
Destaques da semana 02/05/11 - 06/05/11 

Ana Gomes destaca os direitos humanos em visita ao Uzbequistão  

Ana Gomes conduziu na terça-feira, dia 3 de Maio, uma conferência de imprensa no Parlamento Europeu 
para expor as principais conclusões da delegação parlamentar que chefiou na semana anterior ao 
Uzbequistão . Ao lado de Heidi Hautala, eurodeputada que preside à Subcomissão dos Direitos Humanos 
do PE, e de Nicole Kiil-Nielsen, Relatora do PE para Ásia Central, que também integraram a delegação, Ana 
Gomes explicou que o enfoque fundamental da missão do PE ao país incidiu sobre os direitos humanos,  
pois além de numerosos casos de prisão e tortura de activistas e jornalistas e da flagrante falta das 
liberdades de informação e expressão, o Uzbequistão continua a explorar massivamente o trabalho 
infantil, com as crianças a partir dos 12 anos sistematicamente mobilizadas pelas escolas para a colheita do 
algodão.   

Os deputados europeus concluíram, no entanto, que importa intensificar as relações da UE com o 
Uzbequistão em todos os domínios, designadamente na procura de uma solução regional para os 
gravíssimos problemas económicos e ambientais decorrentes da falta de entendimento sobre a  partilha da 
água e seu uso mais eficiente, a modernização da agricultura,  recursos energéticos, educação e 
qualificação,   incluindo um diálogo substantivo e concreto sobre direitos humanos, a ser atentamente 
monitorizado pelo PE. A delegação do PE esteve em Tashkent, a capital do país, a 26 e 27, de onde seguiu 
para o Turquemenistão , visita em que Ana Gomes também participou como membro da Comissão 
Parlamentar dos Assuntos Externos do PE. 

A parlamentar vai falar numa Conferência organizada pelo Departamento Federativo das Mulheres 
Socialistas do PS/FAUL (Partido Socialista da Federação da Área Urbana de Lisboa) sobre "Segurança e 
Defesa - diferentes Perspectivas de Género". A Conferência decorre na sede da FAUL em Lisboa, no dia 7 
de Maio, às 15h. 

 


