
ARRANGERT AV UNGKURD OG SOLIDARITET MED KURDISTAN
FOR MER INFORMASJON KONTAKT ANDAM ASO AZIZ - 976 47 104

FRITT 
KURDISTAN
FREDAG 20. MARS BLIR DET 

FAKKELTOG FOR Å FEIRE 
NEWROZ

MØT OPP PÅ TRAFIKANTEN KLOKKEN 18.00. 
VI GÅR I TOG TIL UNIVERSITETSPLASSEN. DER DET BLIR BÅL, 
DANS OG APPELLER. ARRANGEMENTET ER ÅPENT FOR ALLE.

Kurdere har beseiret tyranner for 
å feire Newroz. De har gitt mar-

tyrer for å feire Newroz. De har ofret 
mye blod for å kunne feire Newroz. 
Newroz er et symbol på vår politiske 
kamp for frihet 

Newroz er en del av Kurdistans his-
torie og identitet. Høytiden Newroz 
fungerer også som nasjonaldag og et 
symbolsk samlingspunkt mot under-

trykkelsen som kurdere har opplevd i 
lang tid og fortsatt møter i dag. 

Å feire Newroz er vår plikt som en 
nasjon. Vi skylder våre martyrer det. 
Vi skylder våre helter som kjemper 
for vår frihet nå det. Så la oss vise at 
vi aldri gir opp. Uansett hvor under-
trykte vi er, uansett hvor mange som 
er imot oss, så skal vi feire Newroz og 
kampen for vår frihet fortsetter. 
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