
Kære Lars Løkke Rasmussen. 
 
Jeg skriver til dig med en særlig henstilling til at arbejde for stærke rådskonklusioner vedrørende Tyrkiets kritiske 
menneskerettighedssituation, når det Europæiske Råd mødes den 19.-20. oktober. 
 
Situationen har nået et hidtidigt lavpunkt med de seneste anklager mod fredelige 
menneskerettighedsforkæmpere, herunder kolleger i Amnesty International Tyrkiet.  
 
Den 5. juli blev Amnestys generalsekretær i Tyrkiet, Idil Eser, arresteret sammen med ni andre 
menneskerettighedsaktivister, som deltog i en workshop om menneskerettigheder og digital sikkerhed. En måned 
tidligere blev Amnestys bestyrelsesformand, Taner Kilic, arresteret. I mere end 100 dage har de siddet bag 
tremmer, mens den tyrkiske anklagemyndighed har færdiggjort deres efterforskning. Den 8. oktober kom 
anklageskriftet, hvor de 11 nu er anklaget for at være medlemmer af en terrororganisation med risiko for op til 15 
års fængsel.  
 
Amnesty International markerer Idil Esers fødselsdag lørdag den 14. oktober 2017 som en global aktionsdag for at 
kræve de 11 fængslede aktivister løsladt. 
 
Siden det mislykkede kup i 2016 er over 100.000 tyrkere blevet fyret uden lovlig grund, over 50.000 personer er 
fængslet, herunder journalister, advokater, menneskerettighedsforkæmpere og akademikere, og over 180 medier 
og forlag er blevet lukket ned. Undtagelsestilstanden i Tyrkiet er blevet forlænget fire gange, hvilket har medført, at 
regeringen leder landet via dekreter og uden parlamentarisk kontrol. Desuden håndhæves drakoniske restriktioner 
af fængsledes rettigheder til bl.a. advokatbesøg, og beskyldningerne om tortur og mishandling af fængslede stiger.  
 
I lyset af den kritiske situation håber Amnesty International, at Danmark vil gå foran med at rejse en række 
punkter ved rådsmødet: 

• Rådets konklusioner bør gøre det klart, at relationen til Tyrkiet er betinget af forbedringer af 

menneskerettighedssituationen, herunder forholdene for menneskerettighedsforkæmpere som en 

afgørende markør; 

• Der bør opfordres til en omgående og ubetinget løsladelse af Idil Eser og Taner Kilic, hhv. 

generalsekretær og bestyrelsesformand i Amnesty International Tyrkiet, samt de resterende ni 

menneskerettighedsforkæmpere; 

• Der bør opfordres til, at EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder besøger Tyrkiet 

snarest muligt for at rejse spørgsmålet om menneskerettighedsforkæmperes forhold samt at 

anmode om besøg hos menneskerettighedsforkæmpere jf. EU’s retningslinier vedr. 

menneskerettighedsforkæmpere;  

• EU bør underlægge ’Instrument for Pre-Accession (IPA)’ og andre finansielle bidrag til Tyrkiet streng 

kontrol og revision i tråd med EU’s traktatlige forpligtelser for at sikre, at EU ikke medfinansierer 

menneskerettighedsovergreb. Det vil være afgørende øjeblikkeligt at suspendere al EU-finansiering 

af projekter ledet af det tyrkiske justitsministerium.  

Jeg ser frem til at følge rådsmødet og dit videre arbejde med emnet og står naturligvis til rådighed for spørgsmål 
eller andet.  
 
 
 
Med venlig hilsen 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3958/EU%20Guidelines%20on%20Human%20Rights%20Defenders
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3958/EU%20Guidelines%20on%20Human%20Rights%20Defenders
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