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Resolução do Parlamento Europeu sobre a situação na região autónoma de Gorno-
Badakhshan, Tajiquistão
(2022/2753(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas resoluções anteriores sobre o Tajiquistão,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos,

– Tendo em conta o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outras Penas ou 
Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes,

– Tendo em conta o 12.º Diálogo Anual UE-Tajiquistão sobre Direitos Humanos,

– Tendo em conta a declaração da UE sobre os últimos acontecimentos na região 
autónoma de Gorno-Badakhshan, Tajiquistão, no Conselho Permanente n.º 1375 da 
OSCE, em Viena, de 26 de maio de 2022,

– Tendo em conta a declaração conjunta da delegação da União Europeia no Tajiquistão e 
das embaixadas de França, Alemanha, Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do 
Norte e dos Estados Unidos da América, de 18 de maio de 2022, sobre a evolução da 
situação na região autónoma de Gorno-Badakhshan,

– Tendo em conta a carta conjunta dos relatores especiais das Nações Unidas ao Governo 
do Tajiquistão, de 11 de março de 2022,

– Tendo em conta a declaração do relator especial das Nações Unidas para as questões 
relacionadas com as minorias, de 20 de maio de 2022,

– Tendo em conta os anteriores relatórios e declarações dos relatores especiais das Nações 
Unidas sobre a situação dos direitos humanos no Tajiquistão,

– Tendo em conta os resultados do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas 
sobre o Exame Periódico Universal do Tajiquistão, adotados em 23 de março de 2022,

– Tendo em conta o artigo 144.º, n.º 5, e o artigo 132.º, n.º 4, do seu Regimento,

A. Considerando que, em maio de 2022, eclodiram manifestações na região autónoma de 
Gorno-Badakhshan (GBAO), após meses de perseguição de residentes locais no 
seguimento das manifestações de novembro de 2021; que os cidadãos tajiques da 
GBAO estavam a exercer pacificamente os seus direitos de liberdade de expressão e de 
reunião, para se manifestarem contra os abusos contra a sua comunidade quando as 
autoridades responsáveis pela aplicação da lei iniciaram uma repressão violenta;
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B. Considerando que, em 25 de novembro de 2021, um grupo de agentes responsáveis pela 
aplicação da lei torturou e matou um jovem representante da minoria Pamiri, Gulbiddin 
Ziyobekov, que acusaram de atacar um procurador-adjunto; que, na sequência da sua 
morte, tiveram lugar manifestações civis pacíficas, exigindo uma investigação sobre as 
circunstâncias da morte, a retirada da maioria das tropas militares estacionadas em 
Khorugh, o desmantelamento dos postos de controlo militares em Khorugh e a demissão 
do recém-nomeado governador Alisher Mirzonabotov; que, como resultado, a polícia 
disparou contra uma multidão, matando vários manifestantes e ferindo muitos outros;

C. Considerando que, de novembro de 2021 a maio de 2022, o governo e os líderes dos 
manifestantes tentaram negociar uma resolução para a crise; que, em 16 de maio de 
2022, as manifestações recomeçaram como reação à ausência de uma investigação sobre 
o assassinato de Gulbiddin Ziyobekov em novembro de 2021;

D. Considerando que as autoridades tajiques alegam que as manifestações foram 
organizadas por grupos criminosos com ligações a organizações terroristas; que a 
polícia dispersou violentamente as manifestações, com o apoio militar destacado a partir 
da capital, Duxambé; que, em 18 de maio de 2022, as autoridades tajiques anunciaram 
uma «operação especial de combate ao terrorismo» e alegadamente utilizaram granadas 
de gás lacrimogéneo e munições reais contra manifestantes;

E. Considerando que as organizações de defesa dos direitos humanos acusaram as 
autoridades tajiques de violarem os direitos humanos fundamentais, uma vez que foram 
denunciados casos de tortura de detidos, raptos e pilhagens por parte das autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei; que várias pessoas foram mortas durante os 
confrontos violentos, existindo relatos de alegadas execuções extrajudiciais; que a 
polícia tajique deteve um número considerável de habitantes locais de 
Gorno-Badakhshan em relação com as manifestações;

F. Considerando que os meios de comunicação social independentes e a sociedade civil 
são cada vez mais alvo de intimidação, detenções arbitrárias e ataques; que Ulfatkhonim 
Mamadshoeva, uma representante proeminente da minoria Pamiri, jornalista 
independente e ativista dos direitos civis, foi detida arbitrariamente e acusada do crime 
de apelo público à violência para forçar o governo a alterar a ordem constitucional; que 
enfrenta até 15 anos de prisão; que a polícia classificou o seu caso como «secreto», o 
que impossibilita o seu acompanhamento;

G. Considerando que a liberdade dos meios de comunicação social e a liberdade de 
expressão têm sido constantemente reprimidas no país desde 2015 e que a recente 
violência na GBAO aumentou ainda mais a pressão sobre os meios de comunicação 
social para que não denunciem acontecimentos, sob ameaça de encerramento, ou 
relatem apenas a versão dos acontecimentos defendida pelo Estado, incluindo 
campanhas de difamação contra residentes locais; que um tribunal de Duxambé ordenou 
recentemente a detenção de dois bloggers independentes, Daleri Imomali e Abdullo 
Ghurbati, durante dois meses, enquanto aguardam julgamento, estando acusados de 
cooperar com organizações e partidos políticos proibidos e de alegadamente terem 
agredido um agente da polícia;
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H. Considerando que, pelo menos, 13 membros da organização da sociedade civil 
«Commission 44», incluindo o diretor da associação de advogados Pamir, Manuchehr 
Kholiknazarov, e Faromuz e Khursand Mamadshoev, foram detidos em 28 e 29 de maio 
de 2022 na GBAO com base em acusações falsas;

I. Considerando que o governo central cortou a Internet e as ligações móveis na GBAO 
em maio; que as ligações tinham sido cortadas em novembro e só parcialmente 
restabelecidas no final de março, deixando os residentes da GBAO sem Internet durante 
quatro meses; que essa situação tornou extremamente difícil a comunicação das 
organizações internacionais da sociedade civil com a região e privou a população da 
região do seu direito de acesso à informação;

J. Considerando que a maioria da população da GBAO pertence a uma minoria linguística 
e religiosa; que a GBAO se tem distinguido tradicionalmente pela sua sociedade civil e 
setor não governamental relativamente fortes e bem desenvolvidos; que, desde 2012, o 
assédio e a perseguição por parte das autoridades tajiques na GBAO se têm 
intensificado periodicamente para confrontos violentos entre a população e os militares; 
que, sob o atual presidente, Emomali Rahmon, a região autónoma tem gradualmente 
ficado sob o controlo total das autoridades tajiques, através da purga dos líderes locais 
do governo e da supressão da sociedade civil e, em particular, dos jornalistas;

K. Considerando que a GBAO é a região mais pobre do Tajiquistão, com a taxa de 
desemprego mais elevada, e sofre de uma distribuição desigual dos rendimentos 
provenientes da exploração de minas de pedras preciosas, o principal recurso natural da 
província; que a GBAO foi gravemente afetada do ponto de vista económico pela guerra 
de agressão ilegal, injustificada e não provocada da Rússia contra a Ucrânia e pelas 
subsequentes sanções económicas;

1. Lamenta profundamente a perda de vidas na GBAO e condena veementemente a 
violenta repressão das autoridades tajiques contra manifestantes, jornalistas, bloggers, 
advogados e ativistas, em novembro de 2021 e maio de 2022, por expressarem a sua 
opinião e manifestarem-se pacificamente; manifesta profunda preocupação com a 
deterioração da situação dos direitos humanos na GBAO;

2. Insta o Governo do Tajiquistão a respeitar e a proteger os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais, incluindo o direito das pessoas à vida, à reunião pacífica, à 
liberdade de associação, à liberdade de expressão e à liberdade dos meios de 
comunicação social, na GBAO e no resto do país, em conformidade com o direito 
internacional; exorta as autoridades tajiques a absterem-se de utilizar excessivamente a 
força contra manifestantes e de assediar seletivamente os residentes da GBAO;

3. Condena todas as tentativas destinadas a intimidar os trabalhadores dos meios de 
comunicação social, os defensores dos direitos humanos, os advogados independentes e 
a sociedade civil ou a interferir no seu trabalho legítimo e insta as autoridades tajiques a 
porem termo a todas as formas de assédio contra essas pessoas, para que possam 
realizar o seu trabalho sem qualquer entrave ou receio de represálias;
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4. Exorta as autoridades tajiques a libertarem imediatamente as pessoas detidas 
arbitrariamente e a retirarem todas as acusações contra essas pessoas, bem como a 
porem termo à perseguição política de defensores dos direitos humanos e de apoiantes 
influentes dos manifestantes, incluindo Ulfatkhonim Mamadshoeva, Daleri Imomali, 
Abdullo Ghurbati, Manuchehr Kholiknazarov, Faromuz Irgashov, Khursand 
Mamadshoev, Chorshanbe Chorshanbiev e Amriddin Alovatshoev;

5. Insta as autoridades tajiques a iniciarem imediatamente uma investigação eficaz e 
independente sobre os confrontos violentos na GBAO durante e após as manifestações 
de maio de 2022 e de novembro de 2021, em particular sobre o uso da força por parte de 
representantes das autoridades responsáveis pela aplicação da lei, a morte de civis e os 
relatos de alegados atos de tortura por parte das forças de segurança, incluindo as 
alegadas execuções extrajudiciais de manifestantes pacíficos e de simples residentes em 
várias aldeias da GBAO, bem como a morte de Gulbiddin Ziyobekov, que ocorreu em 
25 de novembro de 2021, tal como exigido pacificamente pelos manifestantes; defende 
que todos os responsáveis devem ser julgados e as vítimas indemnizadas;

6. Salienta a importância do direito a um julgamento justo e insta as autoridades tajiques a 
deixarem de classificar as investigações e as ações penais como «secretas»; insta as 
autoridades tajiques a realizarem julgamentos justos, abertos e transparentes, para dar 
aos advogados de defesa e às figuras políticas todas as garantias e salvaguardas 
processuais, em conformidade com as obrigações internacionais do Tajiquistão, e a 
autorizar que organizações internacionais realizem um novo inquérito sobre todos os 
relatos de violações dos direitos humanos e da dignidade; reitera que todas as pessoas 
detidas em ligação com as manifestações e a situação na GBAO devem ser protegidas 
contra a tortura e os maus tratos, ter acesso livre e sem entraves ao advogado da sua 
escolha e a médicos independentes e ser livres de comunicar com os seus familiares, em 
conformidade com o direito internacional; recorda que a admissão de culpa obtida sob 
tortura em qualquer processo viola o direito a um processo equitativo e a um julgamento 
justo e é proibida sem exceção;

7. Insta as autoridades tajiques a restabelecerem totalmente as comunicações e o acesso 
pleno à Internet na GBAO, a fim de garantir que os residentes tenham acesso à 
informação, e a absterem-se de cortar as comunicações no futuro; exorta as autoridades 
tajiques a pararem com a disseminação de desinformação sobre as manifestações e a 
evolução da situação na GBAO na televisão estatal;

8. Exorta as autoridades tajiques a permitirem o acesso imediato, ilimitado e incondicional 
à GBAO, incluindo o seu distrito de Rushon, às organizações internacionais 
humanitárias e de direitos humanos, para que possam acompanhar a situação, 
documentar as violações de direitos humanos e prestar assistência às vítimas; insta as 
autoridades tajiques a convidarem todos os relatores especiais das Nações Unidas e a 
adotarem as recomendações dos organismos internacionais e regionais, nomeadamente 
as de um grupo de relatores especiais das Nações Unidas, emitidas em março de 2022;

9. Insta as autoridades tajiques a reabrirem o acesso dos residentes à GBAO, a manterem 
as rotas de transporte abertas a toda a região e a envidarem todos os esforços para 
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impedir o surgimento de uma crise humanitária na região, fornecendo bens e cuidados 
médicos à população;

10. Exorta o Tajiquistão a abordar de boa-fé as preocupações dos residentes da GBAO e a 
encetar um diálogo construtivo com os residentes da região e os representantes da 
sociedade civil, como a «Commission 44», a fim de alcançar uma resolução sustentável 
e um futuro pacífico para a região, bem como a aplicar medidas de prevenção de 
conflitos que cumpram as normas internacionais em matéria de direitos humanos;

11. Reitera os apelos do relator especial das Nações Unidas para as questões relacionadas 
com as minorias, Fernand de Varennes, de pôr termo à repressão da minoria Pamiri na 
GBAO e de a proteger; recorda a importância de aplicar as normas internacionais em 
matéria de não discriminação e de proteção das populações indígenas e minoritárias no 
Tajiquistão, nomeadamente nos domínios da educação, da saúde, da cultura e dos 
negócios;

12. Realça que a luta legítima contra o terrorismo e o extremismo violento não deve ser 
utilizada como pretexto para proibir a atividade da oposição, impedir a liberdade de 
expressão ou dificultar a independência do poder judicial; recorda que é necessário 
assegurar as liberdades fundamentais de todos os cidadãos tajiques, bem como o Estado 
de Direito;

13. Reitera que o trabalho livre e independente das organizações da sociedade civil e dos 
meios de comunicação social constitui a base de uma sociedade democrática; insta, por 
conseguinte, a Comissão, o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) e os 
Estados-Membros a aumentarem o apoio à sociedade civil, às organizações não 
governamentais independentes, aos defensores dos direitos humanos e aos meios de 
comunicação social independentes ativos no Tajiquistão, incluindo financiamento e 
vistos de emergência para as pessoas que necessitam de proteção;

14. Exorta a delegação da UE e as representações diplomáticas nacionais no Tajiquistão a 
acompanharem de perto a situação e os julgamentos no local, a darem conhecimento 
público dos casos de defensores dos direitos humanos, a apoiarem as vítimas de 
violações de direitos humanos e a assegurarem a realização de investigações 
independentes;

15. Exorta o vice-presidente da Comissão/alto representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança (VP/AR) e os Estados-Membros a continuarem a 
levantar a questão dos direitos humanos no Tajiquistão e na GBAO em organizações 
internacionais, como a ONU; insta as autoridades tajiques a garantirem o seguimento 
adequado e a aplicação das recomendações do Exame Periódico Universal;

16. Insta a ONU e a UE a acompanharem de perto a aplicação do Estado de direito no 
Tajiquistão, especialmente as liberdades de reunião, de associação e de expressão, 
mesmo em situações de crise relacionadas com a segurança; exorta a delegação da UE 
em Duxambé a continuar a desempenhar um papel ativo na resolução da crise; insta o 
VP/AR e o SEAE a manifestarem estas preocupações junto das autoridades tajiques, em 
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particular no âmbito do próximo diálogo UE-Tajiquistão sobre direitos humanos, e a 
tomarem todas as medidas diplomáticas necessárias para reforçar eficazmente o respeito 
pelos direitos humanos pelas autoridades do Tajiquistão;

17. Solicita ao Conselho, ao SEAE e à Comissão que integrem os direitos humanos e as 
consultas da sociedade civil em todos os diálogos entre a UE, os seus Estados-Membros 
e o Tajiquistão e que honrem o compromisso da UE em matéria de integração da 
perspetiva de género;

18. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente resolução ao vice-presidente da 
Comissão/alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança, ao Conselho, à Comissão, ao representante especial da União para a Ásia 
Central, aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, ao Conselho dos Direitos 
Humanos das Nações Unidas e ao presidente, Governo e Parlamento do Tajiquistão.


