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Ana Gomes participa nas celebrações do Milénio Etío pe 
 
 
A eurodeputada Ana Gomes participou, nos passados dias 7 e 8 de Setembro, nas 
celebrações do novo Milénio no calendário etíope, que decorreram em Bruxelas e 
Estocolmo. A deputada foi também convidada para várias cerimónias organizadas por 
comunidades etíopes na Europa e nos Estados Unidos.  
 
A Etiópia celebra hoje a passagem para o terceiro Milénio. O calendário Juliano conta 
sete anos menos que o Gregoriano, em vigor em Portugal. A Etiópia entra hoje, por 
isso, no ano 2000.  
 
Ana Gomes considera que "a situação política interna naquele que é o segundo país 
mais populoso em África e onde se situa a sede da União Africana, é de grande 
relevância, já que tem impacto na estabilidade de toda a região do Corno de África. 
Depois de as tropas etíopes terem entrado na Somália no ano passado, com o aval 
dos EUA; a região pode estar à beira de outra guerra, devido à disputa fronteiriça 
entre a Etiópia e a Eritreia, à repressão feroz no Ougaden e às violações de direitos 
humanos perpetradas pelo regime do Primeiro-Ministro Meles Zenawi".  
 
 
Background:  
 
Ana Gomes foi chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia na 
Etiópia, em 2005. Tendo testemunhado as eleições de 15 de Maio e a repressão 
política que se seguiu, a eurodeputada tem estado, desde então, empenhada na 
defesa da democracia e dos direitos humanos na Etiópia. Nomeadamente, 
defendendo a libertação incondicional de líderes políticos, jornalistas, defensores dos 
direitos humanos e, mesmo, parlamentares eleitos, que foram presos a seguir às 
eleições. A eurodeputada esteve na origem de várias resoluções e audições do 
Parlamento Europeu sobre a situação política na Etiópia, tendo também recentemente 
ajudado a lançar uma acção conjunta entre congressistas norte-americanos e 
eurodeputados europeus com vista à libertação dos prisioneiros e denúncia do regime. 
 
Em Julho, vários presos políticos foram libertados. No entanto, muitos outros 
continuam presos. É o caso dos activistas pela luta contra a pobreza, Daniel Bekele  e 
Netsanet Demissie , que continuam na prisão por terem recusado assinar uma 
confissão imposta pelo governo.  

 


