Geachte Voorzitter,
Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Omtzigt over
persvrijheid in Turkije en de verklaring van de Unie van Turkse Journalisten (TGS). Deze
vragen werden ingezonden op 29 juli 2013 met kenmerk 2013Z15480.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Frans Timmermans
Antwoorden van Frans Timmermans, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van
het lid Omtzigt (CDA) over persvrijheid en demonstraties in Turkije.
Vraag 1
Heeft u kennis genomen van het rapport van "Reporters without borders", waarin
Turkije gedaald is tot plaats 154 op de wereldranglijst van persvrijheid (World
Press Freedom Index 2013 en de grootste gevangenis ter wereld voor journalisten
genoemd wordt?
Antwoord
Ja.
Vraag 2
Heeft u kennis genomen van de verklaring afgelopen zondag van de Unie van
Turkse Journalisten (TGS), dat 22 journalisten ontslagen zijn en dat verder nog 37
journalisten gedwongen zijn hun ontslag te nemen, naar aanleiding van de
protesten?
Antwoord
Ja.
Vraag 3
Hoeveel journalisten zitten er op dit moment in de gevangenis en kunt u dat
vergelijken met het aantal journalisten dat in China of Iran in de gevangenis zit?
Antwoord
Volgens het ‘Committee to Protect Journalists’ zit in Turkije momenteel het grootste aantal
journalisten ter wereld gevangen. De ontwikkelingen op het gebied van persvrijheid
onderstrepen de zorgen over de waarborging van grondrechten in Turkije, waaronder de
vrijheid van meningsuiting en mediavrijheid. De ontwikkelingen op dit vlak tonen dat de
vrijheid van meningsuiting en mediavrijheid beter verankerd dienen te worden.
Vraag 4
Hoeveel demonstranten zijn naar aanleiding van de demonstraties in Turkije
opgepakt en hoeveel zitten er nog altijd in de gevangenis? Indien u het antwoord
niet weet, wilt u dit dan via de Nederlandse en Europese diplomatieke kanalen
achterhalen?
Vraag 6
Hoeveel mensen, die demonstreerden of op de sociale media actief waren in de

protesten, zitten vast onder de anti-terrorisme-wetgeving, waardoor ze heel lang
zonder aanklacht vastgehouden kunnen worden? Wat vindt u van het feit dat antiterrorisme-wetgeving gebruikt wordt tegen demonstranten?
Antwoord op vragen 4 en 6
Er is sprake van ruim 3.600 aanhoudingen, waarbij geldt dat het overgrote deel binnen 48 uur
weer worden vrijgelaten. Voorts is er sprake van dat rond de 160 demonstranten zijn
gearresteerd op instructie van de officier van justitie. Er is voor zover bekend geen
tenlastelegging op grond van de anti-terrorismewetgeving.
Vraag 5
Heeft u kennis genomen van het feit dat de minister van Europese zaken, Egemen
Bagış, de demonstranten als terroristen ziet?
Antwoord
Ja.
Vraag 7
Hoeveel mensen zijn gedood, permanent gehandicapt en gewond geraakt?
Hoeveel van deze mensen hebben een excuses van de regering/overheid
ontvangen en bij hoeveel van deze incidenten is iemand vervolgd en/of gestraft
voor het veroorzaken van letsel?

Vraag 8
Op 25 juni schreef u aan de kamer dat minister Davutoğlu heeft aangegeven dat
een onderzoek naar het gebruik van excessief geweld zal plaatsvinden. Hoe staat
het met dat onderzoek en bent u of lady Ashton geïnformeerd over de voortgang
en/of de uitkomsten van dit onderzoek? Zo ja, kunt u die informatie met ons delen?
Antwoord vragen 7 en 8
Het dodental als gevolg ervan de demonstraties is opgelopen tot vijf. Er zijn rond de 180
zwaargewonden. Er zijn verder enkele duizenden lichtgewonden te betreuren. Er is door EUlidstaten, het EP, de Raad van Europa en door HV Ashton en Commissaris Füle aangedrongen
op gedegen onderzoek naar het gebruik van excessief geweld van politie tegen demonstranten.
Er is nog geen helder beeld van de voortgang en/of uitkomsten van dergelijke onderzoeken,
waaronder dat van de Turkse Nationale Ombudsman.

