
OMAR RADI: �A LIBERDADE CHEGARÁ,

INEVITAVELMENTE�

As autoridades marroquinas continuam empenhadas na destruição, física e

psicológica, do jornalista e activista dos direitos humanos Omar Radi. Mas hoje ele

não está sozinho. Nem em Marrocos nem no mundo.

Fig. 1: Omar Radi (Foto eupoliticalreport.eu)

Que conhecemos nós de Marrocos, pergunta Soaz

Jolivet? E responde: �De Marrocos conhecemos

as férias, o sol, o acolhimento, os tagines e o cus-

cuz ... Uma espécie de Dolce Vita se aceitarmos

fechar os olhos à falta de democracia, à miséria e

ao sofrimento de uma grande parte da população

que apenas consegue sobreviver. Há vozes que

se fazem ouvir, as de jornalistas independentes.

Elas e eles pagam por isso com a sua liberdade.�

Referia-se, entre outros, a Omar Radi que

uma investigação da Amnistia Internacional veio

mostrar aos olhos do mundo como tendo sido um

dos pro�ssionais de informação a ser objecto de espionagem por parte das autoridades marroquinas

através do Pegasus, um programa desenvolvido por uma empresa sediada em Israel.

Desde Junho que tem sido submetido a um processo de intimidação e perseguição que culminou no

dia 29 de Julho com a sua convocatória � pela 10ª vez � para mais uma sessão de interrogatórios na

Brigada Nacional da Polícia Judiciária (BNP). Foi directamente transferido para o Tribunal de Recurso

de Casablanca tendo �cado detido na prisão de Okacha na mesma cidade.

Nas vésperas desta convocação, receando o que lhe pudesse acontecer, Radi deixou um comunicado

com o pedido expresso de não ser publicado salvo se não pudesse voltar a comunicar em liberdade. É

esse documento que aqui traduzimos, em solidariedade com Omar Radi e todas e todos os que lutam,

em Marrocos, pelo respeito dos direitos humanos.

�Sábado, 25 de Julho, imediatamente após sair de um interrogatório pela Brigada Nacional da

Polícia Judiciária1, a Associação Marroquina dos Direitos Humanos (AMDH) informou-me, através

do seu escritório central em Rabat, que uma mulher se dirigiu à sua sede para os informar sobre a

apresentação de uma queixa acusando-me de estupro na noite de 12 para 13 de Julho. A reclamante

solicitou o apoio da AMDH. Posteriormente, pude relatar à AMDH a minha versão dos factos.

�Em 26 de Julho, ou seja, um dia depois, fui convocado pela Royal Gendarmerie em compa-

nhia de uma pessoa presente no momento dos factos a que se refere a denúncia acima mencionada.

1 �sob as suspeitas de "espionagem" e "�nanciamento estrangeiro" pelas quais tem sido objecto de investigação preli-

minar desde Junho passado, e pelas quais actualmente está a ser processado sob custódia�, lembra Myriam Bourgy da

ATTAC Marrocos.
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Apresentámo-nos na Gendarmerie em 27 de Julho e fui interrogado durante cerca de dez horas. A

pessoa que me acompanhava também foi ouvida como testemunha.

�Embora seja obrigado a respeitar o sigilo da investigação e da instrução do processo, considero que

é meu dever prestar os seguintes esclarecimentos, que só chegarão à opinião pública na eventualidade

em que já não o possa fazer pelos meus próprios meios:

� �Durante a investigação, refutei �rmemente as acusações falsas e enganosas feitas contra mim.

Assegurei aos investigadores que se tratava de uma denúncia maliciosa e que, ao contrário das

alegações da queixosa, naquela noite ela e eu �zemos sexo consensual por duas vezes. Também

apresentei aos investigadores evidências de aceitação mútua dessa relação, bem como outras

evidências que me reservo o direito de não divulgar neste momento e que serão apresentadas à

opinião pública oportunamente.

� �Durante a acareação entre mim e a queixosa na presença da testemunha, defendi a minha

inocência e confrontei a queixosa com as múltiplas contradições da sua versão. Sentindo-se

em di�culdade, contestou a testemunha, que também apresentou elementos contra o seu relato,

ameaçando-a com processo por intenção criminosa. No entanto, esta não tem qualquer envol-

vimento neste assunto, para além da sua presença no momento dos acontecimentos que deram

origem a esta queixa infundada.

�Além dos dados muito resumidos compartilhados neste comunicado, explicados pelo facto de a in-

vestigação ainda estar a decorrer, gostaria de chamar a atenção da opinião pública para os seguintes

pontos:

� �Tenho a certeza absoluta que a opinião pública nacional e internacional, assim como todos os

que me conhecem, sejam amigos, colegas ou camaradas, não se deixarão enganar pelas mentiras

e calúnias que me dirigem. E ninguém pode acreditar que a activação desta denúncia maliciosa,

neste preciso momento, seja apenas uma coincidência inocente, ou um assunto totalmente distinto

do assédio judicial de que sou alvo. Todos se lembram da armadilha que recentemente me foi

estendida com o jornalista Imad Stitou.

� �Fui vítima de um golpe sabiamente orquestrado, preparado durante meses. Os esforços para

me arrastar para esta armadilha duraram semanas a �o, em conjunto com as minhas repetidas

convocações, que me esgotaram tanto física como psicologicamente. Assumo total responsabi-

lidade pelas decisões relativas à minha vida privada, bem como às minhas relações enquanto

adulto, de acordo com as convicções que sempre defendi, em particular durante o inquérito sobre

a minha liberdade em manter relações consentidas. Asseguro à opinião pública que o meu único

crime neste processo/golpe montado é o exercício da minha liberdade individual com uma certa

indiferença face aos perigos que me espiavam, e uma imprudência perante os opressores que me

perseguiam dia e noite, registavam as minhas deslocações e movimentos. Seja qual for o resul-

tado deste caso, não me deixarei abater. Vou manter a cabeça erguida. Não tenho medo nem

inquietações. Não prejudiquei ninguém e não traí os meus princípios, nem os fundamentos da

minha educação, nem os meus referenciais políticos, nem a con�ança dos meus amigos e amigas.

� �A opressão não é um horizonte. A liberdade virá, inevitavelmente. Se chegou a hora de pagar o

preço pelos meus compromissos, em nome da jovem geração atormentada nascida entre o antigo

regime de Hassan II e o suposto novo regime de Mohammed VI, estou pronto a pagá-lo com

coragem e irei rumo ao meu destino, tranquilo, sorridente e de consciência tranquila.�
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A acusação de estupro provocou uma reacção por parte de um colectivo independente de feministas

marroquinas que lançaram um abaixo-assinado sob o título �Contra a instrumentalização dos combates

feministas�. Nele, depois de passarem em revista as variadas acusações que pesam sobre Radi, escrevem:

�Porque a luta contra a violação e as violências sexuais está no centro do nosso combate feminista,

a temporalidade na qual esta última questão emerge interroga-nos. Lutamos para que a palavra das

mulheres seja ouvida e para que as sanções mais severas sejam in�igidas aos predadores sexuais. Em

compensação, denunciamos �rmemente toda a instrumentalização das violências feitas às mulheres

com �ns políticos e securitários. Denunciar a violação, as violências sexuais e a instrumentalização

dos corpos das mulheres passa também pela recusa de as ver utilizadas e instrumentalizadas nos

assuntos políticos.� E a concluir: �Não aceitaremos ser desapossadas das nossas lutas nem que os

nossos combates feministas sejam excluídos dos combates mais vastos nos quais eles se inscrevem: a

luta contra a dominação, a injustiça e as desigualdades.�

A solidariedade com Radi generalizou-se a outros sectores sociais. Num manifesto intitulado �Esta

sombra está aí� subscrito por 400 artistas e actores marroquinos, estes denunciam a repressão policial

e a difamação como arma política que impera no país. O texto aponta para �diversos casos de prisão e

perseguição política, entre os quais os jornalistas Omar Radi e Hajar Raissouni, bem como a repressão

sofrida pelos movimentos sociais.� �A situação agravou-se com a pandemia do COVID-19 e o estado de

emergência sanitária imposto ao país.� Entre os seus subscritores encontram-se os escritores Abdellatif

Laâbi e Abdellah Taïa, o cineasta Faouzi Bensaïdi e a cantora Oum Kalthoum. O manifesto salienta

ainda que �os meios de �difamação�, próximos do aparelho policial estatal, desempenharam um papel

importante nas �agrantes violações� dos direitos humanos, de que o último exemplo é �o assédio sofrido

por Omar Radi�.

O manifesto clama pela �libertação de todos os presos políticos e pelo direito da população a

inquirir, discutir, analisar, criticar (...) sem ser difamada, criminalizada� ou �acossada�.

Pouco antes da publicação do manifesto dos 400, duas organizações � a Federação Internacional dos

Direitos Humanos e a Organização Mundial de Luta contra a Tortura � expressaram a sua preocupação

pela detenção de Radi num �contexto de assédio judicial contínuo e prolongado (...) por parte das

autoridades marroquinas�.
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