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Vítimas de naufrágio na costa da
Sicília foram estupradas
Polícia italiana prende somali acusado de organizar travessia e violentar
imigrantes

DAS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS

Um somali de 24 anos, acusado de organizar a viagem à ilha de Lampedusa que
terminou em naufrágio e morte de 366 imigrantes em 3 de outubro, foi detido ontem
pela polícia italiana.

Sobreviventes do naufrágio denunciaram a promotores italianos que, mesmo antes de
embarcarem, foram violentadas sexualmente pelo cidadão somali. Pelo menos 20
mulheres teriam sido vítimas do agressor.

O detido, que teve sua identidade preservada, é acusado também de extorsão,
associação ao crime para favorecer a imigração ilegal e tráfico de pessoas.

Antes da viagem à Itália, a rede de tráfico de pessoas sequestrou os imigrantes no sul
da Líbia, segundo a Promotoria. Eles contaram que, enquanto estiveram presos num
acampamento, foram torturados, inclusive com descargas elétricas.
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