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Violações dos direitos humanos no Bangladeche  

Resolução do Parlamento Europeu, de 18 de setembro de 2014, sobre as violações dos 

direitos humanos no Bangladeche (2014/2834(RSP)). 

 

O Parlamento Europeu, 

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

– Tendo em conta o Acordo de Cooperação CE-Bangladeche de 2001, 

– Tendo em conta os artigos 33.º e 35.º da Constituição do Bangladeche que estipulam 

que nenhuma pessoa poderá ser submetida a tortura ou a pena ou tratamento cruel, 

desumano ou degradante e que nenhuma pessoa poderá ser presa ou detida sem ser 

informada dos motivos para tal, 

– Tendo em conta a decisão do Supremo Tribunal do Bangladeche que estabeleceu 

medidas de salvaguarda contra as prisões arbitrárias pela polícia nos termos da secção 

54 do Código do Processo Penal, que também exige que todas as mortes ocorridas sob 

custódia policial sejam investigadas por um magistrado, sendo tomados todos os 

procedimentos legais necessários, 

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

Bangladeche em 2000, 

– Tendo em conta o artigo 135.º, n.º 5, e o artigo 123.º, n.º 4, do seu Regimento, 

A. Considerando que a UE mantém boas relações de longa data com o Bangladeche, 

designadamente através do Acordo de Cooperação em matéria de parceria e 

desenvolvimento,  

B. Considerando que o Bangladeche tem feito progressos significativos nos últimos anos, 

em particular no sentido do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milénio e no seu desempenho económico; 



 

 

C. Considerando que o Governo do Bangladeche anunciou uma política de "tolerância 

zero" relativamente a qualquer violação dos direitos humanos por parte das forças 

policiais e promulgou uma Lei de Reforma da Polícia que prevê um código de conduta, 

esquadras-modelo e centros de apoio à vítima nas esquadras mais importantes; 

D. Considerando que o Governo do Bangladeche anunciou que, em colaboração com o 

Comité Internacional da Cruz Vermelha, está a levar a cabo programas de informação e 

formação para as forças policiais e as autoridades prisionais sobre as salvaguardas 

internacionais contra a tortura; 

E. Considerando que, nos últimos anos, o Bangladeche assistiu a uma série de tragédias 

nas suas fábricas de vestuário, sendo o mais mortal de todos o desabamento da fábrica 

Rana Plaza, que provocou mais de 1100 vítimas; considerando que, após o 

desmoronamento do Rana Plaza, o Bangladeche e as principais partes interessadas do 

setor do vestuário deram início a um programa de reformas destinado a assegurar 

condições de trabalho seguras e dignas; considerando que a UE apoia este programa 

através do "Bangladesh Sustainability Compact", mas que algumas partes interessadas 

estão relutantes em participar; 

F. Considerando que os desaparecimentos (alegadamente envolvendo com frequência as 

forças de segurança do Estado), o uso da tortura e outras formas de maus-tratos 

persistem no Bangladeche, apesar das salvaguardas existentes na Constituição, no 

Código Penal e na Lei sobre a (Proibição da) Tortura e a Morte sob Custódia, bem como 

as restrições ao direito à liberdade de expressão; 

G. Considerando que, após as eleições gerais de 5 de janeiro de 2014, que foram 

boicotadas pelo Partido Nacionalista do Bangladeche (BNP) - o principal partido da 

oposição - e ofuscadas pelas greves instigadas pelo BNP e pela violência delas 

resultante, o governo da Liga Awami liderado por Sheikh Hasina tomou várias medidas 

que limitam os direitos civis; 

H. Considerando que o Batalhão de Ação Rápida (RAB), criado há 10 anos como medida 

de emergência para combater as ameaças à segurança de grupos militantes, é constituído 

por militares e polícias, introduzindo efetivamente o exército nas forças policiais civis, 

sem quaisquer mecanismos transparentes de prestação de contas; considerando que 

organizações independentes dos direitos humanos alegam que o RAB é responsável por 

cerca de 800 mortes, sem que os oficiais responsáveis tenham sido processados ou 

punidos; considerando que, com a exceção da recente detenção de vários membros do 

RAB no âmbito de uma suspeita de assassínio encomendado de um político do partido 

no poder, outros abusos flagrantes continuam impunes; 

I. Considerando que, em 6 de agosto de 2014, o Governo do Bangladeche publicou a sua 

nova política de comunicação social; considerando que elementos desta política impõem 

limites à liberdade de imprensa, ao proibirem, por exemplo, o discurso "contra o 

Estado", que "ridicularize a ideologia nacional" e "seja incompatível com a cultura do 

Bangladeche" e restringirem o relato de "anarquia, rebeldia ou violência"; considerando 

que o Governo planeia introduzir um quadro legislativo para a aplicação desta política; 

considerando que o Bangladeche ocupa o 145.º lugar entre 179 países no Índice 

Mundial da Liberdade de Imprensa;  



 

 

J. Considerando que o Governo do Bangladeche propôs uma nova lei que alegadamente 

impõe severas restrições às organizações não-governamentais (ONG); considerando que 

o novo projeto de lei sobre as doações estrangeiras regulamentará as operações e o 

financiamento de todos os grupos que recebem financiamento estrangeiro e conferirá ao 

Departamento para os Assuntos das ONG, no Gabinete da Primeira-Ministra, autoridade 

para aprovar os projetos com financiamento estrangeiro; considerando que o novo 

projeto de lei também exigirá que qualquer pessoa envolvida em atividades de 

voluntariado obtenha aprovação prévia antes de viajar para fora do país para fins 

relacionados com o seu trabalho num projeto; considerando que existe uma preocupação 

generalizada entre as ONG de que a lei irá colocar mais funcionários do governo no 

processo em funções de monitorização, avaliação e aprovação - aumentando a 

possibilidade de atrasos e negligência;  

K. Considerando que, em 27 de agosto de 2014, Hana Ahmed Shams, coordenadora da 

Comissão Internacional de Chittagong Hill Tracts (CHTC), e um amigo foram 

brutalmente atacados por 8 a 10 membros do Somo Odhikar Andolon, durante uma 

visita privada a Shoilopropat, em Bandarban, em Chittagong Hill Tracts; considerando 

que os quatro membros do corpo de detetives da polícia, que supostamente deviam 

garantir a sua segurança, não intervieram, tendo mesmo desaparecido enquanto o assalto 

decorria; 

L. Considerando que a violência de motivação étnica e religiosa continua, incluindo, por 

exemplo, um ataque perpetrado por várias dezenas de homens armados no início de 

julho de 2014 ao convento das irmãs do Instituto Pontifício para as Missões 

Estrangeiras (PIME), em Boldipuku; considerando que, durante esse ataque, o convento 

foi saqueado e as freiras foram agredidas fisicamente;  

M. Considerando que pelo menos quatro bloguistas e dois defensores dos direitos humanos 

foram acusados nos últimos dois anos, nos termos do artigo 57.º da Lei sobre as 

Tecnologias da Comunicação e da Informação (TIC); 

N. Considerando que o Tribunal para os Crimes Internacionais do Bangladeche (TCI), 

incumbido de investigar os crimes de guerra relacionados com a guerra de 

independência do país, proferiu até agora 10 sentenças, incluindo oito de condenação à 

morte e duas de prisão perpétua; considerando que o político islamita Abdul Quader 

Mollah foi o primeiro a ser executado; considerando que há fortes e reiteradas críticas 

de que o TIC não cumpre as normas internacionais; considerando que se calcula que há 

mais de 1000 pessoas no corredor da morte no Bangladeche;  

O. Considerando que, após o desabamento trágico da fábrica do Rana Plaza, em abril de 

2013, o Governo do Bangladeche e retalhistas ocidentais criaram um regime para a 

inspeção das mais de 3500 fábricas de vestuário relativamente à integridade estrutural e 

à segurança elétrica e contra incêndios; considerando que, enquanto as inspeções 

realizadas através dos retalhistas ocidentais estão em curso e são públicas, as inspeções 

através do Governo do Bangladeche ainda não foram tornadas públicas; 

P. Considerando que o fundo fiduciário de doadores criado pela Comissão de Coordenação 

do Plaza Rana para ajudar as vítimas e os sobreviventes - que é composto por 

representantes do Governo do Bangladeche, da indústria do vestuário, dos sindicatos e 

das organizações não-governamentais e presidido pela Organização Internacional do 

Trabalho - ainda não atingiu o seu objetivo de 40 milhões de dólares; considerando que, 



 

 

segundo a Campanha "Clean Clothes" (roupa ética), apenas metade das empresas 

sediadas principalmente na Europa e nos Estados Unidos ligadas a fábricas no edifício 

Rana Plaza fez contribuições para o fundo fiduciário;  

Q. Considerando que, apesar de algumas reformas na legislação laboral, os trabalhadores 

continuam a relatar casos de assédio e intimidação destinados a impedi-los de formar ou 

aderir a sindicatos e atos de violência contra organizadores sindicais; considerando que 

a Lei do Trabalho de 2013 continua aquém das normas internacionais em matéria de 

liberdade de associação, incluindo o direito à greve e à negociação coletiva; 

1. Felicita o Governo do Bangladeche pelos progressos realizados no cumprimento dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, o que resultou em melhorias significativas e 

reais para milhões dos seus cidadãos; reconhece, além disso, que essas melhorias foram 

alcançadas em circunstâncias internas difíceis, incluindo a ameaça constante de ataques 

violentos por parte de grupos radicais, como o partido Jamaat-e-Islami filiado no BNP; 

congratula-se, neste contexto, com a adoção da Lei de Prevenção do Casamento de 

Crianças, em 15 de setembro de 2014; 

2. Manifesta, porém, preocupação com a contínua violação dos direitos humanos por parte 

do RAB e outras forças de segurança, incluindo desaparecimentos forçados e execuções 

extrajudiciais de ativistas da oposição; reitera o seu apelo à abolição da pena de morte e 

congratula-se com a decisão do Supremo Tribunal de 16 de Setembro de 2014 de 

comutar a condenação à morte proferida pelo Tribunal para os Crimes Internacionais do 

vice-presidente do Jamaat-e-Islami, Delwar Hossain Sayedee, em prisão perpétua; 

3. Solicita ao Governo do Bangladeche que liberte imediatamente todas as pessoas sujeitas 

a um desaparecimento forçado, a menos que possam ser acusadas de um ato 

reconhecidamente criminoso, caso em que devem ser imediatamente apresentadas a um 

tribunal; solicita às autoridades do Bangladeche que investiguem os autores, tendo em 

conta a responsabilidade do comando, e façam comparecer os responsáveis perante a 

justiça no âmbito de um julgamento justo; insta o Governo a estabelecer um órgão 

independente para investigar esses casos e reitera o seu apelo ao Governo para que crie 

uma Comissão de Direitos Humanos eficaz e totalmente independente; 

4. Insta o Governo a usar o mínimo de força para restaurar a ordem pública e a respeitar 

estritamente os Princípios Básicos das Nações Unidas sobre o Uso da Força e de Armas 

de Fogo; condena veementemente os ataques violentos de grupos da oposição a alvos 

civis e governamentais; solicita aos grupos da oposição que só se envolvam em 

protestos pacíficos;  

5. Exorta o Governo do Bangladeche a fazer com que as forças de segurança do Estado, 

incluindo a polícia e o Batalhão de Ação Rápida (RAB), regressem ao perímetro da lei; 

exorta veementemente as autoridades do Bangladeche a pôr fim à impunidade do RAB 

ordenando a abertura de inquéritos e processos em relação a supostos assassínios ilegais 

por parte das forças do RAB; salienta que acompanhará de perto o desenrolar do 

processo relativo ao assassínio de Narayanganj, no âmbito do qual três membros do 

RAB foram presos e estão à espera de julgamento na sequência do rapto e assassínio de 

sete pessoas em Narayanganj, em abril de 2014; 

6. Salienta a importância de um sistema judicial independente, imparcial e acessível para 

reforçar o respeito pelo Estado de Direito e pelos direitos fundamentais da população, e 



 

 

da reforma do Tribunal para os Crimes Internacionais; reconhece que é mais importante 

do que nunca reforçar a confiança do público nas instituições judiciárias, de segurança e 

de direitos humanos, dadas as crescentes ameaças na região de organizações terroristas 

como a Al Qaeda;  

7. Expressa a sua preocupação com a proposta de lei sobre as ONG;  insta o Governo do 

Bangladeche a continuar as consultas com grupos independentes sobre o conteúdo deste 

projeto de lei e a garantir que, se for adotado, o mesmo esteja em conformidade com as 

normas internacionais e as convenções em matéria de direitos civis que o Bangladeche 

se comprometeu a respeitar; 

8. Exorta o Governo do Bangladeche a reconhecer e respeitar a liberdade de imprensa e 

dos meios de comunicação social e a permitir que os grupos que trabalham no domínio 

dos direitos humanos desempenhem um importante papel no fortalecimento da 

prestação de contas e na documentação das violações dos direitos humanos; insta as 

autoridades do Bangladeche a revogarem a nova política sobre a comunicação social e a 

cumprirem as suas obrigações de permitir a liberdade de expressão; 

9. Manifesta grande preocupação com os casos recorrentes de violência de motivação 

étnica e religiosa; insta o Governo do Bangladeche a oferecer uma melhor proteção e 

garantias às minorias, como os Hindus, os Budistas e os Cristãos, mas também os 

Biaris; congratula-se com a prisão dos suspeitos do ataque criminoso ao convento de 

Boldipuku; 

10. Exorta o Governo do Bangladeche a garantir o cumprimento da legislação laboral e 

solicita uma maior reforma, para que essa legislação esteja em conformidade com as 

normas da OIT, em particular a possibilidade de os trabalhadores formarem sindicatos e 

a ele aderirem; 

11. Toma nota dos programas de reforma do setor de vestuário, mas insta o governo a 

executar integralmente o plano de ação que acordou e assinou com a OIT em Maio de 

2013, que inclui o recrutamento e a formação de inspetores e inspeções exaustivas, com 

registos públicos, dos seus muitos milhares de fábricas; insta os signatários do Acordo 

sobre os Incêndios e a Segurança no Bangladeche a honrarem os seus compromissos, 

incluindo no que diz respeito à compensação financeira para as vítimas e às normas 

mínimas; 

12. Lamenta que, em junho de 2014, os donativos voluntários das empresas para o Fundo 

Fiduciário de Doadores tenham atingido apenas 17 milhões de dólares, pelo que faltam 

ainda 23 milhões de dólares; conclui, por conseguinte, que o princípio de voluntariado 

não ajudou as vítimas da catástrofe de Rana Plaza e que é urgentemente necessário um 

mecanismo obrigatório; 

13. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Governo e ao 

Parlamento do Bangladeche, ao Conselho, à Comissão, à Alta Representante da União 

para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança/Vice-Presidente da Comissão, e 

aos governos e parlamentos dos Estados-Membros. 

 


