Stop Tyrkiets invasion
Kurderne har ret til frihed
Det sydlige Kurdistan (irakisk Kurdistan) trues af Tyrkiet, som vil indlede en invasion af
grænseområder indenfor Iraks grænse. Tyrkiet bombarderer disse områder med påstande om, at
der findes medlemmer af arbejderpartiet. Men i virkeligheden har de steder, som er blevet
bombarderet intet at gøre med denne påstand. Mange beboere har forladt deres hjem i
landsbyer, som er ramt af bombarderingen. Det bør nævnes, at Tyrkiet har bombet
grænseområderne i flere måneder. Det der skær nu, er kun en intensivering af angrebet. Trods
en klar overtrædelse af internationale lov har der ikke været en eneste reaktion fra de lande eller
organisationer, som nu har travlt med at berolige Tyrkiet.
Tyrkiet undertrykker og nægter 20 millioner kurders kulturelle og politiske rettigheder; Tyrkiet gør
brug af racistiske metoder og behandler kurderne efter kamalismens forgodtbefindende. Tyrkiets
intolerante etnonationalisme tøver ikke med at true kurderens frihed udenfor landets grænser og
dernæst blande sig i Iraks interne anliggender i forbindelse med Kirkuk spørgsmålet, kurdernes
selvbestemmelsesret og meget andet. Trods disse negative træk har det internationale samfund
intet at sige til Tyrkiet. Det er uacceptabelt.
Den tyrkiske regering og parlamentets beslutning om at invadere kurdiske områder i Irak, er ikke
en overraskelse for kurderne, som udmærket kender Tyrkiets politik. Beslutningen viser landets
sande ansigt så vidt angår dets had mod kurderne.
Kurderne i Tyrkiet har lige så mange rettigheder, som de andre frie nationer har, og det hjælper
ikke længere at benægte kurderne deres rettigheder. Kurdernes militærkamp for nationale
rettigheder er kun et resultat af Tyrkiets nægtelse af politik vedrørende kurdernes rettigheder. Så
længe tyrkerne nægter kurdernes rettigheder, har kurderne ret til at forsvare sig.
En bedre fremtid mellem tyrkere og kurdere kræver en fredelig løsning til det kurdiske spørgsmål.
Det er den eneste troværdige vej fremad. Men det kræver en international intervention og en
seriøs plan med henblik på forsoning og langvarige løsninger.
Det irakiske Kurdistan er det eneste stabile område I Irak, og hvis Tyrkiet virkeliggør dets trussel
og sender militære styrker ind i Irak, vil det føre til ustabilitet med risiko for katastrofale
konsekvenser. Tyrkiet har andre nationale interesser i Irak, og derfor skal Tyrkiets indtrængen
tages meget alvorligt. En ustabil kurdisk region vil ikke hjælpe det allerede konfliktfyldte Irak. Den
vil kun gøre ondt værre.
Den danske regering som deltager i demokratiseringsprocessen i Irak, har pligt til at gøre hvad
den kan for at stoppe Tyrkiets bombning og forhindre Tyrkiets invasion af det Irakiske Kurdistan.
Den danske regering opfordres også til at bidrage til at finde en demokratisk løsning til den
kurdiske sag i Tyrkiet.
Generelt har det internationale samfund pligt til at beskytte kurderne mod undertrykkelse og finde
en fredelig løsning til den kurdiske sag. Kurderne har brug for en hjælpende hånd fra det
internationale samfund.
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