
Manuela Eanes
juntamulheres
pela libertação
deAsiaBibi
Uma carta a pedir a amnistia de

Asia Bibi uma cristã paquistanesa
condenada à morte por blasfémia
em 2009 depois de beber água de
um poço gesto proibido a uma não
muçulmana seguirá dentrodedias
para o Presidente do Paquistão assi
nadaporváriasmulheresportuguesas
e estrangeiras
A ideia partiu de Manuela Eanes

presidente do Instituto de Apoio à
Criança IAC Mas conta já com as
assinaturas de Graça Machel actual
mulher de Nelson Mandela da pre
sidente do Parlamento Assunção
Esteves daministra daJustiça Paula
Teixeira daCruz daeurodeputada so
cialistaAnaGomes edasantigasminis
trasdo PSDLeonor Beleza eManuela
Ferreira Leite
Na carta a que o PÚBLICO teve

acesso as signatárias de diferentes
sensibilidades religiosas e políticas
apelamao Presidente Asif Ali Zarda
ri que repudie acondenaçãodeAsia
Bibi Esta mulher bebeu água quan
do trabalhava num campo Acusada
de conspurcar o poço para as outras
mulheres por não ser muçulmana
reagiu defendendoa sua fé cristã Foi
o suficiente paraser acusada de blas
fémia e condenada àmorte
Bibi continua presa sempoder ver

ninguém àexcepção domarido que
vive escondido com os filhos de am
bos e do advogado Em Setembro a
jornalista francesaAnne Isabel Tollet
apresentouemPortugal o livro Blasfé
mia ed Alêtheia quecontaahistória
da condenação Correspondente no
Paquistão durante três anos a jorna
lista acompanhou o marido de Asia
Bibi àportadaprisãodurante doisme
ses recolhendo o seu depoimento

Era um dever cívico enviar esta
carta porque os direitos humanos
não têm fronteiras diz ao PÚBLICO
Manuela Eanes Nas diligências que
fez nos últimos dias a presidente do
IAC encontrou se coma embaixadora
do Paquistão em Portugal Humaira
Hasan

Foi de uma grande compreensão
eencorajoumuito a nossa iniciativa
diz Dissemesmo que acarta poderia
ajudar o presidente Zardari a tomar
umaposição rápida porquea situação
está a ser manipulada por um grupo
fundamentalista quequer denegrir a
imagem doPaquistão
Líderes europeus e dos Estados

Unidos e o papaBento XVI apelaram
àsua libertação Nasemanapassada
o Ministério francês dos Negócios
Estrangeiros fez saber que pedira a
apreciação rápida do apelo de Asia
Bibi cuja saúdese temdegradado de
acordo comorganizaçõesdos direitos
humanos AntónioMarujo
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