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Uma das questões mais importantes sobre os direitos humanos internacionais é a 
questão da prisão injusta e da prisão política. Em muitos países do mundo, 
pessoas estão sendo julgadas simplesmente por suas idéias, atitudes, lutas ou 
declarações. Muitos são torturados ou submetidos a maus tratos e violência. A 
brutalidade da polícia durante seus ataques e prisões é notoriamente conhecida. 

A população carcerária está crescendo em muitas partes do mundo. Informações 
atualizadas sobre países incluídos nas edições anteriores da Lista Mundial da 
População Carcerária (World Prision Population List) mostra que a população 
carcerária cresceu 68% nesses países (em 61% dos países na África, 68% nas 
Américas, 87% na Ásia, 65% na Europa e 50% na Oceania). 

Um desses países é a Turquia, onde estima-se que existam 8 mil presos políticos. 
A maioria destes são prisioneiros pré-julgados e não sentenciados ainda. A maioria 
das acusações não são reais, foram fabricadas e fazem parte de uma conspiração 
contra elementos progressistas da sociedade. 

A jornalista Suzan Zengin é um exemplo. Seu caso mostra como o governo turco 
tenta prejudicar e repreender as pessoas por divulgarem a verdade. Ela foi presa 
no dia 29 de agosto de 2009 pelas forças especiais da polícia, na sua casa, na 
frente de seu marido e filho. Durante o ataque e prisão eles não disseram o motivo 
pelo qual a estavam prendendo. Os advogados foram impedidos de ver as 
acusações do caso mesmo várias semanas depois de sua prisão. Ela está sendo 
mantida na Prisão Feminina em Bakirkoy/Istambul até a data de hoje. 

A polícia fala de “evidências claras”. Estas evidências são: telefonemas para a 
Editora Umut Publicações (ela trabalha no escritório Kartal dessa editora), contas 
de eletricidade e água, contas de telefone que são obviamente referentes as 
despesas do escritório do jornal. Além desses, há dois artigos de jornal que eles 
afirmam terem sido escritos por ela e alegam indiretamente que tais artigos 
incluem “elementos e sinais criminosos”. Até hoje não existe qualquer ação judicial 
contra o jornal por esses artigos. 

Além disso, Suzan Zengin está sendo perseguida por fazer parte de uma 
organização ilegal. Essa perseguição ocorre com um indiciamento sem quaisquer 
evidências. 

Em 26 de agosto de 2010, ela foi levada para uma audiência, mas a audiência foi 
adiada para fevereiro de 2011. As condições de saúde de Suzan Zengin não são 
boas. Ela sofre de uma crescente osteoporose, úlcera, hipertensão e colesterol 
alto. Isso exige que ela seja medicada continuamente e regularmente. Alguns 
exames e consultas precisam ser feitos periodicamente. 

Tais políticas querem silenciar a mídia e a imprensa de massa e progressista, e 
outras instituições que lutam por paz e justiça verdadeiras. Suzan Zengin é uma 



 
 

prisioneira de consciência e o Estado Turco é diretamente responsável por este ato 
ilegal tanto sob o direito interno como o direito internacional. 

A Associação Internacional dos Advogados do Povo (International Association of 
People’s Lawyers, IAPL) condena veementemente a prisão de Suzan Zengin, exige 
sua libertação imediata e chama todo o público democrático internacional para 
expressar sua solidariedade. # 
 


