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Dear President Erdoğan,

 

We, children of The Netherlands, would like to draw your attention to the case of the Saturday Mothers. In 

February 2011 you met with some of them: 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 in the 1980s and 1990s. Now, their weekly peaceful vigil has been banned. They are confined 

to a narrow street where, undeterred, they renew their call for justice.

 

We 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.

 

We call on you to make good on your promise from 2011, starting with granting the Saturday Mothers the 

meeting with you they have requested.

  

Yours sincerely,

  MOEDERS EISEN ONDERZOEK  

De Zaterdagmoeders zeggen dat de Turkse regering nooit goed heeft onderzocht wat er jaren 

geleden met hun zonen en mannen gebeurd is. Daarom blijven ze demonstreren en aandringen 

op onderzoek. Ook willen ze dat de daders die bij de verdwijningen betrokken waren voor de 

rechter komen. 

  IEDEREEN MAG VOOR Z’N MENING UITKOMEN  

De Turkse regering heeft het de Zaterdagmoeders altijd moeilijk gemaakt. Sinds augustus 2018 

mogen ze zelfs niet meer op het Galatasaray-plein demonstreren, maar alleen nog in een klein 

straatje. De Zaterdagmoeders hebben nu dus minder vrijheid om te zeggen wat ze denken. En de 

vrijheid om te zeggen wat je denkt, is een mensenrecht. En daarom willen de moeders weer op 

zaterdag op het Galatasaray-plein hun stem laten horen. 

  ROEP DE PRESIDENT VAN TURKIJE OM DE ZATERDAGMOEDERS WEER TOE TE LATEN OP HET  

  GALATASARAY-PLEIN EN TE ONDERZOEKEN WAT ER MET DE MANNEN IS GEBEURD.  

Zet je handtekening onder deze petitie. Stuur de petitie vóór 31 december 2019 naar Amnesty 

International, t.a.v. afdeling Educatie, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam. 
We gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Kijk voor meer informatie op amnesty.nl/privacy.

De Zaterdagmoeders geven niet op! Blijf op de hoogte van hun strijd voor een eerlijke 

behandeling via instagram@amnestyopschool. Kijk ook op www.amnestyopschool.nl
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Amnesty International

P.O. Box 1968

1000 BZ Amsterdam

The Netherlands
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In deze petitie aan de president van Turkije, Recep 

Erdoğan, verklaren we erg bezorgd te zijn over de 

Zaterdagmoeders. Lang geleden zijn hun zonen 

en mannen verdwenen. De president heeft in 2011 

beloofd uit te zoeken wat er met hen is gebeurd. 

Maar nog steeds is dat niet duidelijk. Al jarenlang 

komen de moeders elke zaterdag samen op het 

grote Galatasaray-plein en vragen waar hun zonen 

en mannen zijn. Nu mogen ze dat daar niet meer 

doen. Wij vragen aan de Turkse president om de 

Zaterdagmoeders weer op het grote plein te laten 

demonstreren en om zijn belofte na te komen om te 

onderzoeken wat er met de mannen is gebeurd. 

Foto: Fehmi Tosun, de man van Hanim, was op weg 

naar zijn werk toen hij in 1995 werd opgepakt. Daarna 

is nooit meer iets van hem gehoord. © Privé foto

 WAAR ZIJN 
 ONZE ZONEN? 

Iedere zaterdag kwamen Turkse moeders bij elkaar om te 

demonstreren op het Galatasaray-plein, een groot plein in 

Istanbul. Daarom noemt iedereen hen de Zaterdagmoeders. 

En iedere zaterdag vragen ze wat er gebeurd is met 

hun zonen en mannen. Want in de jaren ’90 zijn er in 

Turkije honderden mannen verdwenen. Nu mogen ze al 

maandenlang niet meer op het plein demonstreren.

Foto: Besna Tosun met een poster van haar vader, Fehmi Tosun. 

Hij verdween toen ze 12 jaar was. © Volkan Güney Eker

  KOM IN ACTIE VOOR DE  
  ZATERDAGMOEDERS 
  IN TURKIJE                     


