FOR IMMEDIATE RELEASE

Dutch Fighter Killed in Action
The Hague, Netherlands, 17 February 2018 – We have received the news that an international member
of the YPG was killed in action earlier this week in the ongoing fight against the Islamic State. Baran Sason,
24, was a Dutch national who traveled to North Syria in order to fight alongside the Syrian Democratic
Forces, and was martyred in the process of a military operation.
Baran chose to travel to Syria in order to combat the injustices he could not ignore, and to defend the
values of tolerance, multiculturalism, and equality, saying in an interview last year, “the war in Syria is
about freedom”. The members of his unit considered him a brother, and remember him as a loyal,
committed heval.
We ask journalists and press to respect the privacy of the family at this time. There will be a memorial
service and commemoration for all wishing to pay their respects. The date will be announced upon
confirmation. Inquiries and media requests may be directed to the Representation Office of North Syria
at ext.relations@rojavabenelux.nl.
--------

Nederlandse vrijheidsstrijder omgekomen
Den Haag, 16 februari 2018, Vandaag bereikte ons het bericht dat een internationale vrijheidsstrijder van
een YPG-eenheid is omgekomen bij de nog steeds voortdurende strijd tegen ISIS. Baran Sason, 24, een
Nederlandse jongeman die afreisde naar Syrie om zich aan te melden bij de Syrian Democratic Forces
(SDF) verloor zijn leven tijdens een militaire actie.
Baran koos ervoor naar Syrie te gaan omdat hij niet langer zijn ogen kon sluiten voor het onrecht dat daar
gaande is. Zijn innerlijke drang liet hem geen keus dan te strijden voor tolerantie, multiculturalisme,
gelijkheid en rechtvaardigheid, ofwel, zoals hij zelf zei: “de oorlog in Syrie gaat om vrijheid!”
De leden van zijn eenheid herinneren hem als een loyale, toegewijde heval, die zij zullen missen als een
broer.
Wij vragen journalisten en media de privacy van de familie te respecteren en hen de rust te geven dit
verlies te verwerken. Er zal een herdenkingsdienst worden gehouden voor een ieder die zijn steun wil
betuigen. De datum van deze bijeenkomst zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt.
Voor vragen of inlichtingen kunt u zich wenden tot het bureau van de Vertegenwoordiging van de
Democratische Federatie van Noord Syria in Den Haag via ext.relations@rojavabenelux.nl
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