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

WILLEKEURIGE DETENTIE EN
ARRESTATIE
In de loop van de week hebben openbare aanklagers de
detentie van ten minste 20 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.
5 mei: Şerife Sulukan, een voormalig lerares die al 19
maanden verlamd was, werd naar de gevangenis
gestuurd nadat de rechtbank haar gevangenisstraf had
bevestigd die was uitgesproken omdat zij banden had
met de Gülen-beweging.
7 mei: De autoriteiten hebben Ceyda Nur Eroğlu, een
negen maanden zwangere vrouw, gearresteerd en naar
de gevangenis gestuurd, in strijd met de wetten die
voorzien in uitstel van gevangenisstraf voor zwangere
vrouwen en vrouwen na de bevalling.

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.

VRIJHEID VAN VERGADERING EN
VERENIGING
3 mei: Het bureau van de gouverneur in Hakkari
vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in de
open lucht voor een periode van 15 dagen.
5 mei: De politie in Ankara greep in bij een door de HDP
georganiseerde manifestatie en hield zes partijleden en
twee anderen aan. Partijleden werden tijdens de
interventie fysiek mishandeld. Een agent bedreigde
verbaal parlementslid Ayşe Acar-Başaran.
5 mei: De politie in Istanboel houdt kortstondig twee
mensen aan die voor een gerechtsgebouw hebben
geprotesteerd.
6 mei: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de
autoriteiten de rechten hebben geschonden van een
vrouw die was gearresteerd omdat zij had geprotesteerd
tegen de opsluiting van een familielid in de buurt van het
huis van de president.
7 mei: De politie in Muş greep in bij een door de HDP
georganiseerde demonstratie, waarbij drie
partijbestuurders kort werden vastgehouden.
9 mei: De gouverneur in Istanbul blokkeerde de
bankrekeningen van de Nesin Foundation omdat de
stichting betrokken zou zijn geweest bij een
ongeoorloofde donatiecampagne.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA
3 mei: Reporters Without Borders (RSF) publiceerde de
2022-editie van de wereldpersvrijheidindex, waarin
Turkije van de 180 landen op de 149e plaats staat.
3 mei: De Coalitie voor Vrouwen in de Journalistiek
(CFWIJ) meldde dat Turkije tussen januari en mei de
wereldleider was op het gebied van schendingen tegen
vrouwelijke journalisten. Volgens de groep kregen
vrouwelijke journalisten in Turkije te maken met 63
gevallen van juridische intimidatie, fysiek geweld en
detentie.
4 mei: De autoriteiten hebben journaliste Hande
Karacasu korte tijd vastgehouden nadat zij een korte film
had gemaakt waarin zij kritiek uitte op het migratiebeleid
van de regering.
4 mei: De autoriteiten hebben de vermeende beheerder
van een populair anoniem Twitter-account kort
vastgehouden wegens tweets over migranten in het
land.
5 mei: Een gevangenisadministratie in Istanboel
censureerde gedeeltelijk een brief die politieke
gevangene Sultan Gökçek naar een pro-oppositie tvkanaal had gestuurd. De brief ging over schendingen
van de rechten in gevangenissen.
7 mei: De politie in Istanboel heeft de extreem-rechtse
politicus Adem Şeker aangehouden omdat hij een antimigrantenslogan op een verkeersbord had gespoten.
7 mei: De politie in Aydın heeft een Marokkaanse toerist
aangehouden op beschuldiging van belediging van de
president.
8 mei: De politie in Şırnak heeft Mahsun Birlik, een
medewerker van de pro-Koerdische krant Yeni Yaşam,
aangehouden.

KOERDISCHE MINDERHEID
5 mei: De politie in Ankara greep in bij een door de HDP
georganiseerde manifestatie en hield zes partijleden en
twee anderen aan. Partijleden werden tijdens de
interventie fysiek mishandeld. Een agent bedreigde
verbaal parlementslid Ayşe Acar-Başaran.

7 mei: De politie in Muş greep in bij een door de HDP
georganiseerde demonstratie en hield drie partijleden
kort aan.
8 mei: De politie in Şırnak heeft Mahsun Birlik, een
medewerker van de pro-Koerdische krant Yeni Yaşam,
aangehouden.

ANDERE MINDERHEDEN
2 mei: De politie in Istanboel viel met geweld een
appartement binnen dat door transvrouwen werd
bewoond, omdat er een klacht wegens geluidsoverlast
was ingediend, waarbij traangas en fysiek geweld
werden gebruikt, waarbij vijf mensen gewond raakten.
3 mei: İpek Ağmaz, een transvrouw, wordt in Istanbul
vermoord door een onbekende man.

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN
3 mei: Een gevangenisbestuur in Izmir verbrak het
telefoongesprek tussen gevangene Halil Kasal en zijn
moeder nadat Kasal begon te praten over de
mishandeling die hij in de gevangenis onderging.
5 mei: Een gevangenisadministratie in Istanboel
censureerde gedeeltelijk een brief die politieke
gevangene Sultan Gökçek naar een pro-oppositie TVkanaal had gestuurd. De brief ging over schendingen
van de rechten in gevangenissen.
6 mei: Het Grondwettelijk Hof oordeelde in een zaak dat
het opnemen van gesprekken tussen gedetineerden en
hun bezoekers tijdens contactloze bezoeken in strijd is
met het recht op eerbiediging van het privé- en
gezinsleven.

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN
5 mei: Uit gegevens van Eurostat blijkt dat het aantal
Turkse onderdanen dat in 2021 asiel aanvraagt in de EU
met 45% op jaarbasis is gestegen.
5 mei: Drie Jordaanse tieners zijn in Istanbul fysiek
mishandeld in wat een haatmisdrijf lijkt te zijn. Het
incident vond plaats tegen de achtergrond van
toenemende anti-migrantensentimenten en haat
zaaiende taal in het land.

FOLTERING EN MISHANDELING
2 mei: De politie in Istanboel deed een gewelddadige
inval in een appartement dat bewoond werd door
transvrouwen op grond van een klacht wegens
geluidsoverlast, waarbij traangas en fysiek geweld
werden gebruikt, waarbij vijf mensen gewond raakten.
3 mei: De bewakers in een gevangenis van Bitlis
bedreigden een gevangene, Naif İşçi, met de dood.
3 mei: Een gevangenisbestuur in İzmir verbrak het
telefoongesprek tussen gevangene Halil Kasal en zijn
moeder nadat Kasal begon te praten over de
mishandeling die hij in de gevangenis onderging.
4 mei: De politie in Şırnak heeft een man genaamd
Ebubekir Çıkmaz fysiek mishandeld tijdens een IDcontrole.
5 mei: De Orde van Advocaten in Ankara kondigt aan
dat zij een klacht hebben ingediend tegen de politie in
Ankara op basis van negen beschuldigingen van
foltering die in februari en maart door gedetineerden zijn
geuit.
5 mei: De politie in Ankara heeft parlementsleden van
de HDP fysiek mishandeld tijdens een interventie op een
partijevenement. Een agent bedreigde ook verbaal
parlementslid Ayşe Acar-Başaran.
7 mei: De bewakers in een gevangenis in Samsun
hebben gevangene Emir Karakum fysiek mishandeld,
die als gevolg van het geweld gewond is geraakt en in
het ziekenhuis is opgenomen. Naar verluidt hebben
ziekenhuisambtenaren geweigerd hem te behandelen.

VROUWENRECHTEN
4 mei: Volgens een rapport van Bianet hebben mannen
in april 29 vrouwen gedood en ten minste 52 anderen
mishandeld.

