
                  
 
 

Solidair met Cumhuriyet-journaliste Canan Coşkun 
 
Eind juni 2015 schrokken Stichting Röportaj en de Nederlandse Vereniging van Journalisten op van dit bericht: 
 
23 jaar cel geëist tegen journaliste 
Een officier van justitie in Turkije heeft 23 jaar en vier maanden gevangenisstraf geëist tegen journaliste Canan 
Coşkun van dagblad Cumhuriyet. Dat meldt Zaman Vandaag. Coşkun zou zich volgens justitie schuldig hebben 
gemaakt aan het beledigen van een ambtenaar in functie, toen zij op 19 februari een artikel publiceerde waarin ze 
stelde dat leden van het Platform voor Unie (YBP) in de Rechtsstaat korting en voorrang zouden krijgen bij aankoop 
van een huis. De huizen zouden volgens de journaliste door middel van loting toegewezen worden. De leden van het 
YBP zouden dat lotingsysteem omzeilen. Het proces tegen Coşkun gaat 12 november van start. 
 

 
 
Canan is een van de vervolgde journalistes die aan het 
woord komt in de korte documentaire ‘Onze vrouw in 
Turkije’ van Stichting Röportaj. Ze zegt: “Ik begrijp 
eerlijk gezegd nog steeds niet waarom ze mij hebben 
aangeklaagd. De openbare aanklager beschuldigde mij 
van belediging van een ambtenaar in functie.” Ze 
werkt bij dagblad Cumhuriyet als 
rechtbankverslaggever in Istanbul. “Niet alleen mijn 
krant staat onder druk”, zegt ze. “Als in een artikel 
wordt geschreven over president Erdoğan of een van 
zijn familieleden, loop je het risico dat je word 
gedagvaard, zonder dat je iets hebt gedaan. Ik geloof 
niet dat die familie deze artikelen echt leest. Als hun 
naam in een artikel wordt genoemd, dienen hun 
advocaten altijd dezelfde aanklachten in. De helft van 
al deze zaken wordt aangespannen door familieleden 
van Erdoğan. Journalisten die werken voor de 
oppositionele media worden voortdurend berecht.” 
 
Maar Canan laat zich niet monddood maken. Haar 
zaak dient op 12 november om 10 uur in Istanbul. Ze 
kan bijna 24 jaar gevangenisstraf krijgen. Maar ze laat 
zich niet intimideren. “Zolang dit een-partijsysteem 
waarin één man de dienst uitmaakt niet verandert, 
zullen ons slechtere tijden te wachten staan. De druk 
op de media zal elke dag toenemen. Dat betekent  
echter niet dat we niet meer zullen schrijven. We  

 
blijven verslag doen. We zullen verhoord worden, 
voor de rechtbank gedaagd en misschien zelfs in de 
gevangenis belanden. Maar we blijven doorgaan met  
schrijven, want dat is onze plicht. Als wij het niet 
doen, wie dan wel?” 
Stichting Röportaj en de Nederlandse Vereniging van 
Journalisten willen Canan graag steunen, onder meer 
met een solidariteitsbetuiging. Doe ook mee!  
Hieronder vindt u een voorbeeldtekst die u kunt 
overnemen, maar u kunt natuurlijk ook zelf een tekst 
maken. Canan leest Engels. 
E-mail: canancoskun2@gmail.com.  
Twitter: twitter.com/canancoskun.  
Postadres: Cumhuriyet gazetesi, t.a.v. Canan Coşkun, 
Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sokak No:2, 34381 
Şişli/İstanbul, Turkije.  
 
 
Dear Canan,  
I/we wish to express our solidarity with you in defense 
of your right to press freedom, which has been 
violated in numerous and repeated prosecutions. 
Expressing non violent opinions is not a crime. I/we 
will continue to campaign to ensure that you are not 
imprisoned for simply writing what you think and see. 
Yours in solidarity, 
 
Sevgili Canan,  
Basın ve ifade özgürlüğünüzün defalarca adil olmayan 
soruşturmalar ve yargılamalarla ihlal edilmesini 
kınıyor, size olan desteğimi belirtmek istiyorum. 
Şiddet içermeyen düşüncelerin ve haberler  ifadesi suç 
değildir. Sadece gazeteci olarak işinizi yaptıgınınz için 
hakkınızda davalar açılmasını ve cezaevi tehtidi ile 
karşı karşıya bırakılmanızı engellemek için 
kampanyaya destek vereceğım. 
Sonsuz desteğimle, 

mailto:canancoskun2@gmail.com
http://twitter.com/canancoskun

