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15. tuomitsee useiden turkkilaisten
sanomalehtien väkivaltaiset ja laittomat
valtaamiset, joista uusimpana esimerkkinä
oli Zaman-lehden tapaus, ja on huolissaan
Digiturk-yhtiön päätöksestä lopettaa
televisiokanavalähetyksiä, koska päätöksen
epäillään perustuvan muun muassa
poliittisiin syihin; kehottaa Turkin
hallitusta lopettamaan riippumattomien
tiedotusvälineiden poliittisen ja
taloudellisen painostuksen; tuomitsee
jyrkästi toimittajiin kohdistuneet
verbaaliset ja fyysiset hyökkäykset sekä
toimittajien mustamaalaamisen ja
terrorismin vastaisen lainsäädännön
soveltamisen heihin; panee merkille
verkossa ja muualla tapahtuvan
raportoinnin sisältöä koskevat kiellot ja
verkkosivustojen ja etenkin sosiaalisten
verkostojen verkkosivustojen sulkemiset,
jotka ovat johtaneet toimittajien
itsesensuuriin näiden pelätessä, että
viranomaisten arvostelemisesta aiheutuisi
uusia kostotoimia; on erittäin huolissaan
pääsyn estämisestä kymmenille tuhansille
verkkosivustoille, internetin säätelyä
koskevaan lakiin maaliskuussa 2015
hyväksytyistä muutoksista sekä
televiestintäviranomaisen (TIB) vallasta,
joka mahdollistaa verkkosivustojen
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sulkemisen neljän tunnin varoitusajalla
erilaisiin epämääräisiin syihin vedoten; on
huolissaan media-alan organisaatioille
langetetuista poikkeuksellisen suurista
verosakoista; edellyttää internetiä koskevan
lain tarkistamista, jolla tuetaan
sananvapautta internetissä sekä
yksityisyyden ja yksilönoikeuksien suojaa
edistävää toimintaympäristöä; tuomitsee
Turkin hallituksen virkamiesten yritykset
pelotella ja joissain tapauksissa karkottaa
useita kansainvälisiä toimittajia; vaatii
riippumatonta tutkintaa Turkin maaperällä
murhattujen toimittajien Naji Jerfin ja
Ibrahim Abdel Qaderin sekä Syyriaa
koskevaa ”Raqqa is Being Slaughtered
Silently” -blogia pitäneen Fares Hammadin
tapauksista; pitää lisäksi valitettavina
tutkimuksia, pidätyksiä,
vankeusrangaistuksia ja sakkoja, joita
rikoslain 299 artiklan nojalla määrätään
väitetyistä valtion päämiehen
loukkauksista; kehottaa Turkin hallitusta
käsittelemään näitä asioita kiireellisinä ja
ensisijaisina, jotta voidaan turvata
kansainvälisten normien mukainen
moniarvoisuus; pitää avointa julkista
keskustelua yhtenä terveen demokratian
tärkeimmistä osatekijöistä;
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