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Organ de debat: COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 181 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: - L'estudiant Patrick George Zaki roman detingut des del
passat 7 de febrer de 2020 a una presó d'Egipte. - Aquest empresonament es deu únicament a la
seva posició d'activista a favor dels Drets Humans. - L'estat de salut de Zaki pot empitjorar degut a
les males condicions de les presons egípcies, al virus de la Covid-19 i es fa indispensable el seu
alliberament immediat per a que pugui ser jutjat amb totes les garanties legals que ara mateix se li
estan denegant, tal i com denuncien diverses ONG's a favor dels DDHH a Egipte així com
diverses universitats europees.
Títol de la iniciativa :
Exigència de l'alliberament immediat de l'estudiant Patrick George Zaki
Contingut de la iniciativa :
Patrick George Zaki, estudiant d'un màster en Estudis de les Dones i de Gènere (GEMMA)
coordinat per la Universitat de Granada, fou detingut el passat 7 de febrer de 2020 quan aterrà a
l'aeroport del Caire. Zaki, de 27 anys, tornava a la seva terra per a visitar a la seva família durant
quatre dies, després d'haver acabat els exàmens del primer quadrimestre universitari.
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Volava des de Bolonya i segons un comunicat de l'organització de defensa de drets humans
Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), el jove fou immediatament detingut a la seva
arribada al Caire. Agents de l'Agència de Seguretat Nacional el sotmeteren a l'aeroport a un
interrogatori de 17 hores, i el mantingueren tot el temps esposat i amb els ulls embenats. Durant
l'interrogatori, la EIPR denuncia que fou colpejat a l'estómac i a l'esquena i el torturaren amb
l'aplicació de descàrregues elèctriques en el tors.

L'endemà, la fiscalia de Al Mansura (Egipte) ordenà la seva detenció durant quinze dies per a la
seva investigació per càrrecs de "difondre notícies falses", "incitar a la protesta" i "incitar a la
violència i a cometre delictes de terrorisme". La Fiscalia afirmà que per prendre la seva decisió
havien emprat com a prova deu publicacions de la xarxa social "Facebook", però no va permetre a
l'advocat defensor ni a l'acusat examinar-les. La seva detenció constitueix una passa més en la
repressió exercida contra les veus dissidents després de les protestes de setembre de 2019 on es
demanava la dimissió del president Al Sisi, i durant les quals es van detenir almenys quatre mil
persones.
El 22 de febrer de 2020 se celebrà una audiència a Mansoura, la ciutat de naixement de Zaki, on
es decidí estendre la pena de presó durant al manco quinze dies.
La detenció d'aquest activista pro Drets Humans i Drets LGTBI, ha provocat una cascada de
reaccions de suport arribades des del món acadèmic però també des del polític, inclosa la
declaració de David Sassoli, president del Parlament Europeu, exigint el seu alliberament
immediat.
Amnistia Internacional considera que Patrick Zaki és un pres de consciència, detingut únicament
per la seva tasca a favor dels drets humans i per les opinions polítiques que ha expressat a les
xarxes socials. Per aquest motiu ha posat en marxa diverses campanyes per demanar la seva
posada en llibertat.
Els centres del consorci europeu "Màster Erasmus Mundus GEMMA" (Universitat d'Oviedo;
Universitat de Granada; Central European University; Universitat de Bolonya; Universitat
d'Utrecht; Universitat de Lodz; Universitat de Hull; Universitat de York) van manifestar el següent
en un comunicat conjunt:
"Hem tengut coneixement de l'anunci realitzat pel president egipci, Al-Sisi, d'amnistiar a 530
presoners dintre de les mesures legals de reforç per la Covid-19. Apel·lam al Govern d'Espanya, a
la Comissió Europea, a les nombroses institucions que s'han adherit a la nostra causa i a totes les
universitats del món que, com nosaltres, subscriuen els principis de la Carta Magna, a unir-se
perquè la seva petició sigui escoltada. És una oportunitat per posar fi a aquesta terrible i absurda
situació i tornar a Patrick a la seva vida i que pugui reprendre els seus estudis. Esperam ser
capaços de rebre'l l'abans possible a la nostra comunitat universitària".
Pilar Aranda Ramírez, rectora de la Universitat de Granada, va emetre també un comunicat el 28
de juny de 2020:
"Després de l'anunci de Abdel Fatah al-Sisi, president d'Egipte, d'una amnistia deguda a la
Covid-19 que suposarà l'alliberament de 530 presoners, vull unir aquesta declaració a la del
Rector de la Universitat de Bolònia, Francesco Ubertini, per apel·lar als Governs espanyols i
italians, a la Comissió Europea, a les Universitats del Consorci GEMMA i a la resta d'Institucions
d'Educació Superior amb les que col·labora la Universitat de Granada perquè en virtut dels
principis de llibertat i respecte per als DDHH que compartim, aixequem les nostres veus en aquest
moment. Aquesta pot ser l'única oportunitat per posar fi a aquesta situació que dura ja 150 dies.
La nostra protesta conjunta pot aconseguir que Patrick pugui tornar a la seva vida normal i
reprendre els seus estudis de màster GEMMA que està cursant".
Segons informació actualitzada el 27 de juliol d'enguany, provinent de l'entorn de Patrick Zaki,
l'estudiant encara roman pres. El Tribunal penal, que havia de celebrar una audiència per decidir
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la renovació de la seva detenció, va acordar prorrogar-la per altres quaranta-cinc dies. Després de
quasi cinc mesos sense poder comparèixer davant un procurador o un jutge, el seu entorn
esperava que la seva primera compareixença davant el Tribunal hauria portat alguna decisió
positiva, però malauradament no va ser així.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam la següent PROPOSICIÓ NO
DE LLEI
1.

El Parlament de les Illes Balears considera que la detenció de Patrick George Zaki,
estudiant de màster en Estudis de les Dones i de Gènere (GEMMA) coordinat per la
Universitat de Granada, i activista a favor de les llibertats i del col·lectiu LGTBI, vulnera
els Drets Humans a l'Estat d'Egipte i per aquest motiu insta el Govern d'Espanya i a la
Comissió Europea a incrementar les gestions diplomàtiques i a augmentar la pressió
internacional sobre el govern egipci per tal d'assolir el seu alliberament immediat.

Joan FERRER I RIPOLL
Assabentament grup,

Cristina MAYOR I ABAD
Assabentament grup,

Silvia CANO I JUAN

Alejandro LÓPEZ I SORIA
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