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Betreft: Hechtenis van drie vooraanstaande mensenrechtenactivisten in Turkije 

Op 20 juni 2016 zijn in Turkije drie vooraanstaande mensenrechtenactivisten in hechtenis genomen. 
Erol Önderoğlu (Verslaggevers zonder Grenzen) werd gearresteerd na zijn aanwezigheid in een 
rechtbank in Istanboel. Şebnem Korur Fincancı (Human Rights Foundation Turkije) and Ahmet Nesin 
(journalist en schrijver) werden op dezelfde dag gearresteerd. Zij worden ervan beschuldigd 
terroristische propaganda te verspreiden, blijkbaar omdat zij tijdelijk hoofdredacteur zijn geweest van 
Özgür Gündem, een dagblad dat zich richt op het conflict tussen de regering en de PKK. 

De Turkse autoriteiten hebben gerechtelijke onderzoeken ingesteld naar 37 van de 44 personen die 
hebben geprotesteerd tegen het overheidsoptreden tegen het personeel van Özgür Gündem door zich 
aan te sluiten bij een campagne om één dag als gastredacteur van het dagblad te fungeren. 

1. Heeft de Commissie bij de Turkse regering haar bezorgdheid geuit over het feit dat de 
antiterreurwetgeving wordt gebruikt om journalisten en academici te arresteren die niet van 
gewelddaden worden beschuldigd? Zo niet, waarom niet? 

2. Welke gevolgen hebben de schendingen van de mensenrechten en het misbruik van de 
antiterreurwetgeving voor de betrekkingen tussen de EU en Turkije gehad na de "verklaring" over 
samenwerking inzake migratiebeheer? 

3. Bestaan er concrete criteria voor Turkije ten aanzien van kwesties zoals de rechtsstaat, de 
scheiding der machten, willekeurige hechtenis en vrijheid van meningsuiting met het oog op de 
"verklaring" inzake migratie? Zijn de recente ontwikkelingen van invloed op het plan om hoofdstuk 
33 te openen? 


