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Výhrada/ Disclaimer 
 
 
Výhrada týkajúca sa použitých zdrojov a uvedených informácií/ 
Disclaimer on sources and information 
 
 
Táto správa bola napísaná na základe starostlivo vybraných spoľahlivých a verejne dostupných zdrojov 
informácií. Všetky použité zdroje sú v správe uvedené.  
Všetky informácie uvedené v tejto správe boli vyhľadané, vyhodnotené a spracované s najvyššou možnou 
mierou starostlivosti vzhľadom na obmedzený rozsah času dostupného na jej vyhotovenie. Správa danú 
problematiku nepokrýva vyčerpávajúco a nie je ani rozhodujúca pre posúdenie konkrétnej žiadosti o azyl.  
Ak v správe nie je spomenutá určitá udalosť, osoba alebo organizácia, nemusí to nevyhnutne znamenať, že sa 
udalosť nestala, alebo že táto osoba alebo organizácia neexistuje. 
Informácie uvedené v správe nevyjadrujú osobné ani politické názory Ligy za ľudské práva. 
 
This report was composed on the basis of carefully selected reliable, publicly available sources of information. All sources used are 
referenced. 
All the information provided has been researched, evaluated and processed with utmost care within a limited time span. The report does 
not pretend to be exhaustive. Neither is this document conclusive as to the merit of any claim to refugee status or asylum. 
If a certain event, person or organization is not mentioned in the report, this does not necessarily mean that the event has not taken place 
or that the person or organization does not exist. 
The information in the report does not necessarily reflect the opinion of The Human Rights League and makes no political statement 
whatsoever. 
 

 
 
Výhrada použitia správy/  
Disclaimer on the use of the report 
 
 
Správa nemôže byť kopírovaná alebo publikovaná (či už úplne alebo čiastočne) bez predchádzajúceho súhlasu 
Ligy za ľudské práva, s tým, že verejné zdroje informácií použité v správe smú byť citované, nie ale ich preklad 
do slovenského jazyka alebo samostatná správa bez predchádzajúceho súhlasu Ligy za ľudské práva.   
 
This report can not be reproduced or republished (partially or entirely) without the prior consent of The Human Rights League.  The public 
sources of information used in this report can be quoted, but not their translation into Slovak, or the report itself without the prior consent 
of The Human Rights League.  
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Správa o krajine pôvodu – Turecko – Všeobecná politická a bezpečnostná 
situácia 

 
Aktuálna politická situácia 

 
A. 
Zdroj: Ecoi.net, HRW – Human Rights Watch - Svetová správa 2019 – Turecko zo 17. januára 
2019, k dispozícii: https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/turkey, pracovný 
preklad z AJ  
 
Počas januárovej návštevy Erdoğana v Paríži francúzsky prezident Emmanuel Macron hovoril 
o ľudských právach v Turecku a tvrdil, že v súčasnosti neexistuje žiadna perspektíva vstupu 
Turecka do EÚ. V marci úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva uverejnil správu o 
porušeniach v stave výnimočného stavu a opisuje zadržanie približne 600 žien a ich detí 
alebo malých detí v súvislosti s údajným spojením ich partnerov s teroristickými 
organizáciami za "alarmujúci vzorec". 
 
V novembri Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že opakované predĺženie Turecka o 
predbežné zadržanie opozičného politika Selahattin Demirtaša porušilo jeho práva a malo 
"neskorší účel potlačiť pluralizmus a obmedziť slobodu politickej diskusie, ktorá je v 
samotnom jadre pojmu demokratickej spoločnosti. "Súd nariadil jeho prepustenie. 
 
Parlamentné a prezidentské voľby v Turecku v júni 2018 viedli k tomu, že prezident Recep 
Tayyip Erdoğan bol opätovne zvolený za prezidenta a vládnuca strana spravodlivosti a 
rozvoja (AKP) si ponecháva kontrolu nad parlamentom prostredníctvom koalície. 
 
Predvolebná kampaň z júna 2018 sa uskutočnila vo výnimočnom stave po júlovom pokuse o 
vojenský prevrat v roku 2016 a v atmosfére cenzúry médií a potláčaní vládou vnímaných 
nepriateľov a kritikov, ktoré pretrvávalo počas celého roka, proti mnohým novinárom, ako aj 
s poslancom a kandidátovi na prezidenta z prokurdskej opozície, ktorý je vo väzení. Voľby 
uviedli do platnosti prezidentský systém riadenia dohodnutý v referende v roku 2017. 
Systém nemá dostatočné systémy kontroly a rovnováhy proti zneužívaniu výkonnej moci, 
výrazne znižuje právomoci parlamentu a konsoliduje prezidentskú kontrolu nad väčšinou 
súdnych nominácií. 
 
Výnimočný stav a stav po ňom  
Dvojročný výnimočný stav v júli 2018 oficiálne skončil, ale bol nahradený novou legislatívou 
proti terorizmu schválenou parlamentom v auguste. Právne predpisy obsahujú mnohé 
opatrenia podobné mimoriadnym právomociam, ktoré orgány požívali počas výnimočného 
stavu. Zahŕňajú už pred tým rozšírené právomoci menovaných provinčných guvernérov 
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obmedziť zhromaždenia a pohyb; výkonnú právomoc na tri roky, odvolávať verejných 
činiteľov, vrátane sudcov, na základe administratívneho rozhodnutia; a rozšírenie policajných 
právomocí vrátane predbežného zadržania, ktoré možno predĺžiť až na 12 dní. 
 
Komisia pokračovala v prepúšťaní z pracovného pomeru viac ako 130 000 verejných činiteľov 
pre údajné prepojenie s teroristickými skupinami. Väčšina z nich sa údajne spájala s 
náboženským hnutím Fethullaha Gülena, s tým že vláda ako aj súdy ich obviňujú zo 
spáchania pokusu o prevrat a považujú ich za teroristickú organizáciu (FETÖ). 
 
Obvinenia z terorizmu sa naďalej široko využívali. V júni bolo podľa ministerstva 
spravodlivosti obvinených alebo odsúdených za teroristické útoky takmer pätina (48,924) z 
celkového počtu väzňov (246,426). Stíhaných a odsúdených tvorili novinári, úradníci, učitelia, 
a politici, ako aj policajti a vojenský personál. Z 48 924 zadržaných sa väzobne stíhalo 34 241 
ľudí pre údajné väzby na Gulenistov (FETÖ) a 10 286 pre údajné väzby na zakázanú Kurdskú 
pracovnú stranu (PKK) a 1 270 pre údajné väzby na skupinu extrémistického islamského 
štátu (ISIS). 
 
Mnohé procesy pri obvineniach z terorizmu v Turecku neobsahujú presvedčivé dôkazy o 
trestnej činnosti alebo činy, ktoré by sa mohli rozumne považovať za terorizmus 
a praktiky/prax zadržania jednotlivcov obvinených z teroristických trestných činov pri 
dlhodobom zadržiavaní pred súdnym konaním vyvolávajú obavy, že ich použitie sa stalo 
formou súhrnného trestu. 
 
Sloboda prejavu, združovania a zhromažďovania 
Turecko zostáva svetovým lídrom v oblasti uväznenia novinárov. Odhaduje sa, že 175 
novinárov a pracovníkov v oblasti médií je toho času v stave väzobného stíhania v trestnom 
konaní alebo vo výkone trestu za trestné činy terorizmu. Stovky ďalších sú v súdnom 
procese, ale na slobode. 
Väčšina médií nemá dostatok nezávislosti a podporuje politickú líniu vlády. 
 
V priebehu roka súd vydal verdikty v niekoľkých hlavných politicky motivovaných súdnych 
procesoch novinárov na základe dôkazov spočívajúcich v písaní a podávaní správ, ktoré ale 
nijako nepodporujú násilie spolu s nepodloženými obvineniami z prepojenia s teroristickými 
organizáciami alebo pokusom o prevrat. Väčšina prípadov je teraz v stave odvolania. 
Blokovanie webových stránok a odstraňovanie obsahu online pokračovalo a tisícky ľudí v 
Turecku čelilo trestnému vyšetrovaniu a stíhaniu za svoje príspevky na sociálnych médiách. 
Wikipedia v Turecku zostala naďalej zablokovaná. 
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V roku 2018 došlo k nárastu svojvoľných zákazov verejných zhromaždení, najmä po skončení 
výnimočného stavu, keď guvernéri prevzali väčšie právomoci na obmedzovanie týchto 
zhromaždení. 
Polícia zadržala študentov z popredných univerzít za mierové protesty na internáte proti 
útoku Turecka na Afrín a za držanie transparentov, kritických voči prezidentovi. Najmenej 18 
študentov bolo zadržaných z účasti na týchto protestoch a veľa študentov bolo stíhaných za 
zločiny ako "šírenie teroristickej propagandy" a "urážky prezidenta". 
 
Mučenie a zlé zaobchádzanie vo väzbe, únosy 
Pokračujúce obvinenia z mučenia, zlého zaobchádzania a krutého a neľudského alebo 
ponižujúceho zaobchádzania v policajnom zaistení / väzbe a vo výkone trestu a nedostatok 
akéhokoľvek zmysluplného vyšetrovania ostáva v Turecku vážnym problémom. Tieto 
záležitosti nastolil osobitný spravodajca OSN pre mučenie vo svojom februárovom vyhlásení. 
 
Neboli vykonané žiadne účinné vyšetrovania únosov z roku 2017, údajne štátnymi agentmi, 
v prípade najmenej šiestich mužov, ktorí boli zadržiavaní na neznámych miestach zadržania a 
o niekoľko mesiacov neskôr prepustení za okolností, ktoré poukazujú na možné nútené 
únosy. 
Turecké orgány sa naďalej usilovali o vydanie údajných priaznivcov Gülena, z ktorých mnohí 
boli učiteľmi v krajinách po celom svete. Bez dodržiavania zákonného spravodlivého postupu 
spolupracovali bezpečnostné služby v krajinách vrátane Kosova a Moldavska s tureckými 
zástupcami v priebehu roka, aby zadržali a odovzdali tureckých občanov do Turecka, kde boli 
zadržaní a stíhaní. 
 
Kľúčoví medzinárodní aktéri 
Vzťahy medzi EÚ a Tureckom zostali biedne a prístupové rokovania sa zastavili. Európska 
služba pre vonkajšiu činnosť hovorila o niektorých otázkach týkajúcich sa práv vrátane 
zadržiavania obhajcov ľudských práv, novinárov, poslancov a akademických pracovníkov, ale 
pokračovanie v riešení migrácie zostalo hlavným cieľom EÚ. 
 
B. 
Zdroj: Erdoğan ostáva prezidentom, Turecko sa prebudilo do nového režimu, k dispozícii na:  
https://euractiv.sk/section/rozsirovanie/news/erdogan-ostava-tureckym-prezidentom-
turecko-sa-prebudilo-do-noveho-rezimu/, 25. 6. 2018 (aktualizované:  26. 6. 2018) 
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Presne 56 322 632 prihlásených voličov malo včera (24. júna) možnosť rozhodnúť o tom, kto 
sa stane tureckým prezidentom a aké bude zloženie nového, 600-členného parlamentu. 
Hlasovalo až 87 percent voličov. Podľa potvrdených výsledkov si úradujúci prezident ustrážil 
svoju prezidentskú stoličku a stane sa hlavou vlády v novom, prezidentskom systéme. V 
parlamente si Erdoğanova AKP však neustrážila väčšinu. Spoločne s koaličným partnerom, 
nacionalistami z MHP, by ale s takmer 54 percentami parlamentných kresiel nemuseli mať 
problém legislatívne hlavu štátu podporovať. 
 
V parlamentnej časti sa AKP nepodarilo obhájiť si volebný náskok z ostatného plebiscitu a 
väčšinu nezískali. Dôvodom bol najmä úspech prokurdskej strany HDP, ktorá sa stala treťou 
najsilnejšou stranou v zákonodarnom zhromaždení. Hoci Erdoğanovci neuspeli tak výrazne, 
vďaka novému volebnému systému, ktorý umožňoval aj koaličné partnerstvá, si zaistili 
nadpolovičnú väčšinu kresiel. Ich partnerom sa stala nacionalistická strana MHP. Jej 
výsledok, ktorý oproti posledným voľbám dokonca stúpol, predpokladal len málokokto. 
Vďaka nemu budú môcť nacionalisti hrať na politickej scéne v Turecku ešte významnejšiu 
úlohu, ako to bolo doteraz. 
 
V novom, prezidentskom systéme vlády však parlament prichádza o významnú časť svojich 
kompetencií. Tvorba a vedenie vlády teraz už oficiálne ostane na prezidentovi. 
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Erdoğan sľúbil, že k prvým zmenám dôjde už v najbližších 100 dňoch. Vo vláde sa mení počet 
ministerstiev (z 26 na 16) a ich predstaviteľov vyberie sám prezident. Najvyššie postavených 
štátnych úradníkov, ako aj videprezidenta vymenuje rovnako Erdoğan. Medzi ministerstvá, o 
ktoré Turci v rámci transformácie prídu, bude aj ministerstvo európskych záležitostí. 
 
Priebeh volieb nebol pokojný, no iné sa od takto významného rozhodnutia ani neočakávalo. 
Na možnosť manipulácie s hlasovacími lístkami, presúvanie voličských miestností, či ich 
ďalšie prerozdeľovanie podľa proporcionálneho systému upozorňovala ešte v polovici júna 
OBSE a jej pozorovatelia. Počas volebného dňa sa incidenty hromadili. Najzávažnejší sa 
odohral v severovýchodnom meste Erzurum, kde po prestrelke medzi stúpencami vládnej 
AKP a volebnou komisiou prišli o život tri osoby. Vyskytli sa mnohé potýčky, objavili sa videá, 
na ktorých rozličné osoby vhadzujú do urien volebné lístky, obyvatelia na juhu a 
juhovýchode museli niekedy pešo prechádzať desiatky kilometrov, aby sa do svojej volebnej 
miestnosti dostali. Štokholmské centrum pre slobodu a opozičný denník Cumhuriyet 
informovali, že turecké úrady zamietli vstup 24 medzinárodných pozorovateľov z jedenástich 
krajín. Štátna tlačová agentúra Anadolu na oplátku upovedomili verejnosť, že zahraniční 
pozorovatelia sa chystajú vyvolať chaos tým, že odmietajú hlasovací proces. 
Prvý, kto Erdoğanovi blahoželal, bol maďarský premiér Viktor Orbán, a to ešte v čase, kedy 
výsledok volieb nekomentovala ani vládna strana. 
 
24. júna 2018 – prezidentské a parlamentné voľby 
Výsledky prezidentských volieb - Erdogan (52,59%), Muharrem Ince - kandidát najväčšej 
opozičnej strany CHP (30,64%), Selahattin Demirtas - uväznený kandidát prokurdskej HDP            
( 8,4%), Meral Aksener - kandidát národnej konzervatívnej strany Iyi  (7,29%) a dvaja ďalší 
kandidáti menej ako jedno percento. 
Výsledky parlamentných volieb - AKP (42,56%) v aliancii  s ultra-nacionalistickou MHP  
(11,1%) získali absolútnu väčšinu. Najväčšia opozičná strana CHP získala 22,65% a vytvorila 
alianciu so stranou Iyi (9,96%) a stranou Saadet (1,34%). Prokurdskej HDP sa podarilo 
prekonať 10-percentný strop a získala 11,7% a je  zastúpená v parlamente.1 
 
Hnutie Fethullaha Gülena 
 
A. 

                                                        
1 BAMF, Krátke správy z 9. júla 2018, dostupné na:  
(https://www.ecoi.net/en/file/local/1442579/1226_1536219551_deutschland-bundesamt-fuer-migration-und-fluechtlinge-
briefing-notes-09-07-2018-englisch.pdf), navštívené: 28/02/2019, pracovný preklad z AJ 
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Zdroj: UnitedKingdom: Home Office, CPIN Turecko: Gülenovo hnutie, Február 2018, Verzia 
2.0, k dispozícii: http://www.refworld.org/docid/5a90285b4.html, krátené, pracovný preklad 
z AJ 
 
2.3.1 Hnutie Gülen je termín, ktorý sa používa na opis tých, ktorí nasledujú  v USA usadeného 
Islamského duchovného vodcu Fethullaha Gülena; hnutie nie je politickou stranou, ani sa 
nejedná o náboženstvo. Hnutie Gülen má podľa všetkého veľký počet sympatizantov v 
Turecku; odhaduje sa číslo až niekoľko miliónov. 
 
2.3.2 Členovia hnutia založili širokú škálu organizácií, vrátane stoviek škôl, školiacich 
stredísk, nemocníc a pomocných agentúr. O sympatizantoch a absolventov Gülenistických 
inštitúcií sa domnieva, že majú vplyvné pozície v inštitúciách od polície, bezpečnostné služby 
až po súdnictvo. 
 
2.3.3 Fethullah Gülen je už dlhodobo obviňovaný vedúcim predstaviteľom strany 
spravodlivosti a rozvoja (AKP) a prezidentom Erdoğanom zo založenia a vedenia teroristickej 
organizácie s cieľom zvrhnúť tureckú vládu prostredníctvom zasvätencov v polícii a iných 
štátnych inštitúciách. 
 
2.3.4 Aj keď Hnutie Gülen sa nepovažuje za politickú stranu, z pohľadu tureckých štátnych 
orgánov tak vnímané je, teda tí, ktorých nárok je založený na skutočnej alebo domnelej 
účasti na hnutí by mal byť považovaný za "politický názor "v zmysle Dohovoru o 
utečencoch. 
 
B. 
Zdroj: Kanada: Rada pre prisťahovalectvo a utečencov, Turecko: Hnutie 
FethullahaGulena,zahrňujúc štruktúru, oblasť pôsobenia a aktivity; procedúra k členstvur; 
úlohy a zodpovednosti členstva; zaobchádzanie s prívržencami; Hnutie Gülen v Kanade, 
vrátane prepojenia s organizáciami v Turecku a schopnosť potvrdiť  individuálnu 
angažovanosť s Hnutím Gülenv Turecku, 29 September 2016, k dispozícii: 
http://www.refworld.org/docid/589464384.html, krátené, pracovný preklad z AJ 
 
Štruktúra 
Podľa ich webových stránok je Hnutie Gülen "kombináciou neformálnych sietí a 
inštitucionalizovaných služieb, ako sú záchranné a pomocné organizácie, školy a spoločnosti 
dialógu". 
...,Hnutie Gülen je voľne štruktúrované a nemá žiadnu prísnu alebo centrálnu hierarchiu. 
Podobne BBC uvádza, že hnutie nemá "formálnu štruktúru" a "žiadnu viditeľnú organizáciu"; 
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zdroj cituje zástancov, ktorí uviedli, že ľudia, ktorí sa podieľajú na hnutí, "jednoducho 
spolupracujú v slobodne prepojenej aliancii inšpirovanej posolstvom pána Gülena". 
 
Hnutie má vnútorný okruh aktivistov a vonkajší okruh ľudí, ktorí podporujú alebo 
sympatizujú s Gülenovou správou alebo ideálmi hnutia. 
 
Vnútorný okruh aktivistov sa skladá najmä z ľudí, ktorí boli prijatí do hnutia ako teenageri. 
Gülenisti mohli byť identifikovaní zo študentov z chudobného prostredia a pomohlo sa im, 
aby boli úspešní v ďalšom vzdelávaní - poskytovaním doučovania alebo školenia cez víkendy, 
poskytnutie ubytovania, ak chodili do školy v inom regióne atď. Títo študenti boli spárovaní s 
mentorom, plnil úlohu staršieho brata alebo sestry (tzv. "abi" alebo "abla" v turečtine). 
Mentor bol tiež zodpovedný za duchovný vývoj študenta. 
 
Títo študenti boli povzbudzovaní k tomu, aby po skončení vzdelávania pracovali v štátnej 
službe a podnikaní. Pripojili sa najmä k polícii, súdnictvu a armáde. V deväťdesiatych rokoch 
armáda, ktorá je veľmi sekulárna, začala vytláčať gülenistov z dôstojníckych pozícií a vytvorila 
proces preverovania, ktorým sa pokúsila zabrániť tomu, aby sa podozriví Gülenisti mohli stať 
dôstojníkmi. Keď sa Erdogan dostal k moci, tieto obmedzenia boli znížené a postupy 
preverovania boli zrušené. V polícii boli gülenisti obzvlášť zameraní na ovládanie odvetvia 
zhromažďovania informácií. 
 
Postupy získavania členstva  a úlohy 
Zdroje naznačujú, že v Gülenovom hnutí neexistuje formálne členstvo a "žiadne vstupné 
alebo výstupné protokoly". Zdroje ďalej uvádzajú, že hnutie nevytvára členské karty alebo 
nejakú "oficiálnu vstupnú ceremóniu". Podľa vedúceho pracovníka neexistuje žiadny 
centrálny register členstva, číslo členstva a informácie o členstve  sú "veľmi neprehľadné". 
 
Zaobchádzanie s členmi a podporovateľmi 
Denníky The Globe and Mail naznačujú, že po decembri 2013 Erdogan zatvoril školy a médiá 
spojené s hnutím Gülen a uskutočnil "čistenie a prestavby v rámci policajných síl a súdnictva, 
aby marginalizovali nasledovníkov pána Gülena". Podobne CBC informuje o tom, že od roku 
2014 turecké úrady zatvorili prípravné školy, médiá a Bank Asya, prepojené s hnutímGülen. 
 
Podľa článku v TurkeyAnalyst, publikácie Centra strednej Ázie a Kaukazu, ktorá poskytuje 
analýzu a správy o domácich a zahraničných politických otázkach v Turecku, od novembra 
2015 strana AKP "zintenzívnila a rozšírila "svoju kampaň proti hnutiu Gülen, ale namiesto 
toho, aby sa zameral na Gülenových nasledovníkov, ktorí sa" zúčastnili na skutočnej trestnej 
činnosti alebo zneužívaní moci - napríklad policajtov a súdnictva zodpovedných za známe 
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vyšetrovania prípadov Ergenekon a Balyoz" AKP prokurátori sa zamerali na "novinárov, 
podnikateľov a akademických pracovníkov, ktorých považovali za vinných za prejavenie čo 
i len trochu viac sympatie s Gülenovými verejne vyjadrenými výzvami na zmiernenie, 
nenásilie a medzináboženský dialóg". 
 
...,turecká vláda kategorizovala hnutie Gülen ako teroristickú organizáciu a nazvala ju 
organizáciou terorizmu Fethullaha Gülena alebo FETÖ. Human Rights Watch poznamenáva, 
že označenie teroristickou skupinou umožňuje Turecku uplatňovať "nadnárodné teroristické 
zákony proti podozrivým gulenistom"... 
 
,...turecké úrady obviňujú z neúspešného pokusu o prevrat z júla 2016  Gülena a požiadali 
USA o jeho vydanie. Štátny tajomník USA vyhlásil, že turecké úrady budú musieť poskytnúť 
"legitímne dôkazy, ktoré vyvrátia pochybnosť" predtým, ako USA vydajú Gülena. Zdroje 
uvádzajú, že Gülen poprel účasť na pokuse o prevrat, ale nevylúčil možnosť, že niektorí jeho 
nasledovníci sa ho mohli zúčastniť. 
Turecký analytik uvádza, že Erdogan vyhlásil trojmesačný výnimočný stav v júli 2016 po 
pokuse o štátny prevrat s cieľom "vyčistiť" Turecko od Gulena. Human Rights Watch tiež 
poznamenáva, že štátna kríza umožňuje vláde "vládnuť dekrétom s minimálnym dohľadom 
parlamentu a bez ústavného súdu". Podľa zdrojov po tureckom úrade zadržali alebo uväznili 
"tisíce" ľudí vrátane sudcov, politických predstaviteľov, novinárov a príslušníkov armády, 
zatiaľ čo tisíce zamestnancov verejnej služby stratili prácu. Deutsche Welle podobne uvádza, 
že po pokusu o prevrat "bolo zatknutých, pozastavených alebo vyšetrovaných ako súčasť 
rozsiahlych zásahov viac ako 60 000 vojakov, polície, sudcov, učiteľov a štátnych 
zamestnancov". Podľa Human Rights Watch očistenie tureckej vlády "ďaleko presahuje" 
potrestanie tých, ktorí sa podieľali na pokuse o prevrat a zameralo sa na ľudí na základe 
"vnímaného vzťahu k hnutiu Gulen". Ciele údajne zahŕňajú ľudí v "súdnictve, prokuratúre, 
polícii, médiách, štátnej službe, školách, odboroch a nemocniciach". 
 
Ľudová demokratická strana /HDP/ 
 
Symbol strany je nasledovný2: 
 

                                                        
2 Webová stránka HDP, (http://www.hdp.org.tr/en/) 
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Webová stránka HDP  opisuje stranu HDP nasledovne: 

 
Čestná politika 
Veríme v čestnú a transparentnú politiku. Vieme, že vzťah medzi politikmi, byrokratmi 
a kapitálom je vzťah založený na záujme a je vedľajším produktom tohto politického 
systému. Bojujeme proti nadmiere korupcie a úplatkárstva, ktoré zasiahli všetkých  
činiteľov politiky v Turecku, od miestnych až po federálnych. 
Demokratická strana 
My demokratické a mierové sily Turecka; zástupcovia asociácií práce, ekológie a práv 
žien, umelci, spisovatelia, intelektuáli, nezávislí jednotlivci, robotníci, zástupcovia 
rôznych etnických a náboženských skupín, nezamestnaní, dôchodcovia, 
poľnohospodári, zdravotne postihnutí, vedci a tí, ktorých mestá sú zničené, sme tu 
jednotní. Naša organizácia začína od ulíc a vyvíja sa do miestnych zhromaždení v našich 
štvrtiach. 
Strana slobody a rovnosti 
Chceme žiť v krajine, v ktorej nikto nie je diskriminovaný alebo vystavený akejkoľvek 
forme útlaku alebo tlaku kvôli svojmu etnickému pôvodu, presvedčeniu alebo 
myšlienkam.  
Pro-mierová strana 
Dosiahnutie mieru v Turecku je najvyššou prioritou HDP. Aby sme zaručili mier, je 
nevyhnutné zaviesť právo na vzdelanie v materinskom jazyku, právo na samosprávu na 
miestnej úrovni a ústavné uznanie rovnakého občianstva. Veríme, že aby sme dosiahli 
mier v Turecku,  mali by byť rešpektované a uznávané oprávnené požiadavky každého, 
najmä kurdov a alavitov a nie ignorované.  
Pro- pracovná strana 
Bojujeme proti nezamestnanosti a chudobe, devastácii miestnych výrobcov a 
poľnohospodárov. Sme súčasťou boja utláčaných más. 
Pro-samosprávna strana 
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Neveríme v mylnú predstavu, že demokracia je výlučne len hlasovanie každé štyri roky. 
Podporujeme priamu demokraciu.  
"HDP verí, že vytvorenie demokratických a autonómnych miestnych samospráv je 
prvým krokom smerom k dobre fungujúcej demokracii; snažíme sa vytvoriť silné 
miestne samosprávy a chrániť právo každého občana na mesto. Guvernéri a okresní 
guvernéri by mali byť volení, nie menovaní. Vzdelávanie, zdravotnícke a bezpečnostné 
služby by mali zabezpečovať miestne vlády. 
Strana za rovnosť pohlaví 
Implementujeme politiky pozitívnej diskriminácie až do dňa, keď budú ženy a muži v 
tejto krajine považované za rovnocenné. V dôsledku toho uplatňujeme rovnaké politiky 
zastúpenia v našich organizáciách. Pre nás nie je diskriminácia voči LGBTQ jednotlivcom 
odlišná od inej  formy rasizmu. Podporujeme hlas osôb LGBTQ proti trestným činom z 
nenávisti, xenofóbii, vraždám a násiliu voči komunite LGBTQ. 
Zelená strana 
Príroda je na pokraji smrti. Flóra a fauna sú neustále ohrozované kvôli zisku. Svet, v 
ktorom žijeme, nepatrí len nám a nie je tu pre nás, aby sme ničili jeho zdroje. 

 
A. 
Zdroj: aktuality.sk - Turci odsúdili politika za podporu kurdskej „teroristickej propagandy“, 
k dispozícii: https://www.aktuality.sk/clanok/621504/turci-odsudili-politika-za-podporu-
kurdskej-teroristickej-propagandy/, zverejnené dňa 07.09.2018 
 
Kandidoval proti Erdoganovi v prezidentských voľbách, teraz už zrejme z väzenia nevyjde do 
konca života. Súd v Istanbule uznal v piatok tureckého prokurdského politika Selahattina 
Demirtaša za vinného z podpory a šírenia teroristickej propagandy a odsúdil ho na štyri roky 
a osem mesiacov väzenia. Informovala o tom v piatok agentúra AP. Na tri roky a šesť 
mesiacov väzenia bol odsúdený aj bývalý poslanec tureckého parlamentu Sirri Süreyya 
Önder, dodala AP. Obaja odsúdení obvinenia odmietli a uviedli, že sa proti súdnemu verdiktu 
odvolajú. 
 
Turecká opozičná prokurdská Ľudovodemokratická strana (HDP) prostredníctvom sociálnej 
siete Twitter označila súdny proces so svojimi lídrami - spolupredsedom HDP Demirtašom a 
Önderom - za politický zameraný na umlčanie politického subjektu oponujúceho 
prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi a odsúdila likvidačnú politiku tureckého 
vedenia. HDP, ktorá je v tureckom parlamente treťou najsilnejšou stranou, bola vážne 
oslabená čistkami rozpútanými tureckým vedením po neúspešnom pokuse o vojenský 
prevrat z júla 2016. 
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Bezpečnostná situácia 
 
A. 
Zdroj: https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/january-2019#turkey, dostupné dňa 
28.02.2019, Január 2019 
 
Intenzita vojenských bezpečnostných operácií proti Kurdskej pracovnej strane (PKK) na 
juhovýchode ostala nízka s niekoľkými smrteľnými následkami, zatiaľ čo smrteľné letecké 
útoky Turecka proti PKK v severnom Iraku vyvolali rozhnevanú reakciu údajnej s PKK-
sympatizujúcej irackej skupiny. Hlavný cezhraničný letecký útok v severnom Iraku 20. 
januára údajne zabil šesť ľudí; zdroje blízke PKK tvrdili, že to boli civilisti, turecká armáda 
uviedla, že to boli PKK militanti.  
 
Stovky demonštrantov 26. januára zaútočilo na tureckú vojenskú základňu v irackej provincii 
Dohuk; najmenej jeden zomrel a desať zranených bolo pri ich stíhaní. Na území celého 
Turecka pokračovali zásahy voči jednotlivcom, ktoré údajne súviseli s PKK. Úrady 12. januára 
povolili uväznenému vodcovi PKK Abdulláh Öcalan, aby ho prvýkrát navštívil jeho brat 
Mehmet za obdobie dva a pol roka. Stovky ľudí z ľudovej demokratickej strany (HDP) 
zostávajú väznení pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami v marci.  
 
Prezident Erdoğan a americký prezident Trump 14 Januára diskutovali o možnej 20 míľovej 
"bezpečnej zóne" v severovýchodnej Sýrii; Islamský štát (ISIS), zhodil bomby, ktoré zabili 
šestnásť vrátane štyroch amerických vojakov, Erdoğan povedal, že Turecko začne vojenské 
prevzatie Manbij, ak USA neochráni svoju časť hranice na bezpečnej zóne. Erdoğan a ruský 
prezident Putin sa stretli v Moskve 23. januára; dohodli sa na užšej vojenskej spolupráci v 
Idlib v Sýrii, avšak Putin opäť potvrdil podporu Moskvy v dialógu medzi Damaskom a 
sýrskymi demokratickými silami (SDF). Ako alternatívu k bezpečnému pásmu USA, Putin tiež 
uviedol, že Adanská dohoda medzi Tureckom a Sýriou môže slúžiť ako základ ankarského 
úsilia o zabezpečenie hraníc a boja proti terorizmu. Vo vnútri Turecka uskutočnili 13. januára 
prvé zákroky voči džihádistickej aliancii Hei'at Tahrir al-Sham (HTS), ktorá v súčasnosti 
kontroluje väčšinu zóny Idlib, a zamerala sa na "civilné" bunky v Adáne, Istanbule a Ankare, 
ktoré údajne poskytovali podporu militantom v Sýrii. 
 
B. 
Zdroj: aktuality.sk - Turecká armáda hlási „neutralizovanie“ 86-tich kurdských bojovníkov, 
k dispozícii na stránke: https://www.aktuality.sk/clanok/619509/turecka-armada-hlasi-
neutralizovanie-86-tich-kurdskych-bojovnikov/, zverejnené 01.09.2018  
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Pod „neutralizáciou“ Turci rozumejú zabitie, zajatie alebo vzdanie sa. 
Turecká armáda „neutralizovala“ za posledné dva týždne 86 „teroristov“ zo Strany kurdských 
pracujúcich (PKK), a to na tureckom území a v Iraku. Medzi nimi je aj šesť vysokopostavených 
členov PKK, uviedla v piatok turecká armáda. 
 
Turecko používa termín „neutralizácia“ v prípade zabitia, zajatia alebo vzdania sa 
nepriateľských bojovníkov, poznamenala agentúra Anadolu. 
 
Generálny štáb tureckej armády vo vyhlásení uviedol, že militanti PKK boli neutralizovaní 
počas protiteroristických operácií v provinciách Sirnak, Siirt a Hakkari na juhovýchode 
Turecka a na severe Iraku. Operácie sa konali od 17. do 31. augusta. 
 
Turecko, Spojené štáty a Európska únia považujú PKK, ktorá spustila svoje ozbrojené 
povstanie v roku 1984, za teroristickú organizáciu. Konflikt si dosiaľ vyžiadal viac než 40.000 
obetí na životoch, prevažne z radov Kurdov. 
 
C. 
Zdroj: týden.cz - Turecko zadržalo 16 ľudí, vraj sú napojení na separatistickú stranu, 
k dispozícii na stránke: https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/asie-a-oceanie/turecko-
zadrzelo-16-lidi-pry-jsou-napojeni-na-separatistickou-stranu_488567.html, pracovný preklad 
CZ, zverejnené dňa 12.07.2018 
 
Turecká polícia zadržala v stredu 16 ľudí na juhovýchode zeme, ktorý obývajú prevažne 
menšinoví Kurdi, pre podozrenie, že majú väzby na zakázanú separatistickou Stranu 
kurdských pracujúcich (PKK). Podľa agentúry AP o tom informovali miestne úrady s tým, že 
medzi zatknutými sú aj traja francúzsky občania. Zadržaným hrozí obvinenie z podpory 
terorizmu, za čo môžu v prípade rozsudku skončiť na mnoho rokov vo vezení. Turecké úrady 
obvinenia z terorizmu používajú bežne už len pri prejave sympatií ku kurdskej snahe o 
autonómiu. Týka sa to aj prípadu dvoch Čechov - Markéty Všelichové a Miroslava Farkase, 
ktorí byli vlani odsúdení na viac než šesť rokov väzenia za spoluprácu s bojovníkmi Milíc 
sýrskych Kurdov YPG, ktoré Ankara taktiež považuje za teroristickou organizáciu. PKK bojuje 
od roku 1984 za autonómny Kurdistan a za práva Kurdov v Turecku. Za teroristickou 
organizáciu ich okrem Turecka považuje tiež Európska únia a Spojené štáty. 
 
Náboženská sloboda 
 
A.  
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Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov, správa o medzinárodnej náboženskej slobode 
v roku 2015 - Turecko, 10. augusta 2016, k dispozícii na stránke: 
https://www.refworld.org/docid/57add8157.html, krátené, pracovný preklad z AJ 
 
„Ústava definuje krajinu ako sekulárny štát, zabezpečuje slobodu svedomia, náboženskú 
vieru, presvedčenie, prejav a uctievanie a zakazuje diskrimináciu na základe náboženských 
dôvodov. Náboženské veci sú koordinované a riadené Riaditeľstvom pre náboženské 
záležitosti (Diyanet), ktorého mandát je podporovať sunnitský islam. Vláda aj napriek rozhodnutiu 
Najvyššieho odvolacieho súdu odmietala uznať miesta uctievania (pozn. chrámy) Alevitov a 
odmietla oslobodiť deti Alevitského vierovyznania od povinnej sunnitskej islamskej výučby. Vláda 
neuznala právo na svedomitú námietku voči vojenskej službe. Sužovanie pokračovalo v roku 
2014 zabitím Alevita policajtom a smrťou kresťanského vojaka v roku 2011 rukami ďalšieho 
vojaka. Vláda pokračovala v stíhaní jednotlivcov za "otvorené nerešpektovanie" islamských 
presvedčení, hoci odsúdenia v takýchto prípadoch vyústili do pozastavených trestov a jedno 
obvinenie bolo zrušené. Vláda pokračovala v obmedzení práv nemoslimských menšín, najmä 

tých, ktoré neuznávala ako vzťahujúce sa na zmluvu z Lausanne z roku 1923. Vláda pokračovala v 
príprave sunnitských moslimských duchovných, pričom obmedzovala iné náboženské 
skupiny od prípravy na duchovných v krajine. Pokračovala v financovaní výstavby 
sunnitských mešít, pričom obmedzovala využívanie pôdy iných náboženských skupín, aj keď 
kompenzovala arménsku cirkevnú nadáciu za časť cintorína zabratého v roku 1971.“ 
 
„Nesunitský moslimovia čelili fyzickému násiliu a hrozbám. V dvoch samostatných incidentoch 

neznámy ozbrojenci vystrelili na troch vodcov Alevitov. Gréckokatolícke, židovské a arménske 
apoštolské chrámy boli vandalizované. Viac ako dvadsať domov vo vlastníctve Alevitských 

moslimov bolo vandalizovaných. Otvorený antisemitský "dokumentárny film" bol vysielaný on-
line pro-vládnymi kanálmi.“ 
 
„Národné identifikačné preukazy obsahujú priestor na náboženskú identifikáciu, hoci ústava 
stanovuje, že nikto nemôže byť nútený odhaliť svoje náboženské presvedčenie. Národné 
identifikačné preukazy poskytujú nasledovné náboženské identity: moslimská, grécka 
ortodoxná, kresťanská, židovská, hinduistická, zoroastriána, konfucianská, taoistická, 
budhistická, žiadne náboženstvo alebo iná. Žiadateľ sa tiež môže rozhodnúť nechať prázdne 
miesto. Bahai, Alevi a Yezidi, nie sú uvedení ako jedna z možností medzi ostatnými 
náboženskými skupinami v krajine.“ 
 
„Vláda naďalej pokladala Alevitov za heterodoxnú moslimskú sektu a finančne 
nepodporovala náboženské bohoslužby pre Alevitov. Vedúci predstavitelia Alevitov uviedli, že 
vláda nesplnila svoje požiadavky na náboženské reformy a vyjadrili obavy o bezpečnosť.“ 
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„V máji v Adiyaman a v júni v Kocaeli bolo viac ako 20 domov Alevitov označených symbolmi 
"X". Aleviti uviedli, že interpretovali symboly "X" ako varovanie a povedali, že podobné 
symboly sa objavili na ich domoch pred násilnými útokmi v Kahramanmaras v roku 1978, pri 
ktorých bolo zabitých takmer 100 Alevitov.“ 
 
B. 
Zdroj: Komisia Spojených štátov amerických o medzinárodnej náboženskej slobode, výročná správa 
USCIRF 2018 - úroveň 2 - Turecko, 25. apríla 2018, k dispozícii na: 
https://www.refworld.org/docid/5b278efb2.html, krátené, pracovný preklad z AJ 

 
„Turecká ústava z roku 1982 zabezpečuje slobodu viery a bohoslužby a súkromné šírenie 
náboženských myšlienok a zakazuje diskrimináciu z náboženských dôvodov. Napriek tomu 
štát interpretuje sekularizmus spôsobom, ktorý si vyžaduje štátnu kontrolu nad 
náboženskými spoločenstvami vrátane ich praktizovania ako aj chrámov. Žiadne 
náboženstvo nemá úplné právne postavenie. Ministerstvo náboženských záležitostí (Diyanet) 
si udržuje kontrolu nad praktizovaním islamu v Turecku; všetky ostatné náboženstvá sú pod 
záštitou Generálneho riaditeľstva pre nadácie (Vakiflar).“ 
 
„Od študentov základných a stredných škôl v Turecku sa vyžaduje absolvovanie kurzu 
"Náboženská kultúra a morálny poznatok", o ktorom tureckí predstavitelia tvrdia, že je 
nevyhnutný na zvýšenie dodržiavania zákonov a morálky tureckými občanmi. Vzhľadom na 
to, že kurz je založený na islamských princípoch, nemuslimskí študenti z komunity 
obsiahnutej v Lausannskej zmluve - gréckej ortodoxnej, židovskej a arménskej pravoslávnej - 
môžu byť z kurzu vynechaní. Členom iných náboženstiev, vrátane Alevitov, nie sú povolené 
výnimky a oveľa častejšie (Aleviti) ako iné náboženské skupiny sú vystavovaní ostrakizmu zo 
strany ostatných študentov ako aj učiteľov.“ 
 
„V roku 2014 ESĽP usúdil, že Turecko nemôže nariadiť študentom, aby odhalili svoju 
náboženskú identitu, pretože to bolo v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach. 
Taktiež usúdil, že kurz by nemal byť povinný a že učebné osnovy by mali byť neutrálne, 
pokiaľ ide o náboženstvo. Nanešťastie, náboženské menšiny, najmä členovia komunity 
Alevitov, informovali USCIRF počas návštevy Turecka v októbri 2017, že vláda nedodržiava 
rozhodnutie ESĽP.“ 
 
„Aleviti sa snažili získať právne povolenie na svoje "zhromažďovacie miesta" (cemevis), 
ktorých množstvo sa pohybuje medzi 5000 a 7000. Dôsledne im bol zamietnutý prístup k 
verejným prostriedkom na podporu údržby „cemevis“, na rozdiel od mešít, ktoré dostávajú 
finančné prostriedky od spoločnosti Diyanet. V apríli 2015 ESĽP usúdil, že turecká vláda 
porušuje Európsky dohovor tým, že neuznáva miesta uctievania ako aj náboženských lídrov 
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Alevitov. V dôsledku toho v roku 2016 turecká vláda určila 126 „Alevi dede“ (vodcov viery), 
ktorí sa nachádzajú v niekoľkých európskych krajinách, ako "terénni experti". Ale lídri 
Alevitskej komunity informovali USCIRF, že títo odborníci majú povolenie pôsobiť iba počas 
10 až 12 dní svätého mesiaca Muharráma, a zvyčajne sú vybratí z tých, ktorí majú úzke 
vzťahy s vládou a nie sú jednoznačne identifikovaní pre svoje náboženské presvedčenie. 
Navyše, žiadny Alevit momentálne neslúži na významnejšej vládnej pozícii, vrátane 
guvernérov alebo šéfov polície.“ 
 
C. 
Zdroj: Medzinárodná skupina pre práva menšín, Svetový zoznam menšín a domorodých obyvateľov - 
Turecko: reformovaní kresťania, 2008, k dispozícii: 
https://www.refworld.org/docid/49749c9537.html, krátené, pracovný preklad z AJ 
 
Tiež známi ako noví kresťania v Turecku, sú heterodoxnou skupinou zloženou z 
presbyteriánov a protestantov. Do tejto skupiny patria občania i zahraniční obyvatelia. 
Odhadovaný počet protestantov v Turecku je 4 000 - 6 000, z ktorých väčšina žije v Istanbule, 
Ankare a Izmire. Protestantizmus je súčasťou histórie Turecka už 200 rokov, najprv sa rozšíril 
medzi nemoslimské menšiny. Konverzia z islamu na protestantizmus bola až do 60. rokov 20. 
storočia veľmi zriedkavá, no moslimskí konvertiti v súčasnosti tvoria väčšinu protestantov. 
Nespadajú pod ochranu Lausanskej zmluvy a ako takí podobne trpia pri negovaní svojej 
identity ako mnoho iných nemoslimských menšín vrátane Assyrčanov, Bahá'í, Gruzíncov, 
maronitských kresťanov a Ezidovcov. 
 
Noví kresťania majú výrazné ťažkosti pri uplatňovaní svojich náboženských slobôd. Na jednej 
strane novela zákona o zónovaní (zákon č. 5006 z 3. decembra 2003, článok 2) nahradil 
pojem "mešita" "miestom uctievania" oprávnením miestnych orgánov vydávať stavebné 
povolenia. To skutočne umožnilo nemuslimom právo vybudovať miesta bohoslužieb. 
Protestanti však čelia byrokratickým obmedzeniam. Napríklad podľa Tureckej únie 
protestantských cirkví na konci marca 2007 obec v Turecku odpovedala po značnom 
oneskorení na žiadosť protestantskej cirkvi o povolenie na výstavbu a radila komunitu, aby 
sa obrátila na Diyanet (najvyššie islamské náboženská autorita v Turecku a inštitúcia tureckej 
vlády). 


