Advocaten voor advocaten

Advocaten in Turkije vervolgd wegens
beroepsactiviteiten
Hoewel Turkije in het kader van toetreding tot de Europese Unie de
Koerdische minderheid in Turkije meer rechten zou hebben toegekend, lijken recente ontwikkelingen er op te wijzen dat de mensenrechtensituatie voor de Koerden niet verbeterd is. De PKK blijft verboden en bestreden. Tientallen advocaten die de minderheidsgroepering of (oud) PKK-leden bijstonden in hun processen zijn gearresteerd
op verdenking van het ‘werken voor of behoren tot een terroristische
organisatie’. Op 2 februari 2012 woonde L4L een zitting in het proces
van Filiz Kalayci bij, één van deze gearresteerde advocaten.
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Filiz Kalayci, een Koerdische mensenrechten-advocate uit Ankara, werd op 12
mei 2009 samen met drie collega’s voor
de eerste maal gearresteerd door de antiterreur eenheid van de politie. Aanklachten
waarop deze arrestatie gegrond zouden
zijn werden niet bekend gemaakt, maar de
arrestatie vond plaats vlak nadat Kalayci en
haar collega’s een ofﬁciële klacht hadden
ingediend jegens deze zelfde eenheid van de
politie voor het misbruiken van hun functie
tegenover de gedetineerden.
Bij haar arrestatie werden vele van Kalayci’s
vertrouwelijke stukken in beslag genomen
en bleek dat ze al geruime tijd gevolgd en
afgeluisterd werd. Na drie dagen te zijn
vastgehouden, en na het weigeren van het
beantwoorden van ruim 200 vragen (met
een beroep op haar zwijgrecht) werd zij weer
vrijgelaten. Op 27 mei 2009 werd zij echter
weer gearresteerd. Kalayci en haar collega’s
worden beschuldigd van het lidmaatschap
van de terroristische organisatie PKK. Persverklaringen die zij aﬂegden dienden als
bewijs, hun professionele werkzaamheden
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en internationale organisaties. Haar proces
sleept zich echter voort. Om de internationale druk hoog te houden monitorde L4L
één van de zittingen in februari. Filiz Kalayci
zelf verblijft in Oostenrijk, gezien de zware
straf die haar boven het hoofd hangt. Zij
kan haar beroep als advocaat niet meer in
vrijheid uitoefenen.
En Kalayci is niet de enige. Op 24 november
van het afgelopen jaar zijn in het kader van
de zaak Koma Civakên Kurdistan (Vereniging der Koerdische Gemeenschappen) 47
Koerdische advocaten gearresteerd, waarvan
er 33 nog steeds in voorlopige hechtenis zitten. Het overgrote deel van hen is verdediger
van PKK-leider Abdullah Öcalan (geweest).
Ook zij worden beschuldigd van deelname
aan een terreurorganisatie, uitsluitend gebaseerd op hun beroepsactiviteiten.
Aanleiding van deze klopjacht op Koerdische advocaten zouden uitspraken van
premier Tayyip Erdogan zijn, die advocatenkantoren tot doelwit heeft gemaakt door de
namen van deze kantoren te noemen. Deze
ontwikkelingen vormen een bedreiging
van de integriteit van het gehele Turkse
rechtssysteem.

bij het onderzoeken van claims van mishandeling in gevangenissen en telefoongesprekken met collega’s zouden organisatorische
activiteiten van de PKK zijn. Bewezen
verklaard levert dit een gevangenisstraf van
vijf tot tien jaar op.

Samen met andere organisaties en Schoolplein Advocaten te Utrecht probeert L4L
de druk op de Turkse autoriteiten tot het in
vrijheidstellen van deze advocaten en het
waarborgen van eerlijke processen hoog te
houden. Tijdens de dag van de bedreigde
advocaat is al veel aandacht besteed aan
de situatie van de Turkse advocaten en
L4L organiseerde ten behoeve van hen een
schrijfactie.

Na 8 maanden werd Kalayci vrijgelaten door
de rechtbank, onder druk van vele nationale
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