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(De links naar bijbehorende bronnen zijn te vinden
op de Engelstalige versie.)

VRIJHEID VAN VERGADERING EN
VERENIGING

7 juni: De Commissie buitenlandse zaken van het
Europees Parlement (AFET) heeft een verslag
uitgebracht, waarin de voortdurende verslechtering van
de mensenrechtensituatie in Turkije wordt belicht.

6 juni: Gouverneurs in Adana en Mersin verboden de
Koerdisch-talige enscenering van Tartuffe zonder
rechtvaardiging.

WILLEKEURIGE DETENTIE EN
ARRESTATIE

7 juni: Het rectoraat van een universiteit in Ankara
kondigde aan dat het een LGBT pride-mars zal
blokkeren.

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de
detentie van ten minste 190 personen bevolen wegens
vermeende banden met de Gülen-beweging. In oktober
2020 werd in een advies van de VN-werkgroep inzake
willekeurige detentie (WGAD) gesteld dat het op grote
schaal of systematisch opsluiten van personen die
banden zouden hebben met de groep, kan neerkomen
op misdaden tegen de menselijkheid. Solidarity with
OTHERS heeft een gedetailleerde database
samengesteld om de aan Gülen gelinkte massale
detenties sinds een mislukte staatsgreep in juli 2016 te
monitoren.

GEDWONGEN VERDWIJNINGEN
Er is deze week geen nieuws naar buiten gekomen over
Yusuf Bilge Tunç, een voormalige werknemer uit de
publieke sector die tijdens de noodtoestand van 20162018 bij wetsdecreet uit zijn baan is ontslagen en die op
6 augustus 2019 als vermist is opgegeven. Hij is een
van de laatste personen in een reeks van vermoedelijke
gedwongen verdwijningen van regeringscritici sinds
2016.

8 juni: De politie in Istanboel hield kortstondig vijf
mensen aan die voor een gerechtsgebouw
protesteerden om gevangenen in hongerstaking te
steunen.
9 juni: De politie in Ankara houdt vijf vakbondsleden aan
die een protest houden voor het officiële bureau voor de
statistiek.
9 juni: De politie in Istanboel hield 16 mensen aan die
demonstreerden voor gerechtsgebouwen.
9 juni: De gouverneur in Bursa vaardigde een verbod uit
op alle bijeenkomsten in openlucht voor een periode van
zeven dagen.
10 juni: Een rechtbank in Adana heeft
gevangenisstraffen uitgesproken tegen zeven mensen
voor hun deelname aan protesten in 2013.
10 juni: De politie in Ankara houdt 38
universiteitsstudenten aan die een LGBT pride-mars
houden.
11 juni: De politie in Eskişehir heeft twee
universiteitsstudenten aangehouden in verband met een
demonstratie.

11 juni: De politie in Diyarbakır heeft 12 pro-Koerdische
politici en activisten aangehouden die een demonstratie
hielden.
11 juni: De politie in Istanboel hield 20
universiteitsstudenten aan die een mars hielden.
11 juni: Het bureau van de gouverneur in Çanakkale
vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in
openlucht voor een periode van vier dagen.
12 juni: Het gouverneurskantoor in Van vaardigde een
verbod uit op alle openluchtbijeenkomsten voor een
periode van 15 dagen.
12 juni: Het gouverneurskantoor in Izmir heeft een
verbod uitgevaardigd op alle openluchtbijeenkomsten
voor een periode van twee dagen.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA
6 juni: Een rechtbank in Şanlıurfa heeft activiste Emine
Şenyaşar veroordeeld tot het betalen van een
schadevergoeding omdat zij regeringsambtenaren zou
hebben beledigd.
6 juni: De Journalistenvereniging Dicle Fırat (DFG)
meldt dat de Turkse autoriteiten in mei 11 journalisten
hebben vastgehouden en 11 anderen hebben
mishandeld.
6 juni: Een rechtbank in Diyarbakır heeft besloten de
toegang te blokkeren tot een webadres dat wordt
gebruikt door het pro-Koerdische Etkin
nieuwsagentschap (ETHA).
6 juni: De autoriteiten lieten journalist Dicle Müftüoğlu
vrij, die vorige week werd vastgehouden.
7 juni: Een rechtbank in Istanbul veroordeelde de linkse
politicus Hacer Ankut Efe tot één jaar, twee maanden en
17 dagen gevangenisstraf op beschuldiging van
belediging van de president op sociale media.
8 juni: De politie in Diyarbakır deed huisinvallen om 21
Koerdische journalisten aan te houden. De politie deed
ook invallen in kantoren van pro-Koerdische
mediakanalen en nam computers, schijven en gedrukt
materiaal in beslag.
9 juni: Een officier van justitie in Istanboel eist een
gevangenisstraf van maximaal drie jaar voor voormalig

legerleider İlker Başbuğ vanwege zijn publieke
opmerkingen over een militaire staatsgreep in 1960.
9 juni: Journalist Barış Pehlivan maakte bekend dat hij
bedreigingen had ontvangen na het publiceren van een
column over de minister van Binnenlandse Zaken.

MENSENRECHTENVERDEDIGERS
6 juni: De Stichting voor de Mensenrechten in Turkije
(TİHV) meldde dat in de eerste vier maanden van 2022
in totaal 1.415 mensenrechtenactivisten te maken
kregen met intimidatie door de autoriteiten.

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT
9 juni: In een nieuw rapport van het Arrested Lawyers
Initiative wordt gedetailleerd ingegaan op het beleid van
de Turkse regering om hoge leden van de rechterlijke
macht te bevorderen op basis van hun hardhandige
optreden tegen critici van de regering.
12 juni: Aanklagers in Şanlıurfa besloten tot nietvervolging, in de zaak van gevangenisbewakers die
beschuldigd werden van foltering van gedetineerden.

KOERDISCHE MINDERHEID
6 juni: Het bureau van de gouverneur in Adana heeft de
Koerdisch-talige opvoering van Tartuffe zonder
rechtvaardiging verboden.
6 juni: Een rechtbank in Diyarbakır heeft besloten de
toegang te blokkeren tot een webadres dat wordt
gebruikt door het pro-Koerdische Etkin
nieuwsagentschap (ETHA).
8 juni: De politie in Diyarbakır deed huisinvallen om 21
Koerdische journalisten aan te houden. De politie deed
ook invallen in kantoren van pro-Koerdische
mediakanalen, waarbij computers, schijven en gedrukt
materiaal in beslag werden genomen.
8 juni: De politie in Tekirdağ heeft acht Koerdische
politici aangehouden op beschuldiging van terrorisme.
8 juni: Een Koerdische bouwvakker in Bursa kreeg een
racistische aanval te verduren van zijn collega's en
raakte daarbij gewond. De arbeider werd na het incident
ook ontslagen.

11 juni: De politie in Diyarbakır hield 12 pro-Koerdische
politici en activisten aan die een demonstratie hielden.

ANDERE MINDERHEDEN
6 juni: Een menigte in Mardin viel het huis van een
Assyrische familie aan.
7 juni: Een transvrouw kondigde aan dat ze in hechtenis
door de politie van Istanbul was gemarteld.
10 juni: De politie in Ankara hield 38
universiteitsstudenten aan die een LGBT pride-mars
hielden.

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN
7 juni: Een gevangenis in Batman weigerde medische
behandeling aan gevangene Önder Poyraz.
7 juni: Een gevangenisbestuur in Şanlıurfa weigerde
ziekenhuisopname aan gedetineerden.
9 juni: Een gevangenis in Kayseri weigerde
noodzakelijke tandheelkundige zorg aan een
gedetineerde.

8 juni: Politieagenten in burgerkleding in Istanboel
hebben een persoon die weigerde zich te legitimeren,
fysiek mishandeld.
10 juni: De bewakers in een gevangenis in Düzce
hebben gedetineerden tijdens een huiszoeking verbaal
mishandeld.
12 juni: Bewakers in een gevangenis in Batman hebben
twee gedetineerden die zich verzetten tegen het tellen
van hun hoofden, fysiek mishandeld.
12 juni: De openbare aanklagers van Şanlıurfa hebben
besloten geen vervolging in te stellen in de zaak van
gevangenisbewakers die beschuldigd worden van
foltering van gedetineerden.

TRANSNATIONALE REPRESSIE
7 juni: Freedom House meldde dat Turkije tussen 2014
en 2021 56 incidenten van transnationale repressie
kende.
8 juni: Een Duits inlichtingenrapport noemde Turkije als
een van de vier belangrijkste landen die zich in 2021
bezighouden met spionage in Duitsland, waaronder het
bespioneren van regeringscritici.

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN
6 juni: De voormalige Griekse minister van Financiën
Yanis Varoufakis heeft in een interview het terugdringen
van migranten aan de Turks-Griekse grens veroordeeld.
7 juni: Sherifi El Ahmed, een 22-jarige Syrische
vluchteling, werd doodgeschoten in Istanboel bij wat een
racistische aanval lijkt te zijn.

FOLTERING EN MISHANDELING
6 juni: Mehmet Ali Aykal, een gevangene in een
gevangenis van Diyarbakır, werd tijdens een
ziekenhuisbezoek fysiek mishandeld door soldaten.
7 juni: Een transvrouw kondigde aan dat ze door de
İstanbul in politie in hechtenis werd gemarteld.
7 juni: De bewakers in een gevangenis in Şanlıurfa
hebben gevangene Cesim Karataş verbaal bedreigd.
7 juni: De bewakers in een gevangenis in Hatay hebben
vier gedetineerden mishandeld.

VROUWENRECHTEN
8 juni: Een aanklager van de Raad van State eist
opnieuw de nietigverklaring van een presidentieel
decreet dat Turkije uit het Verdrag van Istanbul heeft
teruggetrokken.

