
 

 

P e r s b e r i c h t 
 

Zaterdag 29 augustus Amnestystand tijdens Cultureel Zomerfestival 
 
Voorburg, 20 augustus 2015 
Op zaterdag 29 augustus zal de 16e editie van het Cultureel Zomerfestival, ter gelegenheid van 
de opening van het nieuwe culturele seizoen, plaatsvinden op het Koningin Julianaplein in 
Voorburg. Tijdens het Zomerfestival geeft Amnesty Voorburg acte de présence met een stand, 
van 10.00 tot 17.00 uur. Vrijwilligers staan klaar om bezoekers te informeren en aandacht te 
vragen voor het werk van Amnesty. Amnesty Voorburg vraagt speciale aandacht voor de 26-
jarige natuurkundestudent Ahmet Yildiz uit Turkije. Ahmet werd doodgeschoten op 15 juli 2008. 
Door Turkse homorechtenactivisten wordt zijn moord gezien als eerwraak. Zeven jaar later zijn 
de daders nog steeds op vrije voeten. 
 
Na zeven jaar nog steeds geen gerechtigheid voor Ahmet Yildiz 
Ahmet Yildiz koos ervoor om in het mondaine Istanbul openlijk als homoseksueel te leven. Ahmet werd  
vanuit een zwarte Mercedes doodgeschoten op straat toen hij een ijsje wilde gaan kopen. De 
hoofdverdachte, de 49-jarige Yahya Yildiz, is op de vlucht, waarschijnlijk in Noord-Irak. Het is de vader 
van het slachtoffer, afkomstig uit een rijke en diep religieuze zakenfamilie uit Sanliurfa, een stad in het 
deels Koerdische Zuidoosten. Amnesty sprak met Ibrahim Can, de partner van Ahmet Yildiz: ‘Hoe kan 
het dat de Turkse staat, die altijd zegt dat het land een belangrijke wereldmacht is, niet in staat is om 
Ahmets moordenaars te arresteren en te berechten? Deze zaak laat zien hoe slachtoffers van 
homofobie en homofobisch geweld worden behandeld: alsof ze geen recht hebben op gerechtigheid en 
voor de wet ongelijk zijn.’ 
 
De Turkse autoriteiten hebben serieuze fouten gemaakt en zijn nalatig geweest. De dreigementen die 
Ahmet Yildiz ontving van familieleden in de maanden voordat hij werd vermoord, zijn nooit onderzocht 
door de politie, terwijl hier wel aangifte van is gedaan. Ook wordt niet onderzocht waarom er nooit iets 
met deze meldingen is gedaan. Pas drie maanden na de moord op Ahmet Yildiz werd een 
arrestatiebevel uitgeleverd. Maar toen was de enige verdachte, de vader van Yildiz, het land al 
ontvlucht. Het gebrek aan vooruitgang in zijn zaak staat volgens de LHBTI-gemeenschap in Turkije 
symbool voor de straffeloosheid van homofobisch geweld in het land. 
 

Steun Amnesty Voorburg als vrijwilliger 
Met hulp van vrijwilligers zet Amnesty International zich in voor duizenden slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen. Amnesty voert vele activiteiten uit om aandacht te vragen voor de 
schending van mensenrechten. Gelukkig zijn de inspanningen van een ieder die zich voor Amnesty 
inzet niet voor niets. Amnesty speelt een belangrijke rol in de bewustwording van en het actie voeren 
voor de mensenrechten. Regelmatig worden gewetensgevangenen na enkele maanden of jaren 
vrijgelaten. Amnesty Voorburg heeft diverse vacatures voor functies die op vrijwillige basis worden 
uitgevoerd. Tijdens het Zomerfestival zijn Amnestyvrijwilligers aanwezig om te informeren over het werk 
van Amnesty. Meer informatie vindt u op de website van Amnesty Voorburg www.voorburg.amnesty.nl 
 
Amnesty International 
Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, die de naleving van de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty doet onderzoek en voert actie 
gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige mensenrechtenschendingen. Deze vinden nog 
steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. 
Gewetensgevangenen krijgen vaak oneerlijke processen en de doodstraf wordt nog steeds uitgevoerd.  
Meer informatie over Amnesty Voorburg vindt u op de site www.voorburg.amnesty.nl 
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