
sþ. 580. Tillaga til þingsályktunar [270. mál]
um herforingjastjórnina í Tyrklandi.

Flm.: Ólafur Ragnar Grímsson, Vilmundur Gylfason.

Alþingi lýsir yfir stuðningi við ályktun þings Evrópuráðsins frá 28. janúar 1982 þar sem
herforingjastjórnin í Tyrklandi er fordæmd vegna afnáms lýðræðis í landinu. Öll starfsemi
stjórnmálaflokka, verkalýðsfélaga og frjálsra fjölmiðla hefur verið bönnuð í Tyrklandi,
þúsundir manna hafa verið hnepptar í fangelsi vegna skoðana sinna, pyntingum er beitt og
dómar kveðnir upp án þess að réttur einstaklinga til varna sé virtur.

Í samræmi við ályktun Evrópuráðsins hvetur Alþingi til þess:
að lýðræði verði á ný komið á fót í Tyrklandi;
að frjálsar almennar þjóðmálaumræður verði leyfðar um fyrirhugaða stjórnarskrá;
að lög herforingjastjórnarinnar, sem banna starfsemi stjórnmálaflokka og verka-

lýðsfélaga og hneppa fjölmiðla og háskóla í fjötra, verði algjörlega afnumin;
að Rauða krossinum verði heimilað að rannsaka meðferð fanga;
að óháðir dómstólar dæmi í málum einstaklinga á eðlilegum grundvelli og án allra

þvingana frá stjórnvöldum.



Greinargerð.

Síðan herforingjastjórn tók völdin í Tyrklandi hefur ástandið í landinu verið til umfjöll-
unar á alþjóðavettvangi. Hinn 28. janúar s. I. samþykkti þing Evrópuráðsins ályktun um
stjórnarfarið í Tyrklandi og er sú tillaga, sem hér er flutt til þingsályktunar, byggð á þeirri
ákyktun. Ályktun þings Evrópuráðsins er svohljóðandi:

Þing Evrópuráðsins.
I. hefur kynnt sér skýrslu stjórnmálanefndarinnar og álit laganefndar þingsins sem byggj-

ast einkum á könnunarferð (fact-finding visit) þingnefndar 7.-14. janúar 1982,
2. hefur í huga fyrri afstöðu sína sem tekin var varðandi ástandið í Tyrklandi, einkum

tillaga 904 (1980), ályktun 757 (1981) og fyrirmæli nr. 392 (1980), 395 (1981) og 398
(1981),

3. hefur kynnt sér yfirlýsingu tyrkneska þjóðhöfðingjans frá 31. desember 1981 þar sem
gefin er upp tímaáætlun um að drög að stjórnarskrá verði lögð fyrir þjóðaratkvæði
haustið 1982 og að þingkosningar verði 1983 eða í síðasta lagi vorið 1984,

4. með það í huga að ástandið í Tyrklandi er enn í ósamræmi við grundvallarhugsjónir í
stofnskrá Evrópuráðsins, en að áframhaldandi aðild Tyrklands að Evrópuráðinu gefur
ráðinn tækifæri og skuldbindur það til þess að fylgjast með því að komið verði á aftur
lýðfrjálsum stofnunum og að mannréttindi verði virt á ný í landinu,

5. leggur áherslu á vináttutengsl við tyrknesku þjóðina og endurtekur þá trú sína, sem
staðfest var í könnunarferð þingnefndarinnar til Tyrklands, um vinarhug þjóðarinnar til
Evrópu almennt en einkum að því er varðar hugsjónir Evrópuráðsins, og viðurkennir
jafnframt þýðingu þessarar þjóðar sem menningarlegrar brúar milli Evrópu og nálægari
Austurlanda,

6. hefur í huga að samkvæmt 15. gr. Mannréttindasáttmála Evrópuráðsins er aðildar-
ríkjunum aðeins heimilt að víkja frá ákvæðum sáttmálans ef sérstakar aðstæður gera
það nauðsynlegt, að því tilskildu að slík ákvörðun sé í samræmi við aðrar skuldbindingar
samkvæmt alþjóðalögum.

7. hefur í huga að nota allar tiltækar leiðir til að rannsaka staðhæfingar um pyntingar,
fyrirmæli sín nr. 395 1981 þar sem aðalframkvæmdastjóranum er falið "að biðja tyrknesk
stjórnvöld um upplýsingar um sérhverja staðhæfingu um pyntingar eða illa meðferð
fanga, sem full trúar þings- Evrópuráðsins benda honum á,"

8. bendir á í þessu sambandi að þjóðhöfðinginn hafi upplýst þingnefnd þings Evrópu-
ráðsins um það 8. janúar að allar staðhæfingar um pyntingu geti hver sem er lagt fyrir
dómsmálaráðherra til rannsóknar,

9. lýsir ánægju yfir að dregið hefur úr hryðjuverkum í Tyrklandi, en bendir á að samfara
þessu hefur ekki verið komið á aftur almennum mannréttindum sem voru takmörkuð
eða afnumin í samræmi við fyrrnefnda 15. gr.,

10. fordæmir nýlega ákvörðun öryggisráðs ríkisins um að leysa upp stjórnmálaflokka og
gera eignir þeirra upptækar,

ll. lýsir áhyggjum yfir skýrslum um að pyntingar og slæm meðferð eigi sér enn stað, en
bendir á að tyrknesk stjórnvöld hafi ítrekað fyrirætlun sína um að rannsaka allar stað-
hæfingar um slíkt og refsa embættismönnum sem sannast á að hafi pyntað fanga,

12. hefur það í huga að ráðgjafarsamkunda hefur verið stofnuð til þess að gera drög að
stjórnarskrá, en harmar jafnframt að stjórnmálasamtök eru útilokuð frá þátttöku í
störfum þessarar samkundu,

13. lýsir áhyggjum yfir ólýðræðislegum sjónarmiðum í nokkrum nýlegum lögum, svo sem
lögunum um háskóla, sem gætu unnið gegn lýðræðishugmyndum í drögunum að stjórn-
arskránni,



14. álítur að lokum að Evrópuráðið geti ekki án þess að glata trausti sem mannréttinda-
stofnun frestað því á ný að taka harða afstöðu gegn núverandi ástandi í Tyrklandi,

15. fordæmir þau mannréttindabrot sem hafa átt sér stað í Tyrklandi, meðal annars afnám
stjórnmálaflokka og verkalýðsfélaga, fangelsanir vegna skoðana, pyntingar og slæma
meðferð á pólitískum föngum og réttarhöld þar sem ákærðum er ekki tryggður réttur til
málsvarnar,

16. biður tyrknesku ríkisstjórnina að láta lausa pólitíska fanga, að leyfa á ný stofnun lýð-
ræðislegra samtaka og verkalýðsfélaga án íhlutunar, tryggja minnihlutatrúarflokkum
vernd og jafnrétti og að endurreisa lýðfrjálsar stofnanir,

17. beinir athygli ríkisstjórna aðildarríkja Evrópuráðsins að 24. grein sáttmálans, sem
heimilar sérhverju aðildarríki að vísa til mannréttindanefndarinnar sérhverju broti á
ákvæðum sáttmálans,

18. álítur að málsmeðferð, sem gert er ráð fyrir í 24. gr. sáttmálans, eigi að beita í máli
Tyrklands til þess að upplýsa að hve miklu leyti staðhæfingar um pyntingar og önnur
mannréttindabrot í Tyrklandi eigi við rök að styðjast,

19. leggur ríka áherslu á það við tyrknesku ríkisstjórnina:
a. að tryggja að drögin að stjórnarskránni, sem lögð verða fyrir tyrknesku þjóðina til

samþykktar, og væntanleg lög um stjórnmálaflokka og kosningar verði í fullu
samræmi við skuldbindingar Tyrklands við stofnskrá Evrópuráðsins og Mannrétt-
indasáttmála Evrópuráðsins,

b. að gera nægilegar ráðstafanir til þess að frjálsar almennar umræður eigi sér stað áður
en drögin að stjórnarskrá verði lögð undir þjóðaratkvæði í leynilegum kosningum
eins og ráðgert er haustið 1982,

c. að virða algerlega öll ákvæði Mannréttindasáttmála Evrópu og að engin frávik verði
leyfð frá honum með það sérstaklega í huga að binda endi á pyntingar og slæma
meðferð fanga og að framfylgja einarðlega rannsóknum á öllum skýrslum þar um,

d. að veita sendinefnd frá Alþjóða Rauða krossinum tækifæri til að framkvæma
óhlutdræga rannsókn á aðstæðum í tyrkneskum fangelsum, einkum að því er varðar
staðhæfingar um pyntingar,

e. að tryggja rétt sérhvers einstaklings til réttlátrar málsmeðferðar fyrir algjörlega
óháðum dómstólum, svo og mannúðlegan aðbúnað í fangelsum og að leysa úr haldi
alla fanga sem ranglega eru í haldi,

f. að afnema öll lög sem ranglega takmarka rétt til þess að láta í ljós skoðanir, starfsemi
stjórnmálaflokka og verkalýðsfélaga og að tryggja afdráttarlaust þessi réttindi,

g. að viðurkenna rétt tyrknesku þjóðarinnar til að taka við upplýsingum með því að
koma á fullu prentfrelsi.

h. að tryggja að uppfyllt séu öll skilyrði fyrir lýðræði til þess að gera lýðræðislega kjörn-
um tyrkneskum þingmönnum fært að taka á ný sæti sín sem þingfulltrúar hjá Evr-
ópuráðinu áður en of langur tími líður.


