Vážené dámy, vážení pánové,
Turecko se v posledních letech vydalo jednoznačně na cestu, která není slučitelná s evropskými
hodnotami demokracie a svobody. Demokracie předpokládá volby - erdoganovské Turecko se však
pravidelně potýká s problémem férovosti voleb. Všeobecné volby v roce 2015 byly velmi
problematické. Další kritiku přitáhlo i referendum roku 2017, které v prostředí stavu nouze, zostřených
bezpečnostních podmínek a zatýkání zvýšilo pravomoci prezidenta. Přes všechny tyto výtky
prezidentem podporovaná možnost ANO (zvýšit pravomoci) zvítězila pouze 51 %. Nové volební zákony
pak považujeme ve shodě s tureckou opozicí za otevřenou legalizaci manipulace s volebními výsledky.
Stejně tak nás děsí i cílené okrajování občanských svobod a přístupu k informacím. Turecko blokuje
přístup k sítím, jde jak o sociální sítě (YouTube, Reddit), tak posledních deset měsíců i Wikipedii. Bez
přístupu k informacím a se ztíženými možnostmi organizovat se, vláda utvržuje svůj vliv.
K demokracii patří také vymezená a respektovaná role opozice. Erdoganův někdejší spolupracovník
Fethullah Gülen je dnes prezidentem považován za uhlavního nepřítele a strůjce puče, jeho příznivci
jsou postihováni. Saám Gülen se skrývá v exilu v USA, odkud ho odmítaji do Turecka vydat. Selahattin
Demirtaş a Figen Yüksekdağ, vůdci Kurdům blízké Lidově demokratické strany (ve volbách získala
13,12 %), byli společně s dalšími poslanci své strany zatčeni a na základě údajných vazeb na “kurdské
teroristy” či “propagaci terorismu” jsou nadále vězněni. V rámci širokých čistek po nezdařeném puči
bylo dodnes zatčeno přes 170 000 osob, státem zabráno přes tisíc firem, silně zasažena byla i média a
menšiny, hlavně ta kurdská.
Současný postup Turecka vůči kurdské menšině je dalším bodem naší zásadní kritiky. Zatímco plně
respektujeme specifičnost a komplexitu vztahů mezi Turky a Kurdy, krach mírových snah v roce 2015
nemusíme nutně připisovat za vinu jedné nebo druhé straně, tak zároveň ve shodě se zprávou OSN z
března 2017 považujeme postup turecké vlády za neadekvátní a brutální vůči vlastním občanům.
Systematické ostřelování vlastních měst nechceme uznat jako “protiteroristickou operaci”.
V lednu 2018 Turecko v rámci nové operace Olivová ratolest obnovilo invazi do Sýrie, tentokrát s
jediným cílem: dobít Kurdy držený Afrín a “neutralizovat teroristy”.
Současné Turecko je stát, který manipuluje vlastní volby, utlačuje vlastní občany a pošlapává jejich
práva a agresivně napadá okolní státy, při čemž prodlužuje agónii syrského konfliktu. Vyzýváme tímto
Evropskou radu, aby důrazně požadovala férový postup při volbách, propuštění politických vězňů a
okamžité ukončení násilností v Sýrii a vůči Kurdům v Turecku. Budeme rádi partnerem demokratického
Turecka, nesmíme se ale stát rukojmím agresivního režimu, který výhledově například problémy s
migrační vlnou pouze zhorší.
S vřelými pozdravy
poslanci Pirátské strany

