
Tortury w Maroku i Saharze Zachodniej  

Bezkarność kładzie się cieniem na działaniach rządu Maroka. W Maroku i Saharze Zachodniej 

tortury i inne formy okrutnego traktowania w miejscach detencji są regularnie zgłaszane. Osoby, 

które przeżyły tortury, opowiadając o tym, co je spotkało, narażają się na karę więzienia.  

Tortury mogą się zdarzyć w biały dzień w momencie aresztowania, za przyciemnionymi szybami 

samochodów, które używane są przez służby bezpieczeństwa, czy na posterunku policji. Wśród 

ofiar są osoby protestujące, aktywiści, osoby podejrzewane o terroryzm czy zwykłe przestępstwa. 

Zależność sądów od policyjnych śledczych jest dla nich zachętą do zdobywania „zeznań” za 

wszelką cenę.  

Tortury w liczbach 

173 – liczba przypadków tortur i innego poniżającego traktowania udokumentowana w nowym 

raporcie Amnesty International   

21 – tyle lat minęło, odkąd Maroko ratyfikowało Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur 

oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania 

8 – liczba osób ściganych od maja 2014 roku na podstawie zarzutów o „oszczercze wypowiedzi”, 

„fałszywe informowanie”, „ publiczne znieważenie” i „zniesławienie” po złożeniu skargi lub 

informowaniu o torturach w Maroku  

5 – na tyle lat więzienia możesz zostać skazany za „oszczercze informowanie” o torturach  

1 – w sprawach udokumentowanych przez Amnesty International tyle razy sąd uchylił wyrok 

skazujący stwierdzając, że zeznania były wymuszone torturami i wypuścił ofiarę tortur z więzienia  

1 – liczba ofiar tortur, których badania medyczne obejmowały ocenę psychicznej szkody lub 

traumy w wyniku tortur  

0 – liczba marokańskich urzędników skazana za stosowanie tortur między 1956 a 1999 rokiem 



Techniki tortur w Maroku 

Udokumentowane techniki tortur: 

 Podwieszanie do góry nogami związanej osoby. Ofiara jest zawieszona za nadgarstki i 

kolana w pozycji pochylonej, z wielkim obciążeniem spoczywającym na kolanach i 

ramionach. Metoda znana jest pod nazwą „kurczak z rożna” lub „żerdź dla papugi”; 

 Wstrząsy elektryczne; 

 Rozbieranie ofiar do naga oraz inne formy nadużyć seksualnych i upokorzeń;  

 Przypalanie papierosami;  

 Gwałt takimi przedmiotami jak butelka czy pałka. 

 

Szkic techniki tortur narysowany według wskazówek otrzymanych od Aliego Aarrassa, który 

twierdzi, ze był torturowany w taki sposób w 2010 roku.  

Najczęściej odnotowane metody tortur i innego nieludzkiego traktowania to:  

 Bicie;  

 Długotrwałe bicie po głowie i uszach;  

 Długotrwałe klęczenie, często z zasłoniętymi oczami;  

 Zastraszanie przemocą, w tym gwałtem z wykorzystaniem różnych przedmiotów.  

 



Niewywiązywanie się ze zobowiązań  

Przez zgodę na stosowanie tortur i innego nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz brak 

karania takich zachowań, władze Maroka łamią swoje zobowiązania wynikające z prawa 

międzynarodowego, w szczególności następujące traktaty, których Maroko jest stroną:   

 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych; 

 Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania albo karania;  

 Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego 

okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania ; 

 Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet; 

 Konwencja o prawach dziecka. 


