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Zadržanie Istanbulskej desiatky vyvolalo
celosvetovú nevôlu v dôsledku, ktorej boli všetci
desiati obrancovia a obrankyne prepustení na
kauciu. Taner však zostáva vo väzbe a ani
Istanbulská desiatka nie je mimo ohrozenia,
jej členovia a členky totiž stále čelia obvineniam.
Títo statoční ľudia zasvätili svoje životy obrane
práv iných. To, že z nich robia kriminálnikov,
spôsobí, že tí za ktorých bojovali budú ešte
zraniteľnejší voči pretrvávajúcim útokom vlády
na ich práva a slobody.

O mesiac neskôr polícia zadržala aj riaditeľku
Amnesty International Turecko Idil Eser
a zakľadateľku Amnesty Turecko Özlem Dalkıran,
ktorá momentálne pôsobí v Avaaz a the Citizens’ Žiadajte, aby Turecko zastavilo prenasledovanie týchto
Assembly. Boli zadržané spolu s ôsmymi ďalšími obrancov a obrankýň ľudských práv a okamžite stiahlo
všetky obvinenia voči nim.
ľuďmi počas workshop pre ľudskoprávnych
aktivistov a aktivistky v Istanbule. Podobne ako
Taner všetci desiati teraz čelia obvineniam
z členstva v teroristickej organizácii.
Tieto zadržania sú poslednými zo série vládnych
snáh o umlčanie kritiky. Od pokusu o prevrat
v júli 2016 viac ako 150 000 ľudí čelí trestnému
stíhaniu.

Napíšte ministrovi
spravodlivosti
Vyzvite ho, aby zastavil prenasledovanie týchto obrancov a obrankýň
ľudských práv a okamžite stiahol všetky obvinenia voči nim.
Minister of Justice Abdulhamit Gül
Ministry of Justice
Adalet Bakanlığı
06659 Ankara
Turkey
Twitter: @abdulhamitgul
Salutation: Dear Minister

Podporte Tanera İdil, Özlem
a Istanbulskú „desiatku“
Zverejnite svoju fotograﬁu s odkazom podpory na
freeistanbul10.tumblr.com, aby ste im ukázali, že pri
nich stojíte v ich boji a žiadate zastavenie prenasledovania
obrancov a obrankýň ľudských práv v Turecku.
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9. júna 2017 bol predseda správnej rady
Amnesty International Turecko Taner Kılıç
zadržaný a obvinený z členstva v “ozbrojenej
teroristickej organizácii”.Toto obvinenie je
absurdné, Taner Kılıç sa nedopustil žiadneho
zločinu. Robil si len svoju prácu a snažil sa
poukazovať na porušovanie ľudských práv,
ku ktorému dochádza v Turecku.

The Istanbul 10, top row (L-R): Özlem Dalkıran (Citizens’ Assembly), Şeyhmus Özbekli (lawyer), Veli Acu (Human Rights Agenda Association), Nalan Erkem (Citizens’ Assembly);
Bottom row (L-R): Günal Kurşun (Human Rights Agenda Association), Ali Gharavi (IT strategy consultant), İdil Eser (Director, Amnesty International Turkey), Nejat Taştan (Equal Rights Watch
Association), Peter Steudtner (non-violence and wellbeing trainer), İlknur Üstün (Women’s Coalition).
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