
Ciutats Defensores dels Drets Humans és un 
projecte conjunt entre l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refu-
giat, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Insti-
tut Català Internacional per la Pau, amb la partici-
pació d’altres municipis catalans i d'altres institu-
cions i entitats que vol donar a conèixer la feina 
dels defensors i defensores dels drets humans, 
ajudant a conscienciar a la ciutadania de les ciutats 
participants sobre la necessitat d’integrar la defen-
sa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana.

www.ciutatsdefensoresdretshumans.wordpress.com
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(Marroc)



Sa Majesté le Roi du Maroc 
Mohamed VI

Bureau de Sa Majesté le Roi
Palais Royal

Rabat
Marroc 

Sa Majestat, 

Vull manifestar la meva consternació en relació a la condemna a dos anys de 
presó contra l'activista dels drets humans Wafae Charaf.

La prohibició de la tortura és un dels drets fonamentals de la Declaració Universal 
de Drets Humans i l'eix central de la Convenció Contra la Tortura i Altres Tractes o 
Penes Cruels, Inhumans o Degradants que el Regne del Marroc va signar l’any 1993. 

Wafae Charaf ha estat condemnada per denunciar el seu segrest i tortura i és per 
això que li demano que sigui absolta i alliberada immediatament ja que no ha 
comès cap delicte. Així mateix li demano que es deixi de criminalitzar les víctimes 
de tortura, ja que la condemna a Wafae és un avís clar a les persones que han 
patit tortura i altres maltractaments per tal que no denunciïn aquestes violacions 
dels drets humans.

Atentament,

Nom i cognoms: ______________________

Adreça: _______________________________

LLIBERTAT PER A WAFAE CHARAF (Marroc)

Wafae Charaf és una periodista de 27 anys, activista política i membre de l’Associació Marroquina de Drets Humans (AMDH), una 
de les organitzacions més influents del Marroc. També és membre de Shabaka, una xarxa d'ONG del nord del Marroc i de "Via 
Democràtica" i del "Moviment 20 febrer", tots dos, grups polítics que plantegen reformes polítiques i constitucionals al Marroc.

El 27 d'abril de 2014, Wafae Charaf va ser segrestada, agredida i amenaçada per uns desconeguts arran de la seva participació 
en una manifestació pacífica organitzada per la Confederació de Treballadors de Tànger. Després d'informar sobre aquest incident 
a la Fiscalia del Tribunal de Primera Instància, la policia va declarar que les denúncies de Wafae Charaf eren falses. El 9 de juliol de 
2014, Wafae Charaf va ser detinguda a casa seva després que la fiscalia l'acusés de "denúncia falsa". Aquell mateix dia, la  Fiscalia 
va ordenar un examen psiquiàtric i va ser enviada posteriorment a un hospital psiquiàtric. L'11 d'agost de 2014, el Jutjat de Primera 
Instància la va condemnar a un any de presó i a pagar una multa de 50.000 dirhams (més de 4.500 €) per "denúncia falsa", tot i 
haver presentat l'informe mèdic, i per "calúmnies" contra la policia marroquí. Segons els informes, el Jutjat de Primera Instància 
es va negar a convocar testimonis claus per al cas i no va revelar les fonts de les escoltes telefòniques, proves claus en els 
arguments de la Fiscalia.

Amb el suport de l’AMDH, el Moviment 20 de Febrer i Via Democràtica va recórrer la sentència i, contra tota expectativa, el Tribunal 
d’Apel·lació la va condemnar a dos anys de presó a l’octubre del mateix any, elevant així un any la pena. Les organitzacions de 
drets humans denuncien, d’una banda, que no és ni molt menys la primera activista segrestada i agredida per un grup de desconeguts 
i, de l’altra, que el règim marroquí utilitzi aquesta estratègia de detencions per denúncia falsa per dissuadir i intimidar als activistes. 

“Com és possible que la víctima acabi a la presó després de presentar una denúncia, en lloc de buscar els agressors?” 
(Mahjouba Karim, membre de l'AMDH)

Amnistia Internacional, entre d'altres organitzacions de drets humans, considera que Wafae Charaf és una presa de consciència, 
detinguda exclusivament pel seu activisme pacífic. Per aquest motiu, al maig de 2015 va llançar una campanya per demanar 
l’alliberament immediat i sense condicions tant de Wafae Charaf com d’Oussama  Housne, un altre activista condemnat a 3 anys 
de presó per haver posat una denúncia de tortures.

SETEM, una organització no governamental de solidaritat internacional, també impulsa aquesta campanya per l'alliberament de 
Wafae arran de la seva vinculació a la "Campanya Roba Neta" en defensa dels drets de les treballadores marroquines en el sector 
de la confecció. SETEM coordina la campanya "Roba Neta" a l'estat espanyol des de l'any 1997.
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