AÇÃO URGENTE

CALL-TO-ACTION

LIBERDADE PARA OS DEFENSORES DE
DIREITOS HUMANOS NA TURQUIA!

AÇÃO:
Escrita e envio de carta, publicação nas
redes sociais

PREPARAÇÃO: 5 a 10 minutos

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual

QUANDO:
até 21 de maio

DURAÇÃO: 10 minutos

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
Fácil

LOCAL:
Onde quer que esteja

MATERIAL:
Telemóvel ou computador com acesso à
internet, folhas, envelope

TEMA / CAMPANHA:
Direitos humanos no mundo

PORQUE PRECISAMOS DE SI?
Tudo começou em maio de 2013, quando manifestações
pacíficas contra a demolição do parque Gezi, em Istambul,
na Turquia, foram violentamente reprimidas. Este episódio foi
um dos que marcou o início da repressão e de julgamentos
politicamente motivados no país.
Também exemplo disso são os mais recentes desenvolvimentos
no caso “Parque Gezi”. No passado dia 25 de abril,
Osman Kavala (um conhecido defensor de direitos humanos
e membro da sociedade civil turca, que está detido desde
novembro de 2017) foi condenado por “tentativa de derrube do
governo” e punido com prisão perpétua.
Os restantes 7 arguidos foram condenados a 18 anos por,
alegadamente, terem ajudado Osman Kavala.
O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em dezembro de
2019, decidiu que as autoridades turcas tinham violado os
direitos à liberdade e segurança de Osman, e que tinham
a intenção de o silenciarem e de o dissuadirem (e a outros
defensores de direitos humanos) a continuar com o seu
trabalho. Mesmo assim, e sem quaisquer provas contra os arguidos, o julgamento avançou, terminando com uma
condenação devastadora.
Precisamos de si para que estes defensores de direitos humanos saibam que não estão sozinhos, mesmo perante a
aparente ausência de justiça.

O QUE QUEREMOS?
Queremos que o Procurador do Tribunal Regional de Recursos de Istambul os apoie, e não se oponha,
a nenhum pedido recurso interposto por Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden,
Can Atalay, Tayfun Kahraman e Hakan Altınay.

QUAL É A SUA MISSÃO?
1. Escrever e enviar uma carta dirigida ao Procurador do Tribunal Regional de Recursos de Istambul.
2. Divulgar o seu apoio a estes defensores de direitos humanos nas redes sociais, sensibilizando para o assunto.

GUIA DE AÇÃO
1. Copie o texto que encontra de seguida e envie-o para o destinatário indicado por correio:

Dear Chief Prosecutor,

Metin Sarıhan
Cumhuriyet Başsavcısı
Istanbul Bölge Adliye Mahkemesi
Orhantepe Mah. Üsküdar Cad. No:236/A
Kartal Istanbul / Turkey

I am writing to urge you to support and not to oppose any application for the release of Osman Kavala,
Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, and Hakan Altınay who were
convicted on 25 April 2022 in the prosecution dubbed the ‘Gezi trial’. Osman Kavala has spent more than
4,5 years in pre-trial detention. In handing down the guilty verdicts, the court also ordered the remand of
six other defendants. A warrant for the arrest of Yiğit Ali Ekmekçi, the eighth defendant, has been issued.
Osman Kavala received an aggravated life sentence for ‘attempting to overthrow the government’ but was
acquitted of the ‘political and military espionage’ charge for which he has been in pre-trial detention since
February 2020. The acquittal was due to ‘lack of evidence’ after, along with the other seven defendants,
he had already been acquitted in the first trial. The other seven defendants were convicted for allegedly
aiding Osman Kavala and sentenced to 18 years in prison each. The Court ordered their immediate remand
on grounds that they are a flight risk.
Throughout the first and the second trial, the prosecuting authorities failed to present any evidence that
would prove the defendants’ guilt of the alleged charges, a fact that was acknowledged in the verdict by
one of the three judges who stated in his dissenting opinion that ‘because there is no concrete, certain and
believable evidence that would prove their guilt beyond reasonable doubt, [the court] should rule for the
acquittal of the defendants.’ I call on you to support and not to oppose the seven defendants’ requests for
their release from prison pending the determination of their appeals.
Yours sincerely,
2. Escreva e partilhe uma das seguintes mensagens, no Twitter ou Facebook:
• On 25 April, we witnessed an immense injustice in #Turkey. The verdict about #OsmanKavala & his
co-defendants is a devastating blow to all human rights defenders. Now, the Istanbul Regional Appeals
Court Chief prosecutor Metin Sarıhan must support and not oppose release requests.
• In an attempt to silence dissent, #OsmanKavala and the Gezi trial defendants were convicted on
25 April, after a politically motivated prosecution in #Turkey. Now the Istanbul Regional Appeals Court
Chief prosecutor, Metin Sarıhan, should support and not oppose release requests!

PARA SABER MAIS
Para saber mais sobre o estado dos direitos humanos na Turquia:
• Capítulo sobre o país, inserido no Relatório Anual da Amnistia Internacional:
www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2022/03/AI_Relatorio-anual_2021_ENG.pdf
(apenas disponível em inglês, na página 371)

