
A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO

SAHARA OCIDENTAL

Por ocasião da 39ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos, que decorreu em

Genebra (Suíça) entre 10 e 28 de Setembro, as Nações Unidas apresentaram um

relatório sobre a situação no território do Sahara Ocidental ocupado por Marrocos.
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Aí chama-se a atenção para o facto de �vários

grupos saharauís de defesa dos direitos humanos

continuarem a confrontar-se com di�culdades no

exercício das suas actividades. Com efeito, não

são reconhecidos juridicamente, não tendo o go-

verno marroquino dado provimento aos seus pe-

didos de registo�.

E são referidos três casos de violação clara

desses direitos. O de Naâma Asfari, condenado

a 30 anos de prisão no processo de Gdeim Izik,

colocado em isolamento entre 13 de Fevereiro e 13 de Março deste ano e privado das visitas da esposa

Claude Mangin, que já por quatro vezes se viu impedida de se encontrar com o marido. O relatório

sublinha que, neste caso, Marrocos é responsável pela violação dos artigos da Convenção internacional

contra a tortura e os tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, que entraram em vigor em 1987.

Outro caso referido é o de El Ghalia Djimi, militante da Associação Saharauí das Vitimas de

violações graves dos direitos humanos cometidas pelo Estado marroquino (ASVDH) que foi impedida

em 2017 de sair de Marrocos para participar nos trabalhos da sessão do Conselho dos DH em Genebra.

O relatório a�rma, baseado nas observações feitas pelo relator especial para a situação dos defensores

dos direitos humanos Michel Forst, que �este caso está longe de ser um caso isolado�.

Finalmente o relatório manifesta a sua preocupação pela situação de uma outra mulher saharauí,

Mina Baali, vítima da violência e da intimidação por parte das forças de segurança marroquinas.

E poderíamos acrescentar o drama vivido por El Wa� Wakari, estudante saharauí e preso político

do grupo Companheiros deElWali, impedido de receber tratamento médico desde a sua detenção em

Janeiro de 2018, apesar de os médicos marroquinos terem informado que ele necessita de cirurgia

urgente. Depois de inúmeras queixas da família às autoridades marroquinas e ao CNDH (Comissão

Nacional de Direitos Humanos da Marrocos), aos mecanismos da ONU para os direitos humanos e

também várias intervenções feitas no parlamento europeu por deputados sobre este caso, a situação

médica não melhorou e as autoridades marroquinas continuam a recusar-lhe tratamento médico.

A advogada francesa que agora representa este preso político, Marie Roch, enviou uma queixa

detalhada às autoridades de Rabat, enfatizando a violação da própria lei marroquina.

Entretanto, segundo a Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui e a Comunidade

1



Saharauí residente em Tenerife, mais de uma centena de saharauís �caram feridos durante os protestos

que ocorreram em El Aaiún aquando da visita delegação da Comissão Europeia para denunciar a

espoliação dos recursos naturais do Sahara por parte do regime marroquino.

Entre as vítimas desses confrontos está Sultana Jaya, que asseguram terá sido encontrada inconsci-

ente e com sinais de espancamento após a polícia marroquina ter dispersado as manifestações. Sultana

é conhecida pelo seu activismo, mas principalmente notabilizou-se durante os protestos dos estudan-

tes saharauís que tiveram lugar em Marraquexe, em 2007, quando centenas de estudantes saharauís

protestaram contra o tratamento diário de que eram alvo por parte de professores e polícias.

Foi então presa pelas forças de segurança de Marrocos e levada para interrogatório, durante o qual

perdeu um dos olhos. Como a sua história foi divulgada na Internet, tornou-se de imediato um símbolo

da resistência saharauí contra a ocupação e as violações dos direitos humanos por parte de Marrocos.

Vários poetas e cantores saharauís têm escrito poemas e canções sobre a sua experiência e teste-

munho. Esteve em Espanha onde foi sujeita a uma delicada cirurgia ocular. Desde então, recebeu

muitos prémios de direitos humanos, continua a participar em diferentes conferências e prossegue o seu

activismo contra a ocupação marroquina.
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