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Somália  

Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de Novembro de 2008, sobre a Somália  

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta as suas resoluções sobre a situação na Somália, em particular as de 15 de 

Novembro de 2007 sobre a Somália1 e de 19 de Junho de 2008 sobre o assassínio banalizado 

de civis na Somália2, 

– Tendo em conta o relatório da Amnistia Internacional, de 1 de Novembro de 2008, intitulado 

"A situação dos direitos humanos no mundo", 

– Tendo em conta a declaração de 8 de Novembro de 2008 proferida por Radhika 

Coomaraswamy, Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para as 

crianças e os conflitos armados, condenando o apedrejamento de Aisha Ibrahim Duhulow, de 

13 anos de idade, 

– Tendo em conta os diversos instrumentos regionais dos direitos humanos, em particular a 

Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, de 1981, e o seu Protocolo de 2003 

relativo aos Direitos das Mulheres Africanas, 

– Tendo em conta nº 5 do artigo 115º do seu Regimento, 

A. Considerando que em 27 de Outubro de 2008 uma rapariga de 13 anos chamada Aisha 

Ibrahim Duhulow foi apedrejada até à morte na Somália, 

B. Considerando que o apedrejamento até à morte foi executado por um grupo de 50 homens 

num estádio no porto de Kismayo, no Sul do país, perante cerca de 1 000 espectadores, 

 

C. Considerando que foi acusada de adultério e condenada por violação da lei islâmica quando, 

de facto, foi vítima de violação perpetrada por três homens, 

 

D. Considerando que a milícia al-Shabab, que controla Kismayo, deteve e ordenou a execução 

por apedrejamento de Aisha Ibrahim Duhulow, mas não prendeu nem deteve os acusados do 

seu rapto, 

 

E. Considerando que, no estádio, membros da milícia abriram fogo quando algumas das pessoas 

presentes tentaram salvar a vida de Aisha Ibrahim Duholow, e mataram um rapaz 

ocasionalmente presente,  

 

F. Considerando que existem relatos credíveis segundo os quais activistas dos direitos humanos 

em Kismayo receberam ameaças de morte da milícia al-Shabab, que os acusa de divulgarem 

informações falsas sobre o incidente,  

 

G. Considerando que, devido à situação dramática na Somália e à generalização da violência 

perpetrada por algumas facções da Aliança para a Relibertação da Somália (os denominados 

"Tribunais islâmicos") que estão a tentar derrubar o governo legítimo da Somália, são 
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diariamente cometidas graves violações dos direitos humanos naquele país,  

 

H. Considerando que estas violações dos direitos humanos incluem o recente rapto de duas 

freiras católicas italianas do Quénia que foram depois levadas para a Somália, e o aumento 

de ataques suicidas, que mataram pelo menos 30 pessoas nas últimas semanas no Norte do 

país,  

 

I. Considerando que membros do pessoal de organizações internacionais presentes no país 

foram recentemente alvo de violências e assassínios, e que a maioria destes actos foram 

atribuídos a membros de grupos armados da oposição, incluindo as milícias al Shabab e a 

facção "Tribunais islâmicos",  

 

J. Considerando que os rebeldes islamistas efectuaram flagelamentos públicos na capital, 

Mogadixo, numa tentativa de demonstrar a sua força crescente,  

 

K. Considerando que estes factos brutais mostram os métodos utilizados por estas milícias e, de 

um modo geral, todos os riscos para o respeito dos direitos humanos em caso de alargamento 

do seu controlo a todo o país,  

 

L. Considerando que o Governo Federal de Transição da Somália (TFG) e a Aliança para a 

Relibertação da Somália (ARS) assinaram um acordo de cessar-fogo em 26 de Outubro de 

2008, em Jibuti, e que os líderes regionais da Autoridade intergovernamental para o 

Desenvolvimento (IGAD) apresentaram um plano de paz para a Somália na cimeira especial 

de Nairobi de 28 e 29 de Outubro de 2008,  

 

M. Considerando que é essencial apoiar o TFG da Somália e o seu Presidente, Abdullahi Yusuf, 

  

1. Condena firmemente o apedrejamento e execução de Aisha Ibrahim Duhulow e manifesta o 

seu horror perante este acto bárbaro perpetrado contra uma vítima de violação com 13 anos 

de idade;  

 

2. Exorta o Governo da Somália a condenar esta execução e a tomar medidas para evitar, no 

futuro, estas execuções brutais; 

 

3. Solicita ao Governo da Somália que emita documentos e faça declarações para repor 

postumamente a honra de Aisha Ibrahim Duhulow ; 

  

4. Apoia as tentativas do Governo legítimo da Somália no sentido de afirmar o seu controlo 

sobre o porto de Kismayo, e solicita que os acusados da violação de Aisha Ibrahim Duhulow 

sejam levados a tribunal e devidamente julgados; 

 

5. Solicita à UE que dê todo o apoio necessário à criação de um governo democrático 

duradouro na Somália e ajude o governo da Somália a afirmar o seu controlo sobre todo o 

país e a estabelecer um Estado de Direito compatível com as suas obrigações internacionais 

em matéria de direitos humanos, o que evitaria no futuro este tipo de execuções;  

 

6. Insta a Missão da União Africana na Somália (AMISOM) a utilizar plenamente o seu 

mandato para proteger civis, com especial incidência nas mulheres e crianças, e solicita que a 

mesma seja mandatada para controlar, investigar e denunciar violações dos direitos humanos;  

 

7. Solicita às autoridades da Somália e do Quénia que envidem todos os esforços e tomem todas 

as iniciativas políticas e diplomáticas para libertar as duas freiras católicas italianas;  



 

8. Apoia firmemente o Acordo de Jibuti entre o TFG e a ARS que visa pôr fim a anos de 

hostilidades na Somália e encontrar uma solução duradoura para restabelecer a paz e pôr fim 

aos abusos a que se refere a presente resolução; 

9. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, aos 

governos e parlamentos dos Estados-Membros, aos Secretários-Gerais das Nações Unidas e 

da União Africana, aos governos IGAD, à AMISOM e ao governo da Somália. 

 


