekretærpost. 

En sammenhæng, som de lækkede WikiLeaks-dokumenter har afsløret.  

10 kurdere var sigtet i sagen, hvor 8 blev frikendt, mens to blev dømt og afventer 

strafudmåling. Onkel Hasan er en af dem. 
 

 
 

Han er en af de mange tusinder kurdere, der op igennem 1990’erne fik brændt deres 

huse og landsbyer ned af det tyrkiske regime.  

I alt blev ca. 4000 kurdiske landbyer brændt ned, og millioner måtte flygte. 

Xalo Hasan, der er af både kurdisk og alevi-afstamning, flygtede i 1994 sammen med 

sin familie til Danmark, efter hans hus blev nedbrændt af det tyrkiske militær, fordi 

han nægtede at deltage i statens landsbyvogter-system. Han var en ihærdig 

modstander af dette system, hvor regeringen bevæbnede lokale beboere i deres 

såkaldte kamp mod terror. Han ville ikke forråde sit eget folk. Mens han sammen 

med dele af familien flygtede til Danmark, drog to af hans døtre op i bjergene for at 

tilslutte sig oprørsbevægelsen.  
 

Når uret bliver til ret, er modstand en pligt. 



 

Før mødet i Landsretten udtalte han sig til Arbejderen, hvor han blandt andet sagde 

dette:  

– Jeg havde godt hørt om, at kurdiske huse var blevet brændt ned. Men jeg 

troede ikke på, at staten stod bag. Jeg troede, at de mange ødelæggelser 

og forsvindinger blot var overdrivelser og kamphandlinger. Indtil mit eget 

hus blev brændt med, og jeg mødtes med guvernøren, havde jeg aldrig 

drømt om, at den tyrkiske stat førte en bevidst politik, som gik ud på at 

tvangsfjerne store dele af befolkningen. – Indtil mødet med guvernøren 

havde jeg betragtet mig selv som tyrker. I skolen havde jeg lært, at 

kurderne ikke var et selvstændigt folk med eget sprog og kultur, men 

"bjergtyrkere" med en særlig tyrkisk dialekt. Jeg havde altid været tro mod 

den tyrkiske præsident Atatürk og var i årevis medlem af 

Socialdemokratiet. Først efter mødet med guvernøren begyndte jeg at blive 

bevidst om min kurdiske identitet. Jeg begyndte at hade mig selv, fordi jeg 

havde troet på løgnene om, at kurdere ikke var et selvstændigt folk. 
 

Xalo Hasan er en aktivist og en ildsjæl, der med sit engagement i den politiske kamp 

for frihed inspirerer og skaber beundring. I en alder af 75 år kæmper han fortsat for 

sit folks ret til frihed og demokrati, ligesom hans døtre med livet som indsats lige nu 

kæmper i forreste linje mod tyrannerne i DAESH på vores vegne. 

Denne mand har det danske retssystem valgt at idømme fængselsstraf efter pres fra 

Tyrkiet. Uanset hvad, har du min dybeste respekt og solidaritet, Xalo! Serdal Benli 
 

 

D. 16. feb. 2015:  
Mere end 100 EU-parlamentarikere - bl.a. Rina Ronja Kari fra 

Folkebevægelsen mod EU og Magrethe Auken, SF - har underskrevet en 

fælles erklæring, der kræver den væbnede kurdiske organisation, PKK 

(Partiya Karkerên Kurdistanê , Kurdistans Arbejderparti) fjernet fra EU’s 

såkaldte terrorliste. Det sker med henvisning til behovet for at finde en 

fredelig og demokratisk løsning på det kurdiske spørgsmål i Tyrkiet og 

kampen mod Islamisk Stat i Mellemøsten. 

»Målsætningen om at opnå en fredelig og demokratisk løsning på det 

kurdiske spørgsmål er alvorligt truet. Vold eskaleres og udgør en alvorlig 

fare for stabiliteten i Tyrkielt som i hele Mellemøsten«, hedder det i 

erklæringen. 

PKK’s terrorstempling er ifølge underskriverne en hindring for etablering 

af »fred, dialog og forhandlinger« i Tyrkiet, der kun kan opnås hvis alle 

parter involveres i en politisk proces.  
 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=547419050

