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RISCO

DE

TORTURA

TURQUIA:

Ramazan Av_ar
Sait Av_ar
_lhan Av_ar
Sedat Av_ar
Hasip Av_ar
==============================================================================
No dia 7 de março de 1995, Sedat Avsar e Hasip Avsar foram detidos em Kusadasi,
segundo denúncias, após haverem sido feridos a bala pela polícia. Ao que parece, foram
levados a Diyarbakir para serem interrogados e, em 10 de abril, os gendarmes os deixaram
na casa de sua tia, mãe de Serif Avsar, sequestrado e morto pelos agentes das forças
de segurança, em abril de 1994 (veja AU 162/94, EUR 44/29/94/s, de 26 de abril de
1994 e atualizações). Na ocasião, foi informado que eles não estavam "bem de saúde".
Sedat e Hasip Avsar não foram julgados, mas sabe-se que continuam presos, provavelmente
no Quartel do Regimento da Gendarmeria de Diyarbakir.

Em outro incidente, ao que tudo indica relacionado, ocorrido no dia 11 de abril,
Sait Avsar, irmão, e Ramanan e Ilhan Avsar, primos de Serif Avsar, foram detidos em
Mersin, onde haviam tomado conhecimento das ameaças feitas contra sua família em
Diyarbakir. Acredita-se que Sait, Ramanan e Ilhan Avsar estão sendo mantidos na
delegacia de polícia de Mersin.
A Anistia Internacional teme que os cinco prisioneiros sejam interrogados sob
tortura. Sedat Avsar e Hasip Avsar estão detidos a cinco semanas, uma semana a mais
do prazo máximo (30 dias) permitido pelo Código de Processo Penal da Turquia.

INFORMAÇÕES GERAIS:
Em 22 de abril de 1994, Serif Avsar foi sequestrado por um grupo de cinco policiais
e outros dois homens, nas dependências de un negócio da família, em Diayarbakir. Seus
irmãos seguiram o veículo que levava Seri até a Gendarmeria de Diyarbakir, e viram
os sequestradores no pátio. Os gendarmes e outras autoridades negaram que ele estivesse
preso.
Segundo denúncias, _erif Av_ar não mantinha atividades políticas, mas seus
irmãos eram os representantes europeus do jornal de propriedade Kurda Özgür Gündem
(Agenda Livre), processado várias vezes por "separatismo", e que perdera sete
correspondentes devido a homicídios políticos e "desaparecimentos", ocorridos durante
os sete meses que foi publicado. Vários outros membros da família foram acusados e
detidos por pertender ao Partido dos Trabalhadores Kurdos (PKK).

A imprensa turca noticiou intensamente o sequestro. A pressão para que alguma
medida fosse tomada aumentou com a prisão de várias pessoas, dentre elas cinco
policiais, em 5 de maio de 1994. No tribunal, os guardas confirmaram que haviam
sequestrado e matado Serif Avsar, deixando seu corpo em um local próximo a Diyarbakir.
Passado dois dias, seu corpo foi encontrado e reconhecido. Um dos policiais declarou:
"O governo ordena que façamos algo, e nós fazemos... se não tivessemos obedecido,
eles nos despediriam."
A família Avsar e seus advogados são frequentemente ameaçados de morte. Sait
Avsar, que presenciou o sequestro do irmão, tem atuado como testemunha da acusação
no julgamento dos supostos sequestradores, assim como seu outro irmão, Mehmet Ali
Avsar, a quem a polícia, segundo denúncias, também teria tentado sequestrar, mas sem
êxito.
AÇÕES RECOMENDADAS: Enviem telegramas, fax, telex e cartas aéreas, em inglês ou
português:
insistindo para que Ramazan Avsar, Sait Avsar, Ilhan Avsar, Sedat Avsar e Hasip
Avsar compareçam perante um juiz, conforme reza o artigo 5/3 do Convênio Europeu para
a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais;
pedindo que se permita aos prisioneiros, enquanto estiverem sob custódia, ter
acesso a seus familiares e advogados; e que não sejam submetidos a nenhuma forma de
maus-tratos;
-

solicitando informações sobre as acusasões formuladas contra os detentos;

APELOS PARA:
1) Primeiro Ministro
Mrs Tansu Çiller Office of the Prime
Minister
Ba_bakanl_k
06573 Ankara, Turquía
Telegramas: Prime Minister, Ankara,
Turquía
Telex: 44061/44062/44063 bbmt tr
42099 basb tr
42875 bbk tr
Fax: +90 312 417 04 76 PRIME MINISTRO
+90 312 230 88 96 (attn: Primeiro
Ministro)
2) Ministro da Justiça
Mr Mehmet Mo_ultay
Adalet Bakanl___
06659 Ankara, Turquía
Telegramas: Justice Minister, Ankara,
Turquía
Fax:
+90 312 434 4066
417 3954
417 7770
431 6120

3) Ministro de Estado responsável pelos
Direitos Humanos
Mr Algan Hacao_lu
Ba_bakanl_k
06573 Ankara, Turquía
Fax: +90 312 420 6941
Tratamento:
Dear
Minister/Senhor
Ministro
CÓPIAS PARA:
Presidente da Comissão Parlamentar de
Direitos Humanos
Mr Sabri Yavuz
_nsan Haklar_ Ara_t_rma Komisyonu
Ba_kan_
TBMM
Ankara, Turquía
Fax: +90 312 420 5394
e para a representação diplomática da
Turquia no país do rementente.

ENVIEM OS APELOS IMEDIATAMENTE!
Consultem o Secretariado Internacional ou o escritórios da seção brasileira ou
portuguesa, caso for enviá-los depois de 25 de maio de 1995.

(traduzido no Brasil)

