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Euroopan parlamentin päätöslauselma toimittajien tilanteesta Turkissa
(2016/2935(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Turkista ja erityisesti 15. tammikuuta 2015 
antamansa päätöslauselman ”Ilmaisunvapaus Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden 
päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus”1,

– ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Turkkia koskevasta 
vuoden 2015 kertomuksesta2,

– ottaa huomioon komission 10. marraskuuta 2015 antaman Turkkia koskevan vuoden 2015 
kertomuksen,

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja Euroopan 
naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen Johannes 
Hahnin 16. heinäkuuta 2016 antaman yhteisen julkilausuman Turkin tilanteesta,

– ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Turkista,

– ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin ja 
komission jäsenen Johannes Hahnin 21. heinäkuuta 2016 antaman julkilausuman Turkkiin 
julistetusta poikkeustilasta,

– ottaa huomioon 9. syyskuuta 2016 käydyn EU:n ja Turkin välisen korkean tason 
poliittisen vuoropuhelun,

– toteaa, että oikeusvaltion periaatteiden, myös sananvapauden, kunnioittaminen, kuuluu 
EU:n keskeisiin arvoihin,

– ottaa huomioon ilmaisunvapautta koskevan oikeuden, joka on vahvistettu Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa 
kansainvälisessä yleissopimuksessa, joiden sopimusvaltio Turkki on,

– ottaa huomioon Venetsian komission 106. täysistunnossaan (Venetsia 11.–12. maaliskuuta 
2016) hyväksymät Turkin rikoslain 216, 299, 301 ja 314 pykälää koskevaan lausuntoon 
sisältyvät suositukset,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. toteaa, että Turkissa tehtiin 15. heinäkuuta 2016 vallankaappausyritys, jossa kuoli yli 
250 ihmistä ja loukkaantui yli 2 100;

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0014.
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0133.



RC\1108071FI.doc PE593.588v01-00 }
PE593.589v01-00 }
PE593.593v01-00 }
PE593.594v01-00 }
PE593.596v01-00 }
PE593.597v01-00 }
PE593.598v01-00 } RC1

FI

B. toteaa, että demokratian puolustaminen sitoutuen täysipainoisesti ihmisoikeuksiin ja 
oikeusvaltion periaatteeseen on tärkeää ja että on yhtä tärkeää, että EU, Euroopan 
neuvosto ja Turkki tekevät tässä asiassa yhteistyötä; toteaa, että Turkki on unionin 
keskeinen kumppani;

C. toteaa, että Euroopan journalistiliiton ja Turkin toimittajayhdistyksen mukaan Turkin 
poliisi on pidättänyt 15. heinäkuuta 2016 tehdyn vallankaappausyrityksen jälkeen ainakin 
99 toimittajaa ja kirjailijaa ja että useimpia vastaan ei ole toistaiseksi nostettu syytteitä, 
mikä tarkoittaa, että 20. lokakuuta 2016 maassa oli pidätettynä vähintään 130 media-alan 
työntekijää ja syiden arvellaan liittyvän sananvapauden käyttämiseen; ottaa huomioon, 
että 15. heinäkuuta 2016 jälkeen pidätetyistä toimittajista 64 on vapautettu; toteaa, että 
vangituilta toimittajilta on evätty oikeus tavata asianajaja ja että heitä pidetään 
epäinhimillisissä oloissa, joissa heitä uhkaillaan ja kohdellaan huonosti; panee merkille 
epäilyt siitä, että lakkautetun Özgür Gündem -päivälehden päätoimittajia Bilir Kayaa ja 
Inan Kizilkayaa on kidutettu vankilassa;

D. ottaa huomioon, että tiedotusvälineille asetetut rajoitukset ja toimittajiin kohdistuva 
painostus olivat huomattavia jo ennen epäonnistunutta vallankaappausyritystä; toteaa, että 
Committee to Protect Journalists -järjestön mukaan Turkin viranomaiset ovat 
vallankaappausyrityksen jälkeen sulkeneet yli sadan yleisradioyrityksen, sanomalehden, 
aikakauslehden, kustantamon ja jakeluyhtiön toimitilat ja että yli 2 300 toimittajaa ja 
media-alan työntekijää on menettänyt työpaikkansa; toteaa, että ainakin 330 toimittajalta 
on peruttu akkreditointi;

E. toteaa, että pidätettyjen toimittajien joukossa ovat muun muassa tunnettu kirjailija Asli 
Erdoğan, joka toimi myös sittemmin lakkautetun kurdien Özgür Gündem -päivälehden 
asiantuntijalautakunnan jäsenenä ja kolumnistina, sekä tutkija ja kolumnisti Mehmet Altan 
ja tämän veli Ahmet Altan, joka on kirjailija ja Taraf-viikkolehden entinen päätoimittaja;

F. ottaa huomioon, että Human Rights Watch -järjestön mukaan monet näistä oikeustoimista 
on toteutettu ilman mitään todisteita syytettyjen osallistumisesta epäonnistuneeseen 
vallankaappausyritykseen; katsoo, että oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on 
taattava ja että tiedotusvälineitä koskevien tapausten käsittely oikeusjärjestelmässä on 
osoittanut, että käsittely ei ole puolueetonta eikä riippumatonta; 

1. tuomitsee voimakkaasti Turkissa 15. heinäkuuta 2016 tapahtuneen 
vallankaappausyrityksen; tukee Turkin legitiimejä instituutioita; pitää valitettavana uhrien 
suurta määrää; ilmaisee myötätuntonsa uhreille ja heidän omaisilleen;

2. on tietoinen Turkin hallituksen oikeudesta ja vastuusta reagoida 
vallankaappausyritykseen; korostaa kuitenkin, että epäonnistunutta 
sotilasvallankaappausta ei voida käyttää tekosyynä sille, että Turkin hallitus vaientaa 
legitiimiä ja rauhanomaista oppositiota ja estää kohtuuttomin ja laittomin keinoin ja 
toimin toimittajia ja tiedotusvälineitä harjoittamasta rauhanomaisesti sananvapauttaan;

3. kehottaa Turkin viranomaisia vapauttamaan vangitut toimittajat ja media-alan työntekijät, 
mikäli näitä vastaan ei ole vakuuttavaa näyttöä rikollisesta toiminnasta; toteaa, että näihin 
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kuuluu tunnettuja toimittajia, kuten Nazli Ilicak, Sahin Alpay, Asli Erdoğan, Murat 
Aksoy, Ahmet Altan ja Mehmet Altan; tähdentää, että toimittajia ei saisi pidättää 
uutisoinnin sisällön tai väitettyjen kytkösten perusteella, mukaan luettuina tapaukset, 
joissa toimittajia vastaan on nostettu syytteitä, ja korostaa, että on varmistettava 
tutkintavankeuden pysyminen poikkeuksena;

4. muistuttaa, että vapaa ja moniarvoinen lehdistö on olennainen osa demokratiaa, kuten 
myös oikeudenmukainen oikeudenkäynti, syyttömyysolettama ja oikeuslaitoksen 
riippumattomuus; muistuttaa Turkin viranomaisia siitä, että on noudatettava hyvin suurta 
varovaisuutta toimittaessa tiedotusvälineiden ja toimittajien kanssa, koska sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden vapaus ovat keskeisiä demokraattisen ja avoimen yhteiskunnan 
toiminnassa;

5. pitää valitettavana, että poikkeustilan aikana sovellettavia säännöksiä on käytetty myös 
ulkomaille paenneiden tai piilossa pysyttelevien toimittajien perheenjäsenten 
häiritsemiseen esimerkiksi peruuttamalla heidän passinsa tai pidättämällä heidät 
väliaikaisesti syytettyjen sijasta;

6. on erittäin huolissaan siitä, että maassa on suljettu yli 150 tiedotusvälinettä; edellyttää, että 
nämä tiedotusvälineet saavat jatkaa toimintaansa, niiden riippumattomuus palautetaan ja 
irtisanotut työntekijät otetaan takaisin töihin asianmukaista prosessia soveltaen; kehottaa 
Turkin viranomaisia lopettamaan rikoslain säännösten väärinkäytön, jossa yksityisten 
mediaorganisaatioiden johtokuntiin nimitetään edunvalvojia, ja riippumattomien 
uutistoimistojen toimintaan puuttumisen, mukaan lukien puuttuminen toimituksellisiin 
päätöksiin, toimittajien ja päätoimittajien erottamiset sekä arvostelua esittävien 
uutistoimistojen ja toimittajien painostaminen ja pelottelu; tuomitsee Turkin 
viranomaisten yritykset pelotella ulkomaisia kirjeenvaihtajia ja karkottaa heidät maasta;

7. kehottaa Turkin hallitusta kaventamaan poikkeustilatoimien soveltamisalaa, jotta niitä ei 
voida enää käyttää sananvapauden tukahduttamiseen; korostaa, että väitettyä 
osallistumista vallankaappausyritykseen koskevat tutkimukset olisi toteutettava 
oikeudenmukaisesti, puolueettomasti ja vakuuttavien todisteiden pohjalta eikä pelkästään 
yhteyksien perusteella, koska viimeksi mainittu saattaa johtaa kollektiiviseen 
rangaistukseen;

8. tähdentää, että Turkkiin kohdistuu todellinen terrorismin uhka; toteaa kuitenkin jälleen 
kerran, että maan väljästi määriteltyä terrorisminvastaista lainsäädäntöä ei saisi käyttää 
sananvapauttaan käyttävien toimittajien rankaisemiseen; kehottaa panemaan kiireesti 
täytäntöön Venetsian komission maaliskuussa 2016 antamat suositukset ja uudistamaan 
nykyisen terrorismin vastaisen lainsäädännön;

9. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja jäsenvaltioita seuraamaan edelleen 
tiiviisti poikkeustilasta aiheutuvia käytännön seurauksia ja varmistamaan, että toimittajia 
vastaan käynnistettyjä kaikkia oikeudenkäyntejä seurataan;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 
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edustajalle sekä Turkin presidentille, hallitukselle ja parlamentille.


