Federica Mogherini
Alta Representante da UE para a Política Externa e Vice-Presidente da Comissão Europeia

Bruxelas, 23 de Março 2015
Assunto: Julgamento do jornalista Rafael Marques em Angola

Cara Alta Representante,
O Rafael Marques de Morais é um jornalista angolano, que tem denunciado corajosamente os
esquemas de corrupção que envolvem as mais altas esferas do poder em Angola, tendo sido, por
isso, perseguido pelo Governo de Angola devido à denúncia de casos de violações de direitos
humanos, alegada corrupção e injustiça social naquele país. Em 2011, publicou o livro" Diamantes de
Sangue - Corrupção e Tortura no Cuango", em que descreve abusos de direitos humanos por parte
de militares angolanos e de empresas privadas, em minas de diamantes. Apresentou também uma
queixa-crime contra os alegados responsáveis pelos abusos descritos no livro, procurando justiça
para as alegadas vítimas da indústria de diamantes do país.
Em consequência, foi formalmente acusado de denúncia caluniosa em Julho de 2014, enfrentando
uma pena de prisão que poderá ir até 9 anos e/ou uma pesada multa, que poderá ascender 1.2
milhões de dólares.
Uma vez que a primeira sessão do julgamento de Rafael Marques se realiza amanhã, dia 24 de
Março, gostaria de colocar a V. Exa. as seguintes questões:
a) Está a pessoa encarregada de seguir os direitos humanos (human rights focal point) na Delegação
da UE em Angola em contacto com Rafael Marques?
b) Irá algum representante da UE assistir ao julgamento?
c) Tomou algum representante da UE ou dos Estados-Membros a iniciativa de condenar ou mostrar
preocupação quanto a este ataque à liberdade de expressão e de imprensa por parte das
autoridades angolanas, instando-as a arquivar as acusações, ilegais, aliás, face à Constituição
angolana? Vai a Alta Representante fazê-lo?

Com os melhores cumprimentos,

Ana Gomes
Deputada ao Parlamento Europeu
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