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Angående trettio års straff till en aktivist/akademiker. 
 
 

Doktor Kamal Kader är en kurdisk akademiker och författare och är en aktiv medlem i föreningen Chak och även en 
österrikisk medborgare.  
 
För cirka tre månader sedan så publicerade han två kritiska artiklar om den kurdiska presidenten (Masud Barzni) och 
hans klan. Sedan besökte han Kurdistan för att få möjlighet att klargöra sin åsikt. Den tjugosjätte oktober blev han 
tyvärr tillfångatagen av den kurdiska säkerhetsstyrkan. 
Tack vare hans anhöriga i Kurdistan och människorättsaktivister utomlands erkände det kurdiska demokratiska partiet 
att de har honom i fängelse. Den 19/12 2005 var det rättegång mot doktor Kamal. Då dömdes han till trettio års 
fängelse utan sin egen advokat närvarande.  
Vi, föreningen Chak, ber till er att ni fördömer denna rättegång och agerar för att det ska bli en demokratisk och rättvis 
rättegång.  
Vi ber er också att stödja denna kampanj som pågår hos det kurdiska folket och humanitära människor i omvärlden. 
Deras krav är att doktor Kamal ska friges.  
Han har börjat hungerstrejka och har ett dåligt hälsotillstånd. Han har skrivit ett öppet brev till alla som bryr sig om och 
kräver en rättvis rättegång.  
 
OBS 
Denna vädjan kommer att skickas till alla som arbetar med globalisering och som handlar om att påverka människors 
välfärd. FN:s stadgar paragraf nitton hävdar att envar har rätt att yttra sig fritt (frihetsyttrande).  
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