
Herri kurduarekin eta Turkiako ezkerrarekin elkartasun kanpaina eta Turkian aldaketa
konstituzionalaren ezezkoaren alde

Turkia aurkitzen den errepresio egoera politiko eta sozial larriaren aurrean eta AKP-ko gobernuak
partidu politiko zein antolakunde sozialen edota honen biraketa autoritario eta gerrazaleen kontra

dauden indibidualitate zibilen kontra erabiltzen dituen praktika antidemokratikoen aurrean,
informazio eta elkartasun kanpaina hau sustatu nahi dugu diktadura ezkutu honen biktimekin batera,

eta Erdoganen erregimena herri kurduaren eta Turkiako ezkerraren kontrako gerraren aurka.

 
“Insan Haklari Dernegi” giza eskubideen elkarteak “Anatoliako ekialdean eta hego-ekialdean giza 
eskubideen bortxaketen txostenean” Anatoliako hego-ekialdean biolentziaren handiagotzea 
nabarmentzen du 2015-eko uztailetik, AKP-k 2015ean (1) gehiengo absolutua galtzearekin eta 
eskualde horretan mugimendu zibilen handiagotzearekin kointziditu zuelarik. Biolentzia eta 
errepresio handiagotze hau gogortu egin da 2016-ko uztailak 15eko Estatu kolpe saiakeraren ostean,
7 hilabete bete dituen salbuespen egoerak legalki babestuta eta Giza eskubideen bortxaketak 
bermatzen dituenak (kartzelaratzeak, atxiloketa masiboak, torturak, erailketak, desagerketak, 
zibilenganako tratu txarrak) herrialdea zalantza politiko eta sozialean mantenduz.

Txostenean agertzen diren 2016ko datuen arabera, elkarteak 1.757 zibil erail eta 2.096 zauritu larri, 
eta 8.564 zibilen atxiloketa, horietatik 190 adingabeko erregistratu ditu. Estatu kolpearen ostean 
gertatutako atxiloketak Salbuespen Egoerari lotuta daude. Honek hilabete osoko atxiloketak 
bermatzen ditu, atxiloketaren arrazoirik eman edo familia eta abokatuak jakinarazi beharrik gabe. 
Halaber, 647 tortura kasu, 1.103 giza eskubide bortxaketa espetxeetan eta gutxienez milioi erdi 
pertsona haien etxeak hustera behartuak izan dira Anatoliako hego-ekialdeko auzo eta herri 
ezberdinetan agindutako etxeratzeak direla eta (2).

Estatu kolpe saiakera aitzakitzat hartuz, gobernuak garbiketa masiboak burutu egin ditu Erdoganen 
gobernuaren ideologia eta praktika politikoen kontra daudenen kontra. Honen emaitza administrazio
publikotik 130.000 funtzionario eta langileen kanporaketa izan da (3), nortzuk langabezian geratu 
dira eta epaituak izatera zain dauden. Garbiketa hauek hezkuntza sistema kolpatu dute bereziki, 
5.000 irakasle eta akademiko kanporatuak izan direlarik, eta pasaporteak kendu dizkiotelarik. 
Prentsa askatasuna sistematikoki erasotua izaten hari da eta 140 kazetari espetxeratu eta dozenaka 
egunkari itxi dituztelarik.

Errepresio hau HDP (Herrien Partido Demokratikoa), parlamentuko oposizio politikoaren kontra 
zuzendua izan da, herrialdearen sistema demokratikoa hautsiz. Gutxienez, 3.000 HDP-ko kide eta 
kargu politiko atxilotuak izan dira, eta milaka jarraitzaile atxilotuak eta epaituak izan dira (4).
 3.000 horietatik, 80 pertsona baino gehiago udalerrietako ko-alkateak dira eta 12 parlamentari. 
Horiek guztiak herriak hautatutako karguak hauteskude demokratikoen bidez. Parlamentari hauek 
immunitate parlamentarioa galdu zuten 2016ko irailak 22an sententzia antikonstituzional bati esker.
Honekin batera, partiduaren 2 lehendakarien, Selahati Demirtas (5 hilabete) eta Figen Yüksekova-
ren (10 hilabete)  espetxeratzeak salatu nahi ditugu. Gainera, Yoüksecovari bere kargua ezeztatu 
egin zaio “propaganda terrorista” argudiatuz, sentetzia antikonstituzional eta antidemokratiko baten 
ostean (5).



HDP partiduaren kontrako errepresio hau ez da ezustekoa, hauek aldaketa konstituzionalaren 
aldaketaren kontra joango zirela adierazi baitzuten. Aldaketa delako hau Turkiako sistema 
parlamentarioa sistema presidentzialista batean bihurtuko du. Bozketa hurrengo apirilak 16an 
izango da. Aldaketa konstituzional honek sistema demokratikoaren txikitzea ekartzen du, 
errepublikaren lehendakariari botere handia emanik, lehen ministroaren figura desagertaraziz eta 
presidente orde batez edo batzutaz ordezkatuz. Lehendakariak bereganatuko dituen botereen artean, 
botere ejekutiboaren kontrola, minitroak izendatu edo baliogabetzea, dekretuen promulgaketa, 
salbuespen egoerak deklaratzeko askatasuna, partidu politikoa lideratzeko posibilitatea, parlamentua
suspenditzeko boterea eta tribunal konstituzionalaren, Estatuaren justizia organo nagusienaren, 
heren bat izendatzeko boterea daude. Gainera, elkarte judizialek kontseilu gorenarako kideak 
izendatzeko ahalmena galduko dute. Horrela, Erdogan, Turkiako Errepublikako lehendakariak, 12 
urte buruan egon ostean (lehenengo lehen ministro bezala eta 2014tik aurrera Errepublikako 
presindente bezala), 10 urte gehiago egon ahal izango du 2019tik aurrera, noiz gaurko agintaldia 
amaituko duen.

Erreferendumaren Ezetzaren kanpaina publikoak basatiki erasotuak izan dira, aldaketa 
konstituzionalaren kontrako aktibista eta ordezkari politikoek jasan duten errepresioa ikusita. 
Antolakundeek hurrengo apirilak 16-ko erreferendumaren bozketaren manipulazioaren beldur dira. 
Hori dela eta, HDP-k deialdi internazional bat egiten du behatzaile internazional izan nahi duten 
abokatu, aktibista, politikari zein pertsona indibidual guztiak gonbidatzeko eta horrela bozketaren 
transparentzia bermatzeko (6).

Hau dela eta:

-Turkiako preso politiko guztien askatasuna eskatzen dugu, Giza Eskubideenganako errespetua eta 
turtura sistematikoen amaiera, halaber, presoen dispertsioaren amaiera.

-Lanetik kanporatutako pertsona guztiak berriz onartzea eskatzen dugu eta batzorde internazional 
batek bidezko epaiketa inpartzialak bermatzea.

-Publikoki adierazten dugu demokrazia eta estatu turkoaren barruko nazio desberdinen arteko 
bakearen alde dauden antolakundeekiko elkartasuna (HDP,BDP,TJA,DTK).
 
-Publikoki adierazten dugu aldaketa konstituzionalerako erreferendumaren kontrako kanpainarekiko
elkartasuna, honen baiestapena gaurko erregimen autoritarioa diktadura oso batean bilakatuko 
lukeelako.

Horrela, Espainar Estatuko gobernuari halaber partidu politiko eta antolakunde guztiei turkiako 
gobernuarekin erlazio diplomatiko zein komertzialen amaierari ailegatzea eta AKP-ren, MHP 
partidu ultranazionalistarekin laguntzaz, politika erreprezibo eta antidemokratikoak publikoki 
salatzea eskatzen diegu. Europa hipokrita honek demokraziaz hitz egiten jarraitzen bait du baina 
praktika diktatorialak dituzten gobernuak onartu eta babestu egiten dituzte denbora berean, haien 
muga eta negozioak bermatzeko.

Antolakunde, kolektibo eta indibidualidade guztientzako deialdi hau egiten dugu Herri Kurduarekin
eta turkiako ezkerrarekin elkartasuna erakutzi dezaten, birada autoritarioaren eta Turkiar Estatuan 
gertatzen diren eta noren gaizkide Europar Batasuna den giza eskubideen bortxaketa sistematikoen 
aurka informazioa zabalduz. Bertan, EB-k, hitzarmen komertzialen eta mugen itxieraren ondorioz, 
gerratik ihes egin nahi duten milaka errefuxiatu herri arriskutsu horretan geratzera behartu ditu. 
Kapitalismoaren eta autoritarismoaren kontrako erresistentzia global bat sustatuz.

Gora herrien borroka! Gora elkartasun internazionalista!
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