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Ana Gomes nomeia prisioneira política Etíope para Prémio Sakharov

O Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas & Democratas no Parlamento Europeu nomeia esta 
tarde a prisioneira política Etíope Birtukan Mideksa, em nome de todos os prisioneiros políticos etíopes, 
para o Prémio Sakharov. A candidatura, endossada por unanimidade pelo Grupo S&D, foi proposta pelas 
eurodeputadas Ana Gomes (Portugal) e Marita Ulvskog (Suécia). 

Birtukan Mideksa é uma das poucas jovens mulheres líder de um partido político africano. Foi condenada 
a prisão perpétua em Dezembro de 2008, tendo sido por isso impedida de concorrer às eleições de Maio 
deste ano no seu país, apesar de liderar o partido União para a Democracia e Justiça (UDJ). O seu 
'crime' foi falar, na Suécia, sobre o perdão governamental que lhe fora concedido em 2007 e que a 
libertou, juntamente com outros líderes da oposição que tinham sido presos no seguimento da 
contestação às eleições de 2005, que levou ao massacre de quase 200 manifestantes.  Birtukan Mideksa 
é considerada pela Amnistia Internacional como uma 'prisioneira de consciência', sob risco de tortura, 
presa unicamente devido ao exercício do direito de liberdade de expressão e associação.

"O Prémio Sakharov deve ser atribuído a activistas pelos direitos humanos e justiça que precisam de 
visibilidade internacional e protecção. Birtukan Mideksa e todos os presos políticos etíopes precisam de 
ambos", sublinha Ana Gomes, que liderou a Missão de Observação Eleitoral da UE à Etiópia em 2005. 
Para a eurodeputada socialista, "a Etiópia, como segunda nação africana mais populosa e actor crucial 
no Corno de África, é um dos principais beneficiários da ajuda europeia, apesar das sistemáticas 
violações de direitos humanos, em contradição com as obrigações assumidas no âmbito do Acordo de 
Cotonou. A Comissão Europeia e o Conselho não têm feito pressão sobre o governo etíope para que 
Birtukan e os outros prisioneiros políticos sejam libertados, apesar de vários apelos feitos pelo 
Parlamento Europeu", acrescenta a eurodeputada socialista. 

O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento é atribuído anualmente pelo Parlamento Europeu 
para distinguir pessoas ou organizações que dedicam as suas vidas ou acções à defesa dos direitos 
humanos e liberdade. 

A votação dos candidatos será a 18 de Outubro e a cerimónia de entrega de prémios terá lugar a 15 de 
Dezembro, em sessão plenária. 

Mais informação sobre Birtukan Mideksa: http://www.freebirtukan.org/
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