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Stockholm den 29 januari 2010

Statsminister Fredrik Reinfeldt
Rosenbad
103 33 STOCKHOLM

PRESSFRIHETEN HOTAD I TURKIET
Bäste Fredrik Reinfeldt,
Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) har med oro och bestörtning tagit del
av uppgifterna från Turkiet om de hot och övergrepp som från såväl politiskt håll
som från myndigheter riktats mot den turkiska tidningsgruppen Dogan (Dogan
Media Group).
Bakgrunden till detta synes vara att tidningarna i Dogan-gruppen rapporterat om
en förundersökning som gjorts av tyska åklagare om eventuella oegentligheter i
samband med en insamlingsorganisation för humanitärt stöd, som har påstådda
kopplingar till olika institutioner i Turkiet .
Premiärminister Erdogan har uttryckligen varnat Dogan-gruppen för att fortsätta
sin fullt legitima publicering om ärendet och har uppmanat till bojkott av dess
tidningar. Och det turkiska finansdepartementet skall ha ålagt Dogan-gruppen att
betala 1,74 miljarder euros i böter för påstådda skatteoegentligheter. Dogangruppen - som tidigare dessutom ålagts att betala 345 miljoner euros i böter för
försenade skatteinbetalningar - tillbakavisar dessa påståenden.
Vi har därför anledning att tro att Dogan-gruppen angrips av politiska skäl och att
syftet är att för gott tysta tidningsgruppen. Sådana hot mot pressfriheten i Turkiet
är naturligtvis fullständigt oacceptabla.
Vi vill därför uppmana Dig att ta upp frågan i direkta kontakter med
premiärminister Erdogan. Vi vill även uppmana Dig att försäkra Dig om att den
svenska representationen i Bryssel är fullt informerade om ärendet.

Inför ett eventuellt kommande EU-medlemskap för Turkiet är respekt för pressoch yttrandefriheten en absolut förutsättning. I synnerhet Sverige har, med sina
traditioner på detta område, särskild anledning att verka för att tryck- och
yttrandefriheten garanteras och säkerställs.
Från TU utgår vi från att Du och regeringen delar den uppfattningen och vi ser
fram emot att höra av Dig i ärendet.
Vänliga hälsningar

TU
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