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Председник Турске Реџеп Тајип Ердоган тужио је француски сатирични часопис „Шарли
ебдо“ због увредљиве карикатуре, пренео је ТРТ.

  

  

Тужбу је у име председника тужилаштву у Анкари поднео његов адвокат Хусеин Ајдин. У
изјави се наводи да објава листа „Шарли ебдо“ није у складу са моралним и етичким
принципима новинарства, концептом „слобода говора“ и нарушава част и достојанство
турског лидера.

  

Раније је телевизија НТВ пренела да је Државно тужилаштво Анкаре покренуло
кривични поступак против француског сатиричног недељника „Шарли ебдо“, који је
објавио карикатуру турског председника Реџепа Тајипа Ердогана.

  

Телевизија је прецизирала да је кривични поступак покренут против запослених у
часопису.
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Како пише „Хуријет“, одељење за комуникације председничке администрације Турске
обећало је да ће власти предузети дипломатске и правне кораке.

  

„Светина подстакнута француским председником Емануелом Макроном и холандским
политичарем Гертом Вилдерсом, скривајући се иза вредности као што су слобода
изражавања, демократија и плурализам, непрестано вређа ислам, муслимане, Турску,
турску нацију и све наше вредности. Такозвана карикатура, који је објавио ‘Шарли ебдо’,
представља нову провокацију која јасно показује да је једина сврха ове светине
ескалација тензија повећањем броја увреда из дана у дан“, наводи се у саопштењу
председничке администрације.

  

Erdogan : dans le privé, il est très drôle ! 

Retrouvez : 

Laïcité : zoom sur le CCIF par @LaureDaussy
Voyage dans la crackosphère parisienne par @AntonioFischet8  et Foolz
Reportage à Lunéville et son théâtre par Juin 

Disponible demain ! pic.twitter.com/jxXqKrvXbK

— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) October 27, 2020    

Сам председник Турске, Реџеп Тајип Ердоган, изјавио је да ће се „непријатељи ислама“
који су објавили карикатуру „утопити у муљу мржње и непријатељства“. 

  

„Чуо сам да се часопис који је објављивао одвратне и неморалне карикатуре нашег
пророка сада устремио на мене лично новом карикатуром на насловници. Не морам
ништа да кажем о овој неморалности. Непријатељи ислама и Турске, који под именом
слободе сеју мржњу и непријатељство сами ће се утопити у том муљу“, рекао је Ердоган
говорећи у турском парламенту.

  

Он је додао да, док се у Немачкој настављају напади на џамије, турски народ поштује
туђу веру и светиње других религија.
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Француски сатирични часопис „Шарли ебдо“ објавио је на насловној страни карикатуру
која приказује турског председника Реџепа Тајипа Ердогана како се излежава у доњем
вешу са лименком пива у руци док подиже сукњу жене која носи хиџаб, откривајући јој
стражњи део.

  

Провокативна насловна страна објављена је усред вербалних обрачуна Ердогана и
француског председника Емануела Макрона, након шокантног убиства француског
професора Самуела Патија, коме је избеглица из Чеченије одрубио главу након што га је
локална муслиманска заједница осудила због предавања о слободи изражавања које је
обухватило и карикатуре пророка Мухамеда.

  

Макрон је осудио исламски екстремизам и обећао да ће подржавати секуларне
вредности, рекавши да се Француска „неће одрећи својих карикатура“. Његови
коментари подстакли су оштар одговор широм муслиманских земаља. Сам Ердоган је
довео у питање Макронову менталну способност и позвао сународнике да бојкотују
француске производе.

  

(Спутњик)
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