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ÅBENT BREV AF 24. JULI TIL MICHAEL AASTRUP 
JENSEN, MF, MOGENS LYKKETOFT, MF, OG 
SØREN SØNDERGAARD, MF 

CC: JUSTITSMINISTEREN 

 
København, den 24. juli 2018 

 

Den 29. maj i år deltog I aktivt i menneskerettighedsseminaret ”Tyrkiets Valg – og Europæernes 
ansvar”, som Den Danske Helsinki-komité for Menneskerettigheder, Globale Seniorer og Kurdisk 
Forum arrangerede på Christiansborg1. Derfor henvender vi os til jer i en hastesag om en 58-årig 
tyrkisk statsborger af kurdisk etnicitet, C.D., der gennem 20 år har haft asylstatus i Tyskland, men 
nu er blevet tilbageholdt ved den dansk-tyske grænse på grundlag af en INTERPOL efterlysning 
fra de tyrkiske myndigheder. De angiver, at han er medlem af KCK og PKK, men de konkrete 
anklager er uklare. Det tyske politi har ingen sager på ham og har tydeligvis ikke reageret på 
lignende krav fra Tyrkiets side. 

I har kendskab til den stadigt mere omfattende forfølgelse af politiske modstandere, som det 
regeringsbærende parti AKP med præsident Erdogan i spidsen fortsat udøver i Tyrkiet, både lovligt 
og i det skjulte og både indenfor og udenfor Tyrkiet. Indenfor det sidste halve år er denne 
foruroligende praksis, der ikke mindst er rettet mod kurdere, blevet yderligere dokumenteret af 
internationale menneskerettighedsorganisationer2. Tyrkiets misbrug af INTERPOL-systemet er i 
dag velkendt, ligesom det tyrkiske efterretningsvæsen MITs brug af statsterroristiske 
arbejdsmetoder er blevet stadigt mere veldokumenteret3. 

For mindre end 2 uger siden er en markant tyrkisk ’forening’ med afdelinger i 22 byer i Tyskland, 
Osmanen Germania, blevet forbudt i Tyskland efter lange undersøgelser og retssager, der har 
omfattet mordforsøg, afpresning, narkohandel, tvungen prostitution og bortførelser. Forbuddet 
omfatter også andre foreninger med tilknytning til Osmanen Germania4. Tysk politi har allerede i 
marts måned tilkendegivet en tæt forbindelse mellem Osmanen Germania og AKP og dets inderste 
kredse omkring præsident Erdogan5. 

Det undrer os, at C.D. anholdes i Danmark under indrejse fra Tyskland, hvor han har asyl. 

Vi frygter, at danske myndigheder misbruges i Erdogan-regimets undertrykkelse af politiske 
modstandere i strid med menneskerettighederne. 

Vi opfordrer jer til at følge udviklingen og hører gerne jeres synspunkter i sagen. C.D.s sag vil blive 
behandlet ved retten i Nykøbing F. nu på fredag den 27. juli. (Senere udsat til 10. august – red.) 
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For programmet for seminaret, se https://geografinfo.dk/index.php/2018/05/16/16-maj-2018-den-danske-helsinki- 
komite-tyrkiets-valg-og-europaeernes-ansvar-seminar-paa-christiansborg-d-29-maj-2018/. 
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Se bl.a. Verdict of the Permanent Peoples’ tribunal on Turkey and Kurds. Initiated by the International Association of 
Democratic Lawyers (IADL), The European Association of Lawyers for Democracy & World Human Rights (ELDH), The 
Association for Democracy and International Law (MAF-DAD and The Kurdish Institute of Brussels. www.tribunal- 
turkey-kurds.org. For en dansk oversættelse af dommen, se https://geografinfo.dk/index.php/2018/07/02/2-juli- 
2018-dommen-fra-det-permanente-folketribunal-om-tyrkiet-og-kurderne-afholdt-i-paris-i-marts/. 
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Se f.eks. https://geografinfo.dk/index.php/2018/03/13/13-marts-2018-er-tyrkiet-ansvarlig-for-massakre-i-paris- 
dramatisk-udvikling-i-sagen-om-mordet-paa-tre-kurdiske-kvinder-i-paris-i-2013/. 
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Se https://anfenglishmobile.com/news/erdogan-s-ottoman-gang-osmanen-germania-banned-in-germany-28126. 
5 

https://geografinfo.dk/index.php/2018/03/13/13-marts-2018-har-erdogan-personligt-skabt-bevaebnede-bander-i- 
tyskland/. 

mailto:main@helsinki-komiteen.dk
http://www.helsinkicommittee.dk/
https://geografinfo.dk/index.php/2018/05/16/16-maj-2018-den-danske-helsinki-komite-tyrkiets-valg-og-europaeernes-ansvar-seminar-paa-christiansborg-d-29-maj-2018/
https://geografinfo.dk/index.php/2018/05/16/16-maj-2018-den-danske-helsinki-komite-tyrkiets-valg-og-europaeernes-ansvar-seminar-paa-christiansborg-d-29-maj-2018/
http://www.tribunal-turkey-kurds.org/
http://www.tribunal-turkey-kurds.org/
https://geografinfo.dk/index.php/2018/07/02/2-juli-2018-dommen-fra-det-permanente-folketribunal-om-tyrkiet-og-kurderne-afholdt-i-paris-i-marts/
https://geografinfo.dk/index.php/2018/07/02/2-juli-2018-dommen-fra-det-permanente-folketribunal-om-tyrkiet-og-kurderne-afholdt-i-paris-i-marts/
https://geografinfo.dk/index.php/2018/03/13/13-marts-2018-er-tyrkiet-ansvarlig-for-massakre-i-paris-dramatisk-udvikling-i-sagen-om-mordet-paa-tre-kurdiske-kvinder-i-paris-i-2013/
https://geografinfo.dk/index.php/2018/03/13/13-marts-2018-er-tyrkiet-ansvarlig-for-massakre-i-paris-dramatisk-udvikling-i-sagen-om-mordet-paa-tre-kurdiske-kvinder-i-paris-i-2013/
https://anfenglishmobile.com/news/erdogan-s-ottoman-gang-osmanen-germania-banned-in-germany-28126
https://geografinfo.dk/index.php/2018/03/13/13-marts-2018-har-erdogan-personligt-skabt-bevaebnede-bander-i-tyskland/
https://geografinfo.dk/index.php/2018/03/13/13-marts-2018-har-erdogan-personligt-skabt-bevaebnede-bander-i-tyskland/


Bredgade 36 B, DK-1260 Copenhagen K, Tel. +45 3391 8118 
E-mail: main@helsinki-komiteen.dk; www.helsinkicommittee.dk 

 

Det er vigtigt, at C.D. ikke udleveres til Tyrkiet, da en udlevering vil være forbundet med risiko for 
tortur og dermed være i modstrid med Torturkonventionen. I en nylig sag om en kurdisk 
asylansøger, Gülizar Taşdemir, der er udleveret fra Norge til Tyrkiet den 4. juli i år, er der således 
fortsat ingen viden om hendes skæbne, siden hun blev arresteret ved ankomsten til Tyrkiet6. 

 
 

Med venlig hilsen 

 
 

Carl Erik Foverskov 

Projektleder 

Den Danske Helsinki-komité for Menneskerettigheder 

 

På vegne af 

Den Danske Helsinki-komité for Menneskerettigheder 

Globale Seniorer 

Sammenslutningen af kurdiske foreninger i Danmark (FEY-KURD) 

Kurdisk Forum 
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Se https://anfenglishmobile.com/women/signature-campaign-for-guelizar-tasdemir-28146 og 
https://anfenglishmobile.com/features/what-s-behind-the-extradition-of-guelizar-tasdemir-28133 
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