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Voto n.º 4/XIV/1ª

Voto de saudação pela atribuição do Prémio Sakharov 2019 a Ilham Tohti e de condenação das 
sistemáticas violações de direitos das minorias Uigure na China

No passado dia 24 de Outubro foi anunciada pelo Parlamento Europeu a atribuição do prémio 

Sakharov 2019 a Ilham Tohti. Durante as últimas décadas, Ilham Tohti tem, na academia e na 

sociedade civil, criticado veementemente a postura de exclusão e repressão da população 

Uigure levada a cabo pelo Governo chinês, nomeadamente através da detenção em campos 

de internamento. Assumindo uma postura moderada, Tohti tem condenado a campanha de 

assimilação forçada empreendida pelo Governo Chinês e tem apelado à necessidade de 

diálogo tendo em vista o objetivo de integração da minoria Uigure na China com respeito pela 

sua identidade étnica e crenças religiosas específicas.

Esta postura de Ilham Tohti, agora premiada pelo Parlamento Europeu, valeu-lhe a 

condenação na China, em 2014, a uma pena de prisão perpétua pelos crimes de separatismo 

e terrorismo e ao confisco de todos os seus bens e da sua família, sem que lhe fossem 

asseguradas as garantias mínimas de um julgamento justo. Por estar em isolamento total 

desde 2017, Ilham Tohti não só não poderá estar presente na cerimónia de entrega do 

prémio, como é, também, provável que nem sequer venha a ter conhecimento da sua 

atribuição. 

Conforme notou David Sassoli, Presidente do Parlamento Europeu, a atribuição deste prémio, 

para além de ser um reconhecimento da ação individual de Tohti, assume, também, o papel

simbólico de ser um apelo para que o Governo chinês o liberte e respeite os direitos das 

minorias na China e em particular da minoria Uigure chinesa.

Assim, a Assembleia da República, reunida em plenário, saúda a atribuição do prémio 

Sakharov 2019 a Ilham Tohti, condena as sistemáticas violações de direitos das minorias 

Uigure na China e apela à libertação incondicional de Ilham Tohti e de todos Uigures 

encarcerados devido à sua identidade étnica e crenças religiosas.

Assembleia da República, 4 de Novembro de 2019. 
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