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Dear President Erdoğan,

In 2011 you met with relatives of some of the hundreds of people who 
disappeared in Turkey in the 1980s and 1990s. At that meeting, you 
made a promise that your government would start work on enforced 
disappearances. The families are still demanding truth and justice. Now, 
their weekly peaceful vigil at Galatasaray Square in Istanbul has been 
banned. I believe you have the power to lift the ban.

I call on you to make good on your promise from 2011, starting with 
granting the Saturday Mothers the meeting they have requested with you. 

Yours respectfully,

In de jaren negentig verdwenen in Turkije honderden mannen. In Istanbul kwamen 
moeders iedere zaterdag op het Galatasaray-plein bijeen om opheldering te vragen 
over het lot van hun dierbaren. Op 25 augustus 2018 werden de Zaterdagmoeders 
met waterkanonnen, traangas en rubberkogels verjaagd. Sindsdien mogen ze er niet 
meer demonstreren. Steun het recht van de Zaterdagmoeders om te demonstreren op 
het Galatasaray-plein en om te vragen wat er met hun familie is gebeurd.
Teken de petitie!

Het invullen van je e-mailadres is niet verplicht. We sturen alleen je naam en woonplaats door naar de 
autoriteiten. Vul je je e-mailadres wel in, dan ontvang je maximaal twee keer per maand een e-mail wanneer 
iemand direct onze steun nodig heeft. Met één druk op de knop steun je deze actieoproep. Afmelden kan in elke 
e-mail. We gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Kijk voor meer informatie op amnesty.nl/privacy.

Amnesty International 
P.O. Box 1968
1000 BZ Amsterdam 
The Netherlands 
servicecenter@amnesty.nl

 JOUW E-MAILADRES WORDT NIET DOORGEGEVEN AAN DE AUTORITEITEN. 

  KOM IN ACTIE VOOR DE  
  ZATERDAGMOEDERS IN TURKIJE  
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To: President Recep Tayyip Erdoğan

Dear President,

In February 2011 you met with 12 relatives of some of the hundreds of people who disappeared in Turkey in the 1980s 
and 1990s. At that meeting, you made a promise that your government would start work on enforced disappearances. 

Eight years on, the families are still demanding truth and justice for their loved ones so brutally taken from them. Now, 
their weekly peaceful vigil has been banned. They are confined to a narrow street where, undeterred, they renew their 
call for justice.

I believe you have the power to lift the ban on their peaceful vigil and allow them to return to Galatasaray Square, the 
location of their weekly symbolic reunion with their disappeared loved ones.

I call on you to make good on your promise from 2011, starting with granting the Saturday Mothers the meeting they 
have requested with you. 

Yours respectfully,

In de jaren negentig verdwenen in Turkije honderden, vooral Koerdische, mannen. 
Hun lichamen zijn nooit teruggevonden. De Zaterdagmoeders vragen om 
onafhankelijk onderzoek en berechting van de daders die bij de verdwijningen 
betrokken waren. 

De moeders werden voortdurend tegengewerkt door de autoriteiten. Na een lange 
pauze kwamen ze vanaf 2009 toch weer elke zaterdag bijeen op het Galatasaray-
plein in Istanbul. De moeders en sympathisanten tonen dan in stilte foto’s van hun 
dierbaren.’

 VAN HET PLEIN VERJAAGD 
In augustus 2018 verboden de Turkse autoriteiten de 700ste bijeenkomst van de 
Zaterdagmoeders. Met waterkanonnen, traangas en rubberkogels werden de vrouwen 
verjaagd. Het Galatasaray-plein is nu omheind met hekken, waardoor het plein niet 
langer toegankelijk is. De moeders kunnen nu alleen nog maar demonstreren in een 
klein straatje.

  ROEP DE TURKSE PRESIDENT OP OM  
  DE ZATERDAGMOEDERS WEER TOE TE  
  LATEN OP HET GALATASARAY-PLEIN.  
  TEKEN DE PETITIE!  

Stuur de petitie vóór 31 juli 2019 naar:
Amnesty International
t.a.v. het Servicecenter
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

  ZATERDAGMOEDERS EISEN  
  GERECHTIGHEID  
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