


Turkiet - Frige människorättsförsvararna!

Amnestys ordförande i Turkiet, Taner Kiliç, gjorde bara sitt jobb och 
avslöjade människorättskränkningar i landet. Men den 9 juni greps 
han och kastades i fängelse. Han anklagades absurt nog för att 
vara medlem i en “väpnad terroristorganisation”. 

En månad senare greps 10 andra människorättsförsvarare, 
däribland Amnestys generalsekreterare i Turkiet, Idil Eser, och den 
svenske medborgaren och IT-konsulten Ali Gharavi. Det skedde 
under en workshop kring digital säkerhet och mänskliga rättigheter.  

Samtliga gripna är människorättsförsvarare som inte gjort något fel. 
Ändå åtalas de nu för terrorismrelaterade brott. På så vis försöker 
de turkiska myndigheter hindra deras arbete för mänskliga 
rättigheter i Turkiet. 

För en knapp månad sedan hölls den första rättegången, då de 10 
frigavs i väntan på nästa rättegång. Beslutet kom efter omfattande 
protester från omvärlden. Men Taner sitter fortfarande fängslad och 
de 10 andra människorättsförsvararna riskerar fortfarande att 
dömas i rättegången som återupptas den 22 november. 

Det måste vi förhindra! Taner och övriga 10 har vigt sina liv åt att 
skydda andra människors rättigheter i Turkiet och i världen, med 
fredliga medel. Om de döms nu så tystnar deras röster i en tid då 
de behövs som allra mest. 

Agera! Gå in på Amnestys hemsida och skriv under vårt 
upprop till Turkiets justitieminister.

www.amnesty.se/turkiet
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