
Sent på kvällen den 15 juli 2016 
tog stridsvagnar över gatorna 
i både Istanbul och Ankara. 
Soldater stormade den statliga 
Tv-kanalen TRT och tvingade en 
reporter att läsa upp ett utta-
lande. Andra soldater bröt sig in 
i ett hotellrum för att skjuta ihjäl 
landets president – men Recep 
Tayyip Erdogan lyckades und-
komma. Presidenten uppmanade 
sina anhängare att göra mot-
stånd och efter en blodig natt 
där parlamentet flygbombades 
och över 250 människor dödades, 
övermannades soldaterna.

Kallar Turkiet diktatur

Så stoppades fjolårets drama-
tiska kuppförsök i Turkiet. 

Dagens ETC rapporterade sedan 
från de propagandamöten 
regeringen arrangerade på 
landets torg, där man firade 
segern över våldet – men där 
islamister och ultranationalis-
ter nu också stod i armkrok och 
skrek om hämnd.

Ett år senare kan respekte-
rade internationella medier 
utan omsvep beskriva NATO-
medlemmen Turkiet som en 
diktatur. Regeringen utfärdade 
snabbt undantagstillstånd och 
har låtit sparka eller suspen-
dera 150 000 offentliganställda, 
samt fängsla 50 000 andra. 
Majoriteten har anklagats 
för band till den islamistiska 
Gülenrörelsen, som regeringen 

beskyllt för att ha legat bakom 
kuppförsöket. 

Försöker tysta 

Men undantagstillståndet har 
också använts för att tysta så 
många oppositionella röster 
mot Erdogan som möjligt – 
intellektuella, akademiker, jour-
nalister, politiker. På flera plan 
har det kurdiska civilsamhället 
drabbats allra hårdast.

– Allting har blivit värre. De 
har stängt ner 
nästan alla fri-
stående civila 
organisationer, 
även de som 
arbetat med 
kvinnors rättig-
heter, barn- och 
fattigdomsfrå-
gor. Många offentliganställda 
har också sparkats bara på 
grund av något de skrivit i 

sociala medier, säger Nurcan 
Baysal, en journalist i storsta-
den Diyarbakir, i det kurdiska 
sydöstra Turkiet.

En stor majoritet av de 
omkring 150 medieföretag som 
stängts ner och 160 journalister 
som fängslats efter kuppförsö-
ket, som åter igen gjort Turkiet 
till världsledande land i att bura 
in journalister, har också varit 
kurder. Nurcan Baysal har själv 
flera åtal hängande över sig. I 
kurdernas fall handlar anklagel-
serna inte om band till Gülen, 
utan till den förbjudna PKK-
gerillan.

Både den tyska underrät-
telsetjänsten, det brittiska 
parlamentet och EU:s underrät-
telseorgan Intcen har i rap-
porter eller uttalanden sagt att 
de inte tror att Gülenrörelsen 
ensam legat bakom kuppförsö-
ket. De är däremot säkra på att 

Erdogan använt instabiliteten 
till att stärka sitt maktgrepp om 
landet. 

– Regeringen har även 
tagit kontroll över dussintals 
kurdiska kommuner med 
statliga förvaltare, och fängs-
lat borgmästarna. Man har 
velat förstöra alla de politiska 
framsteg kurder uppnått under 
de senaste 15–20 åren, säger 
Nurcan Baysal.

Ordföranden inspärrade

De fängslade borgmästarna har 
varit medlemmar i det pro-
kurdiska oppositionspartiet 
HDP, som även fick sina två 
medordföranden och nio andra 
parlamentsledamöter fängs-
lade i november 2016, åtalade 
för terroristbrott. HDP hade 
varit den mest högljudda oppo-
sitionsrösten emot Erdogans 
tidigare planer på att införa ett 

maktkoncentrerande presi-
dentsystem i landet. 

Efter kuppförsöket blåste 
Erdogan liv i just dessa planer 
igen, och lyckades få ett ja till 
reformer i en folkomröstning i 
april, som kantades av påstått 
fusk och demoniserande propa-
ganda. Behåller regeringen sin 
maktdominans kan Erdogan 
därmed styra med järnhand 
ända fram till 2029.

Håller låg profil

Men det finns ännu kritiska 
röster som vill ge en annan 
än nattsvart bild av Turkiet. 
Socialdemokratiska CHP som 
är Turkiets största oppositions-
parti höll en låg profil efter 
folkomröstningen, men efter att 
en parlamentsledamot dömts 
till 25 års fängelse för att han av-
slöjat Turkiets vapensmuggling 
till islamistiska rebeller i Syrien 
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Så många miljarder kronor har staten hittills 
betalat ut i stöd till supermiljöbilar.

Ett år efter kuppförsöket i Turkiet har massfängslanden gjort att 
makten helt samlats i president Recep Tayyip Erdogans grepp. 
Men oppositionens jättemarsch till Istanbul i helgen visar att ett 
motstånd fortfarande lever.

Ett år efter kuppen – 
Erdogan sitter säkert

Erdogans supportrar vid en regeringsmanifestation efter kuppförsöket, på Kizilaytorget i huvudstaden Ankara. Torget ockuperades av soldater under kuppförsöket.  BILD JOAKIM MEDIN

Nurcan Baysal.

Fler laNdstiNg erbjuder rotavacciN
n Åtta av Sveriges landsting erbjuder nu vaccination mot 
rotaviruset, som kan ge upphov till kräkningar, diarré och feber. 
Detta trots att det inte ingår i det allmänna vaccinationspro-
grammet. Ännu. Folkhälsomyndigheten har nämligen lämnat 
in en rekommendation till regeringen om just detta. Att inte 
alla landsting följt exemplet har med ekonomi att göra, enligt 
Sven Arne Silfverdahl, barnhälsovårdsöverläkare i Västerbotten.

– Nu är det ju så att vissa har mer pengar i kassan och vissa 
har mindre, säger han till Ekot.
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Trumpvideo skapar rabalder
n Under onsdagen släppte CNN en film som visar hur 
USA:s president Donald Trump fraterniserar med ett 
flertal personer som misstänks vara inblandade i den 
rysk-amerikanska härvan kring presidentvalet. CNN 
skriver också om andra filmklipp där Donald Trump kan 
ses hylla Ryssland och önska ett fördjupat förhållande 
länderna emellan. Flera av de medverkande ryssarna i 
videon har förnekat att de har ett personligt förhållande 
till Donald Trump men medger däremot att de träffats.

Erdogan och AKP

l Recep Tayyip Erdogan började sin politis-
ka karriär i det islamistiska Välfärdspartiet, 
vars regering 1997 avsattes efter arméns 
ingripande. 
l Efter en kortare fängelsevistelse 1999 
lade sig Erdogan till med en liberal retorik 
och grundade det nya Rättvise- och utveck-
lingspartiet (AKP). 
l AKP vann en jordskredsseger i valet 
2002. Året därpå blev Erdogan premiär-
minister. 
l AKP-regeringen inledde en process för 
att ansluta sig till EU och genomförde flera 
demokratireformer, men med åren dök 
en mer auktoritär och konservativ politik 
upp. 
l AKP var tidigare allierad med Gülen-
rörelsen och placerade ut dess medlemmar 
i statsapparaten, men en konflikt utbröt 
efter att Gülenåklagare i december 2013 
avslöjade en stor korruptionshärva, som 
involverade flera AKP-ministrar och Erdo-
gans egen son. 
l Erdogan hävdade att hans regering 
”krossat” Gülenrörelsen bara tre veckor 
innan kuppförsöket – som Erdogan sedan 
beskyllde Gülenrörelsen för.

Året efter kuppförsöket

15 juli 2016
Element i den turkiska armén genom-
för ett misslyckat kuppförsök. Presi-
dent Erdogan anklagar Gülenrörelsen.

23 juli 2016
60 000 offentliganställda sparkas, 
hundratals journalister efterlyses och 
131 medieföretag stängs ned.

8 september 2016 
14 000 kurdiska lärare anklagas för 
att vara PKK-terrorister och suspende-
ras. Akut lärarbrist utbryter.

4 november 2016 
HDP:s medordföranden Selahattin 
Demirtas och Figen Yuksedag samt 
nio andra HDP-parlamentariker 
fängslas.

13 december 2016
Turkiet är det land som har flest jour-
nalister i fängelse, enligt Committee 
to Protect Journalists.

7 februari 2017
330 vänsterakademiker sparkas. 
Antalet sparkade akademiker efter 
kuppförsöket ökar till över 7 000. 

16 april 2017
Regeringen vinner med en knapp mar-
ginal folkomröstningen om att införa 
ett auktoritärt presidentsystem.

15 juni 2017
Socialdemokratiska CHP samlar 
hundratusentals människor i en 
protestmarsch för rättvisa, dit även 
prokurdiska HDP ansluter. 
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Allting har 
blivit värre. 
De har stängt 
ner nästan 
alla fristående 
civila 
organisationer.

2014, inledde partiet i mitten 
av juni en 450 kilometer lång 
protestmarsch. 

Marschen gick från Ankara 
till Istanbul under det enda 
slagordet ”rättvisa”.

– Vi var 250 000 människor 
när vi kom fram till Istanbul, 
den 9 juli. Vi har inte gått i op-
position mot någon utan bara 
krävt rättvisa för alla, och kunde 
se hur många konservativa välja-
re som fått släktingar fängslade 
också anslöt sig till oss, säger 
Selcuk Sariyar, en politiker och 
före detta ungdomsordförande 
för CHP i Istanbul.

Bred oppositionsrörelse

På den nittonde dagen anslöt 
sig även HDP:s kvarvarande 
partiledning till CHP-marschen. 
Hoppfulla röster har höjts om 
att en bred oppositionsrörelse 
därför kan vara på väg att bildas, 

men mellan de båda partierna 
finns det båda politiska och his-
toriska motsättningar. Den stän-
diga polariseringen mellan olika 
grupper i Turkiet är det kanske 
största problemet för att utmana 
Erdogans maktdominans. 

Men Selcuk Sariyar säger att 
nästa månads interna val i CHP 
kan komma att byta ut den åld-
rande ledning som fort farande 
vägrar befatta sig med den 
kurdiska vänsterrörelsen, mot 
en yngre och nytänkande som 
är öppen för samarbete – dit han 
räknar sig själv.

– Vi ska försöka ta plats i 
parti styrelsen och skapa ny po-
litik även inom CHP. Vi måste 
börja samarbeta med den 
kurdiska rörelsen, det är bara så 
vi kan hitta ett sätt att förändra 
situationen innan president-
valet 2019.

Joakim medin

Personkulten kring Erdogan förstärktes omedelbart efter kuppförsöket.  
BILD JOAKIM MEDIN

Selcuk Sariyar, i mitten, talar om behovet av att CHP och HDP går sam-
man som en gemensam opposition.  BILD prIvAt

Rättvisemarschen med CHP och HDP samlade hundratusentals människor när den anlände till Istanbul 9 juli.  BILD CHp

bup-personal uppmanas ljuga
n Personal inom barn- och ungdomspsykiatrin vittnar om att chefer 
uppmuntrar dem att ljuga för att få ut så mycket pengar som möj-
ligt av landstinget. Bland annat uppmanas de att dölja köerna för 
neuropsykiatriska utredningar och förvränga bokföring, enligt P4 
Stockholm.

– Så att det inte ska synas att vi har långa köer så uppmuntrar våra 
chefer oss att kryssa i vårdplaner som påbörjade, trots att vi tänker att 
de inte är det. Utan familjen kommer att få vänta på sin utredning, 
säger en psykolog på en mottagning i norra Stockholm till P4.

Donald Trump.      BILD ALEx BrANDON/Ap


