
 
1 Prieglobsčio skyriaus Informacinis centras 

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PRIEGLOBSČIO SKYRIUS 

 

 

PAŽYMA 

APIE TURKIJOS VALDŽIOS ELGESĮ SU ĮTARIAMAIS PKK ORGANIZACIJOS 

NARIAIS IR JŲ GIMINAIČIAIS  

 

2017-03-03    Nr. TUR-15/6-6 

Vilnius 

 

 

Po Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo apie kankinimus savaitės trukmės misijos į Turkiją 

Turkijos vyriausybė buvo reabilituota dėl kaltinimų, kad po nepavykusio karinio perversmo Turkijos 

kalėjimuose yra paplitę kankinimai. Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas Nilsas Melzeris pareiškė, 

kad neaptiko sistemingo kankinimo požymių Turkijos kalėjimuose, tačiau girdėjo žmonių liudijimų 

apie netinkamą valdžios atstovų elgesį suėmimo proceso metu ir neoficialiuose laikino sulaikymo 

centruose, kur patenka suimtieji. Pasak Pranešėjo, jo komanda nesurinko įrodymų, kad šiuo metu 

būtų kankinami ar būtų netinkamai elgiamasi su tais kaliniais, kurie buvo suimti dėl priežasčių, 

siejamų su nepavykusiu valstybės perversmu. Tačiau pesimistiškesnę išvadą specialusis pranešėjas 

padarė apie padėtį tų asmenų, kurie įtariami naryste Kurdistano darbo partijoje (turk. Partiya 

Karkerên Kurdistanê, PKK) padėtį: 

,,Aš su savo komanda gavau daugybę nerimą keliančių liudijimų apie kankinimus ir kitokias 

netinkamo elgesio formas, taikomas tiek vyriškos, tiek moteriškos lyties kaliniams, kurie yra įtariami 

naryste arba prijautimu PKK. Pranešta, kad daugiausia už  netinkamą elgesį buvo atsakinga policija ir 

žandarmerija suėmimo ir kvotos metu daugumoje atvejų siekiant išgauti prisipažinimą arba priversti įduoti 

kitus.“ 

Jungtinių Tautų ekspertas paragino Turkijos vyriausybę stiprinti savo deklaruojamą ,,nulinės 

tolerancijos” politiką ir vienareikšmiškai paaiškinti valstybės pareigūnams visuose lygiuose, kad iš jų 

tikimasi ir kad jie tiesiog privalo tirti visus įtarimus kankinimu ir patraukti kaltuosius atsakomybėn.
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2016 m. lapkričio mėn. išėjusioje Europos prieglobsčio paramos biuro ataskaitoje
2
 apie Turkiją 

galima taip pat rasti informacijos, patvirtinančios  minėtas JT specialiojo pranešėjo apie  kankinimus 

išvadas: 

,,Žmogaus teisių organizacijos praneša apie įtarimus  kankinimais ir prievarta ypatingai tų asmenų, 

kurie yra policijos areštinėse, o ne sulaikymo įstaigose, taip pat per demonstracijas ir pervežimo į kalėjimą 

metu, kai sunkiau užfiksuoti tokį elgesį.  Amnesty International pranešė, kad išaugo  policininkų 

neproporcingo jėgos panaudojimo atvejų skaičius bei netinkamo elgesio ir kitokio nežmoniško ar orumą 

žeminančio elgesio sulaikymo vietose atvejų skaičius policijos ir karinių operacijų, nukreiptų prieš PKK, 

kontekste‘‘.3 

                                                 
1 Middleeasteye, Turkey coup bid: UN says no 'systematic' torture of suspects, 2 December 2016  

http://www.middleeasteye.net/news/turkey-coup-un-says-no-systematic-torture-suspects-prisons-1760448161 
2 Ataskaita parašyta naudojant patikimus informacijos šaltinius ir apdorojant informaciją pagal specialią ataskaitų apie kilmės 

šalis rašymo metodologiją.  
3 EU - European Asylum Support Office (EASO),  Turkey: Country Focus  16/11/2016, 33 psl. 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASOCOI_Turkey_Nov2016.pdf 

http://www.middleeasteye.net/news/turkey-coup-un-says-no-systematic-torture-suspects-prisons-1760448161
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JAV valstybės departamentas teigia, kad ,,sulaikytieji dažnai atsisako pranešti apie kankinimus 

ir prievartą bijodami keršto arba įsitikinę, kad pasiskundimas bus bevaisis. Per pirmuosius 2015 m. 

mėnesius mirė 249 kaliniai ir 33 ikiteisminiame sulaikyme esantys asmenys.
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 Keletas šaltinių pažymi teigiamus poslinkius kalbant apie kalėjimų sąlygas Turkijoje: pagerėjo 

sulaikymo sąlygos ir priežiūra, dedamos pastangos išvengti perpildymo, įrengtos stebėjimo kameros 

bendrose patalpose ir kvotos kamerose. Bet be šių teigiamų poslinkių šaltiniai mini nepakankamą 

kalėjimų stebėseną (nėra kalėjimų ombudsmeno tarnybos), smurtą prieš vaikus, nepakankami geras 

sąlygas sveikatos problemų turintiems kaliniams ir neįgaliems kaliniams, kai kuriuose kalėjimuose 

išlieka perpildymo problema. Šaltiniai dabartinio sulaikymo įstaigų perpildymo priežastimi įvardija 

labai išaugusį sulaikytųjų skaičių po nepavykusio karinio perversmo Turkijoje.
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2017 m. vasario mėn. žiniasklaida pranešė, kad  dėl įtariamų ryšių su teroristinėmis 

grupuotėmis buvo sulaikyta apklausoms apie 1600 asmenų per vieną savaitę visoje Turkijoje. Iš jų 

1067 buvo įtariami ryšiais su PKK. Iš šito skaičiaus, kaip pranešė Vidaus reikalų ministerija, 125-ki 

buvo uždaryti į areštinę, 57-iems iš jų pareikšti kaltinimai ryšiais su PKK.
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Galima rasti pranešimų, kad Turkijos teismai nuteisia PKK teroristus už įvykdytus 

sprogdinimus ir kitus nusikaltimus kalėjimu iki gyvos galvos.
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2015 m. pranešta apie PKK nario mirtį Rize Kalkandere L tipo kalėjime nuo kraujo išsiliejimo 

į smegenis. Šis kalėjimas garsėja netinkamu elgesiu su politiniais kaliniais.
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Valstybių narių praktika išduodant PKK narius Turkijai 

2007–2016 m. Turkija prašė išduoti 399 nusikaltėlius 21-oje Europos valstybių. Dauguma 

prašymų susiję su teroristinėmis organizacijomis, tarp jų ir PKK.  Europa išdavė tik 11 nusikaltėlių 

(išdavė Vokietija, Austrija, Rumunija ir ne ES šalys). Vokietija neišduoda Turkijai PKK 

organizacijos narių.
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 Vokietija pati teisia PKK narius, teismo procesai vyksta intensyviai. Nuo 1994 

m., kai PKK organizacija buvo paskelbta neteisėta Vokietijoje, nuteisti 993 vyrai ir moterys. 

Turkija yra perdavusi Vokietijai 4500 PKK bylų, kurias Vokietija pripažino ,,netikromis”. 

Kanclerė A. Merkel pareiškė, kad  per daugybę metų Vokietija yra iškėlusi 4000 bylų prieš įtariamus 

PKK narius. Nors Vokietijoje pasigirsta politikų raginimų atšaukti PKK kaip teroristinės partijos 

uždraudimą, tačiau oficialiai Vokietija toliau bendradarbiauja nacionalinio saugumo srityje su NATO 

partnere Turkija (Vokietijoje gyvena 14 000 aktyvių PKK narių, kurie, laikoma, kelia nacionalinę 

grėsmę).  

Tuo tarpu Belgijoje Briuselio teismas nusprendė 2016 m. lapkričio mėn., kad PKK veikla 

Europoje daugiau nebegali būti laikoma teroristine atsižvelgiant į tai, kad Turkija iš esmės kariauja 

su savo kurdų etnine mažuma, ir dėlto kurdų pasipriešinimas kvalifikuotinas kaip karinis konfliktas. 

                                                 
4 EU - European Asylum Support Office (EASO),  Turkey: Country Focus  16/11/2016, 64 psl. 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASOCOI_Turkey_Nov2016.pdf 
5 EU - European Asylum Support Office (EASO),  Turkey: Country Focus  16/11/2016, 64 psl. 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASOCOI_Turkey_Nov2016.pdf 
6 Press TV, Ankara detains nearly 1,600 for alleged links to militants, Feb 20, 2017 

http://www.presstv.ir/Detail/2017/02/20/511367/Turkey-PKK-Daesh-Erdogan-assassination-trial 
7 http://www.hurriyetdailynews.com/two-pkk-militants-get-life-sentences-for-murder-attack-in-turkeys-

west.aspx?pageID=238&nid=101657 
8 http://www.en.ilkha.com/haber/827/6-convicted-of-pkk-militants-escape-from-prison 
9 ANF News, PKK prisoner dies in jail,  December 16, 2015 https://anfenglish.com/news/pkk-prisoner-dies-in-jail 
10 Greek Reporter, Turkish Propaganda Targets Greece, EU for Not Responding to Extradition Requests, Jan 31, 2017, 

http://greece.greekreporter.com/2017/01/31/turkish-propaganda-targets-greece-eu-for-not-responding-to-extradition-

requests/#sthash.AgqWHDWg.dpuf 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASOCOI_Turkey_Nov2016.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASOCOI_Turkey_Nov2016.pdf
http://www.hurriyetdailynews.com/two-pkk-militants-get-life-sentences-for-murder-attack-in-turkeys-west.aspx?pageID=238&nid=101657
http://www.hurriyetdailynews.com/two-pkk-militants-get-life-sentences-for-murder-attack-in-turkeys-west.aspx?pageID=238&nid=101657
https://www.facebook.com/GreekReporter/
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PKK organizacijos artimos sąsajos su ,,Liaudies gynimo junginių“ (YPG) kurdų pešmergos 

pajėgomis, kovojančiomis su ,,Islamo valstybe” Sirijoje, taip pat prisidėjo prie to, kad kurdų sukilėlių 

vertinimas ėmė kisti.
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Apie įtariamų PKK narių giminaičių persekiojimą naujos informacijos nerasta. 10-ies metų 

senumo informaciją galima rasti sekant nuoroda: 

http://www.refworld.org/docid/4b6fe3030.html 

 

  PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie 

kilmės šalis apdorojimo remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo 

renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti išsamus. 

Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. Pažymoje nėra 

pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra daroma joks politinis 

pareiškimas.  

 

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                  Ernesta Biekšienė 

 

                                                 
11 Deutche Welle,  European PKK ban could undermine Turkish democracy, 25.11.2016 ( http://www.dw.com/en/european-pkk-ban-

could-undermine-turkish-democracy/a-36512730) 

http://www.refworld.org/docid/4b6fe3030.html

