
Rju achte Steateleden,

De Jongfryske Mienskip sjocht graach oer grinzen hinne. Wy hawwe in soad kontakt mei oare
minderhedenen en bytiden freget ús morele kompas om solidêr te wêzen mei dy minderheden. Net
allinnich yn tinzen, mar ek yn dieden. Wolle wy de Koerden yn de Rojava helpe, dan binne leave
wurden net genôch.

Rojava is in regio yn it noardeasten fan Syrië, dêr’t benammen Koerden libje en fierder Armenen,
Assyriërs, Toerkmenen en Sirkassiërs. It regear fan Rojava wol as autonome dielsteat in bân mei de
rest fan Syrië foarmje (neffens it model fan de Europeeske Uny). Rojava bestiet as politike ienheid
sûnt 2012. De regio hat in grutte rol spile yn it bestriden fan de Islamityske Steat (IS).

Op 20 oktober 2021 waard Rojava troch it parlemint fan Kataloanië erkend. Wy soenen graach sjen
wolle dat de Steaten fan Fryslân it foarbyld fan Kataloanië folget. Wy fersykje de Steateleden dit stik
yn in gearkomste fan Provinsjale Steaten te agendearjen en nei oanlieding dêrfan Rojava as autonome
dielsteat te erkennen. It soe net de earste kear wêze dat de Steaten fan Fryslân dat dogge. Op 26
febrewaris 1782 naam Provinsjale Steaten it beslút om de Feriene Steaten fan Amearika ek as
soevereine steat te erkennen.

De provinsje Fryslân ûnderskiedt him fan de oare Nederlânske provinsjes omdat allinnich yn de
provinsje Fryslân in net-Nederlânske autochtoane minderheid wennet (yn Fryslân wurdt it Frysk troch
de mearderheid fan de bewenners praat). Dy bysûndere posysje freget om in bysûndere polityk. As jo
it foar de minderheden opnimme, meitsje jo josels net altiten populêr. Soks freget wiisheid, goed
belied en moed. Wy tinke dat dy trije eigenskippen passe by it karakter fan de Steaten fan Fryslân.

Dêrom freegje wy de Steaten fan Fryslân om - as fertsjintwurdiger fan de erkende Fryske nasjonale
minderheid - Rojava as autonome dielsteat te erkennen neffens it foarbyld fan it parlemint fan
Kataloanië.

Ut namme fan it bestjoer fan de Jongfryske Mienskip,
Mei freonlike groetnis,

Sjoerd Groenhof
Bestjoerslid en polityk riejouwer fan ’e Jongfryske Mienskip

+ + +

In Ingelsktalige oersetting fan dizze brief giet nei ferskillende groepen yn Koerdistan, Kataloanië,
Skotlân en it Baskelân.


