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LIBERDADE PARA MÜSLÜM ELMA 

 ¡Convertam o 15 de Novembro de 2019 num dia de acção mundial! 

 

! A ICOR exige a libertação imediata de Müslüm Elma da prisão alemã! 

No dia 15 de Abril de 2015, o comunista Müslüm Elma, de origem turca, foi detido na Alemanha 
juntamente com outras pessoas. Antes da sua detenção, durante anos vivia como refugiado 
político reconhecido na Alemanha. No 17 de Junho de 2016, iniciou-se na Alemanha um dos 
maiores julgamentos de “protecção do Estado” das últimas décadas. Para além de Müslüm Elma, 
acusam-se mais outros nove comunistas, mulheres e homens, de terem formado o chamado 
Comité Estrangeiro do Partido Comunista da Turquia/ Marxista-Leninista e, por outro lado, de 
ter actuado como membro ou – no caso de Müslüm Elma –, como cabecilha de uma “organização 
terrorista estrangeira” segundo o artigo 129b do Código Penal alemão.  

O Partido Comunista da Turquia/ Marxista-Leninista é uma organização proibida apenas na 
Turquia. Como tal, não está sujeito a uma proibição, nem na Alemanha nem em outros Estados 
europeus e não figura em nenhuma das listas de terroristas nacionais ou internacionais. Nem 
Müslüm Elma, nem nenhum dos outros nove comunistas são acusados de um acto que seja de 
violência nem qualquer outro delito, excepto a afiliação à organização.  

O governo federal alemão e o poder judicial alemão, com este julgamento, convertem-se nos 
cúmplices do regime fascista de Erdogan. 

Das dez revolucionárias e revolucionários inicialmente encarcerados, apenas Müslüm Elma se 
mantém na prisão. Mas o julgamento prossegue para todos. Do 4 de Novembro a 2 de Dezembro 
de 2019, a Confederação dos trabalhadores da Turquia na Europa (ATIK) levou avante uma 
campanha “Liberdade para Müslüm Elma". A ICOR apoia esta campanha e pede de forma 
Folgorosa a todas as organizações membro que participem em acções de protesto internacional 
para 15 de Novembro. A ATIK escreve dizendo: “Organizem no 15 de Novembro de 2019, 
manifestações/acções [nos vossos países] em frente aos consulados/embaixadas alemãs... As 
acções dentro e fora da Alemanha exercerão uma pressão considerável sobre as autoridades e 
terão, muito claramente, uma influência decisiva. Por esta razão, quisemos sublinhar mais uma 
vez que todo o tipo de solidariedade é de grande importância. ...  

Por favos, enviem-nos informações sobre acções que irão levar a cabo para que possamos 

http://www.icor.info/


difundi-las”. Os relatórios podem ser enviados como texto, vídeo, foto – qualquer forma, porém, 
por favor, enviemo-los o quanto antes. 

 

 

 

Desde a sua juventude que, Müslüm Elma, está politicamente activo em Diyarbakır e foi 
encarcerado na Turquia durante mais de 20 anos e submetido às mais graves torturas. 

Ele escreve: “Tão pouco nascemos como “terroristas”, como vocês... nos acusam 
frequentemente. Em outras palavras, nascemos como todas as outras crianças. Mais tarde, 
todos fomos alunos que tinham um objectivo: Educação. ... Se procuras os verdadeiros culpados, 
¡Vais na direcção errada! Os verdadeiros culpados são os imperialistas e os seus 
colaboracionistas. E o que nos converte em socialistas, são as suas políticas gananciosas, que 
expõem milhões de pessoas à pobreza e à miséria, as suas guerras injustificadas com esta 
finalidade e as suas políticas de destruição a que isso implica”.  

Ele informa também sobre a sua detenção e tortura: ”Desde o momento que me puseram no 
carro da polícia, golpearam-me e interrogaram-me ao mesmo tempo. ... Eu, em troca, não tinha 
pressa, nem me sentia obrigado a responder às perguntas. Pois era conveniente calar-me. ... 
Nessa noite, praticaram todos os métodos fundamentais que existiam nos centros de tortura. As 
suas fortes rizadas durante a minha detenção foram substituídas pela raiva e a confusão. ... Sim, 
a tortura é um crime contra a Humanidade. Por outro lado, reclamar o seu direito a permanecer 
calado é defender a Dignidade Humana”. 

Na página da ICOR existe um dossier detalhado sobre Müslüm Elma e a campanha, assim como um 
cartaz para descarregar. 

¡Liberdade para Müslüm Elma! 

¡ Liberdade para todas e todos os revolucionários encarcerados! 

 

  

 

Signatários (a partir de 6 de Novembro de 2019, lista actualizada de signatários em 
www.icor.info): 

 

RCP Revolutionary Communist Party of Egypt (Partido Comunista Revolucionário do Egipto) 



UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour l’Instauration de la 
Démocratie (União das Povoações dos Camarões – Manifesto Nacional para o estabelecimento da 
democracia), Camarões  

CPK Communist Party of Kenya (Partido Comunista do Quénia) 

CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista da Africa do Sul 
(Marxista-Leninista)) 

PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático Socialista), Tunísia 

MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organização Marxista-Leninista do 
Afeganistão) 

CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista do Bangladesh) 

CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido Comunista da 
Índia (Marxista-Leninista) Estrela Vermelha) 

Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletário do Irão) 

NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista da Nova Democracia), 
Sri Lanka 

БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro) 

PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido Trabalhista - Bósnia e Herzegovina), Bósnia e Herzegovina 

MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista da Alemanha) 

UCLyon Unité Communiste Lyon (Unidade Comunista Lyon), França 

UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (União Marxista-Leninista Proletária), França 

BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique (Curdistão do 
Norte-Turquia)) 

KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organização Comunista do Luxemburgo) 

MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organização da comunidade e juventude Húngara) 

RM Rode Morgen (Amanhecer Vermelho), Países Baixos 

MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista da Suíça) 

VZDOR VZDOR - strana práce (Resistência - partido trabalhista), Eslováquia 

TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (União de Comunistas Revolucionários da Turquia) 



MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista-Leninista Comunista 
Turquia / Curdistão) 

KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Concelho de Coordenação do Movimento 
da Classe Trabalhadora), Ucrânia 

PCC-M Partido Comunista da Colômbia – Maoísta 

PCP (independiente) Partido Comunista Paraguaio (independente) 

PC (ML) Partido Comunista (Marxista-Leninista), República Dominicana 

PCR-U Partido Comunista Revolucionário do Uruguai 


