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Pela detenção em massa de cidadãos LGBTI no Azerbaijão

Vários grupos e organizações de ativistas em defesa dos direitos das pessoas Lésbicas, Gay, 

Bissexuais, Trans e Intersexo (LGBTI) denunciaram no dia 28 do mês passado a perseguição e 

detenção em massa de pessoas LGBTI no Azerbaijão, acção levada a cabo pelas autoridades locais 

e que se tem vindo a desenrolar pelo menos desde a segunda metade de Setembro.

Segundo a ILGA-Europe, estas pessoas estão a ser alvo de rusgas policiais em Baku e activamente 

atacadas, detidas, agredidas, multadas e examinadas à força. De acordo com fontes locais, pelo 

menos 80 pessoas foram detidas sem outra justificação que não a sua orientação sexual, 

identidade de género ou características sexuais.

A 2 de Outubro, o Ministério do Interior comunicou a libertação dos detidos. Em declarações à 

agência noticiosa APA, o porta-voz do ministro do Interior, Eskhan Zakhidov, negou que as rusgas 

tenham tido como alvo esta população, sugerindo que estavam relacionadas com questões de 

ordem pública e que “os detidos são pessoas que mostraram falta de respeito em relação a 

outros, incomodaram cidadãos e as autoridades de saúde acreditam que transportam doenças 

infecciosas”. No entanto, estes comunicados não indicam o fim da crise no país e vários activistas 

já alertaram para o facto de a maioria das pessoas só ter sido libertada depois de forçada a revelar 

contactos e moradas de outros cidadãos LGBTI. 

Reforçando o apelo do Conselho da Europa para "garantir que os direitos são respeitados e que as 

queixas de maus tratos são investigadas", a Assembleia da República Portuguesa condena a

perseguição e detenção destes cidadãos, apelando ao fim de quaisquer actos que ponham em 

causa a sua integridade física e moral e os seus Direitos Humanos inalienáveis.
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