
 

  

 

Respons 
6. mai 2022 

Tyrkia: Sarmaşık Derneği (Sarmaşik – foreningen 
for bekjempelse av fattigdom og for en bærekraftig 
utvikling) 

– Hva slags organisasjon er Sarmaşık Derneği, og når var den aktiv? 
– Hvorfor ble den stengt? 
– Risikerer tidligere medlemmer og bidragsytere straff? 

En tverrpolitisk solidaritet med fattige 
Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (Sarmaşık – 
foreningen for bekjempelse av fattigdom og for en bærekraftig utvikling) var en 
tverrpolitisk organisasjon stiftet i Diyarbakır i 2006 (Yılmaz & Kayar 2017). En 
rekke forskjellige grupper, organisasjoner og aktivister gikk sammen og stiftet 
foreningen i det som er den største byen i den kurdisk-dominerte delen av landet 
(Baysal 2018). Det opprinnelige formålet var å drive forskning på fattigdom, men 
som følge av den alvorlige situasjonen for byens fattige, forandret formålet seg 
allerede i 2007 (Yılmaz & Kayar 2017). Det nye formålet var å støtte familier 
uten fast inntekt, både med matvarehjelp og med støtte til helsehjelp og 
utdannelse. 5400 husholdninger mottok jevnlig matpakker fra deres «matbank» 
(Bozarslan 2016). 

Noen av grunnleggerne ble senere parlamentsmedlemmer for det styrende AK-
partiet, opposisjonspartiet CHP eller det kurdiskorienterte partiet HDP (Baysal 
2018). En av disse var Selahattin Demirtaş, den nå fengslede HDP-lederen, som i 
2006 var en av lederne for Det demokratiske regioners parti (Yılmaz & Kayar 
2017), et søsterparti til HDP (Duvar 2019)  

Kuppforsøket og påfølgende presidentdekreter 
Sarmaşık Derneği ble stengt ved et presidentdekret den 22. november 20161, 
sammen med en rekke andre foreninger, medisinske sentre og medier. De ble alle 
beskyldt for å ha forbindelse til en terrororganisasjon, eller til grupper som var 

 
1 Dekretet i sin helhet er tilgjengelig her: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122-1.htm  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122-1.htm
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involvert i aktiviteter mot statens nasjonale sikkerhet. 46 av organisasjonene som 
ble stengt, hadde base i Diyarbakır. Alle disse ble beskyldt for å ha forbindelser til 
det forbudte kurdiske partiet PKK (Bozarslan 2016).  

Etter kuppforsøket i juli 2016 innledet tyrkiske myndigheter en omfattende 
kampanje mot dem de mente stod bak. Selv om myndighetene sa at det var deres 
tidligere allierte i Gülen-bevegelsen som stod bak, ble en rekke andre motstandere 
av AK-partiet og president Erdoğan rammet hardt. Ikke minst gjelder dette 
kurdiske grupper, eller personer og grupper som hadde uttrykt støtte til dem. En 
vanlig anklage var og er at disse har en eller annen tilknytning til det PKK, som 
den tyrkiske staten har vært i væpnet konflikt med i flere tiår (Winter 2016). 

Foreningen hadde flere ganger tidligere vært utsatt for undersøkelser fra 
myndighetenes side, og en rekke av grunnleggerne hadde blitt etterforsket, men 
ikke på noe tidspunkt endte dette med tiltale (Bozarslan 2016). 

Straffereaksjoner mot medlemmer av foreningen 
I desember 2021 ble et tidligere styremedlem og to medlemmer dømt til fem års 
fengsel for å «med overlegg å ha hjulpet en terrororganisasjon uten å være 
medlem av den». Dommen ble siden redusert til to års fengsel (ANF 2021).  

Foreningens tidligere generalsekretær, Şerif Çamçı, ble også stilt for retten. Han 
hadde blitt en av lederne for HDP i Diyarbakır, og ble arrestert i 2018. I tiltalen 
ble medlemskapet i Sarmaşık Derneği definert som en forbrytelse. Han ble i 
januar 2022 dømt til seks år og tre måneders fengsel, blant annet for medlem-
skapet, og for å være medlem av en terrororganisasjon, PKK (Evrensel 2022).  

Andre personer har blitt sparket fra stillinger i det offentlige, der årsaken er 
medlemskap i foreningen (Baysal 2018). 
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Om Landinfos responser 
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon 
om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda 
(UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på 
både skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente 
kvalitetskriterier for landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt 
Landinfo, og er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor 
korte frister, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater. 

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et 
bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos 
responser gir heller ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 
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