
 

 

Comunicado à imprensa 
  
16 de janeiro de 2023 
  
 

Em 21 de junho de 2022, a imprensa estatal turca anunciou que a Suprema Corte turca 
havia anulado a quarta absolvição de Pinar Selek após sua sentença de prisão perpétua. Deve-
se lembrar que Pinar Selek sempre foi considerada inocente em 24 anos de perseguição 
política e judicial. Entretanto, após prendê-la e torturá-la por suas pesquisas sociológicas 
sobre os Curdos, as autoridades turcas decidiram fazer dela uma "terrorista", fabricando 
provas de um ataque que foi apenas um acidente, como várias investigações independentes 
demonstraram: a explosão do mercado de especiarias de Istambul em 1998 foi causada 
acidentalmente por um cilindro de gás.  

Seis meses após o anúncio na imprensa da anulação da absolvição, a decisão da 
Suprema Corte foi finalmente notificada aos advogados da Pinar Selek, em 6 de janeiro de 
2023, pelo Tribunal de Istambul. Estes seis meses de espera insuportável e de novas torturas 
psicológicas para Pinar Selek, resultaram em decisões muito duras e uma fábula de justiça. 
Pinar Selek não está sujeita apenas à prisão imediata, mas também a um mandado de prisão 
internacional. Estas duas decisões são tomadas pela Corte de Istambul mesmo antes que os 
juízes deste Tribunal se pronunciassem em uma audiência marcada para 31 de março de 
2023.  

Tais medidas, que são grotescas do ponto de vista jurídico e particularmente graves 
pelo seu alcance e pelas consequências sobre Pinar Selek, estão sendo tomadas num contexto 
de restrição de liberdades e crescente violência pelas autoridades turcas contra todas as 
minorias e opositores políticos, em particular contra os Curdos, seja na Turquia ou em outros 
países. As próximas eleições na Turquia são propícias a todos os desvios e manipulações 
políticas. 

Os coletivos de solidariedade com Pinar Selek se recusam a permitir que a escritora e 
socióloga seja novamente refém de uma política iníqua que resultou em uma verdadeira farsa 
judicial. Eles também se recusam a permitir que ela se torne uma vítima colateral da política 
de complacência dos países europeus em relação ao regime autoritário e repressivo da 
Turquia. Eles pedem a todos os parlamentares e líderes políticos que demonstraram seu apoio 
a Pinar Selek nos últimos meses que atuem energicamente junto ao governo para que este 
forneça a Pinar Selek toda a segurança e proteção que o Estado francês deve a qualquer um 
de seus compatriotas. A nacionalidade francesa de Pinar Selek não é suficiente para protegê-
la. 

Com o apoio de numerosas personalidades do mundo da pesquisa, intelectuais e da 
cultura, os grupos de solidariedade com Pinar Selek renovam seu pedido ao Presidente da 
República de apoio firme e incondicional, assim como um protesto oficial às autoridades 
turcas. 

Finalmente, pedem aos amigos de Pinar Selek, artistas, acadêmicos, ativistas de redes 
feministas, associações de direitos humanos e sindicatos que redobrem seus esforços, 
ampliem suas mobilizações em apoio a todas as vítimas do governo turco e preparem grandes 
delegações para ir a Istambul em 31 de março para exigir verdade e justiça para Pinar Selek! 


