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18 activisten zitten sinds de protesten tegen een Turkse militaire basis in het Zuid Koerdische Şîladizê in de gevangenis. Ze worden beschuldigd van “spionage”, “verstoring
van de openbare orde” en “samenwerking met buitenlandse staten tegen het volk”.
Nadat vier burgers op 23 januari in aanvallen van de Turkse luchtmacht om het leven
kwamen, kwam de bevolking in het zuidelijke Koerdische Şîladizê in opstand.
Op 26 januari gingen de inwoners van de regio naar de Turkse Sîrê-legerbasis en staken uit
protest van hun aanwezigheid op Koerdisch grondgebied de militaire voertuigen en tenten
in brand. De aanwezige soldaten schoten en doodden twee andere demonstranten,
waaronder een 13-jarige jongen. In de komende paar dagen voerden KDP-Barzanî
veiligheidstroepen huiszoekingen uit en arresteerden tientallen mensen op verzoek van
Turkije. 18 mensen zitten sinds 15 dagen vast.
Beschuldigd van spionage
Volgens het nieuwsagentschap RojNews werden achttien mensen vervolgd op grond van de
paragraaf 111 en 156 die het Baath-regime in 1969 had ingevoerd. Ze worden beschuldigd
van “spionage”, “verstoring van de openbare orde” en “samenwerking met buitenlandse
staten tegen het volk” en zouden met de dood bestraft kunnen worden volgens paragraaf
156. In 2003 heeft het parlement van de regio Koerdistan de doodstraf afgeschaft. In plaats
daarvan kan een levenslange gevangenisstraf worden opgelegd.
“Er is een parlementaire resolutie van 2003”
Een advocaat van de aangeklaagden, Şêx Fatih, meldt dat de gedetineerden journalisten en
activisten omvatten, en zegt: “Normaal zouden de gearresteerden moeten worden
aangeklaagd volgens de elfde wet van 2010. Deze wet gaat over demonstraties en
arrestaties die daarmee te maken hebben. Het Koerdische regionale parlement eiste door
een beslissing in 2003de terugtrekking van het leger uit Zuid-Koerdistan. Sindsdien zij er
jaren verstreken, waarom hebben ze zich niet teruggetrokken? Eisen dat het Turkse leger
zich terugtrekt uit Zuid-Koerdistan is niet illegaal. Je moet op alle niveaus werken om de
Turkse soldaten hier weg te krijgen.”
“De regering wil de 18 activisten straffen om de bevolking de mond te snoeren”
De advocaat wijst erop dat de beschuldigingen puur politiek zijn en gaat verder: “De
regering wil de 18 activisten straffen om de bevolking de mond te snoeren en verdere
protesten te voorkomen.”
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De gedetineerden wachten al twee weken op een rechterlijke uitspraak. “Als de
gedetineerden echt worden berecht volgens wet 156, zullen we advocaten in het Opperste
Gerechtshof van Koerdistan, het hof van Dihok en het Koerdische regionale parlement als
advocaten contacteren,” zei Fatih.
Bijna 80 burgers aangehouden in Behdinan na de opstand – Zuid-Koerdistan
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