CALL 2 ACTION

ASSINAR PARA VENCER

AÇÃO:
Assine e partilhe

PREPARAÇÃO: 1 minuto

Nº DE PESSOAS:
Ação individual

QUANDO:
até 31 de janeiro

DURAÇÃO: 5 minutos

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
fácil

LOCAL:
em qualquer lugar

MATERIAL:
telemóvel ou computador

TEMA / CAMPANHA:
Direitos humanos no mundo; Ativismo

PORQUE PRECISAMOS DE SI?
Na Maratona de Cartas de 2019 destacamos cinco casos
de jovens que, em diferentes países, não aceitaram cruzar
os braços perante as injustiças e adversidades. Por terem
ousado falar, agora precisam de si.
São jovens que atuam pelo ﬁm da injustiça climática,
pela proteção dos direitos das mulheres, para expor a
violência policial ou para lembrar que salvar vidas não é
um crime. Os/as jovens ativistas de hoje já nos mostraram
o poder e o impacto que milhares de pessoas unidas
conseguem gerar.
O mesmo acontece na Maratona de Cartas. Precisamos de
si para lhes mostrar que não estão sozinhos, porque
sabemos que para mudar o mundo todas as vozes contam, independentemente da sua idade ou
localização. Junte o seu nome em defesa destes casos. Só juntos podemos vencer.

O QUE QUEREMOS?
Inspirados pela juventude que atualmente mobiliza milhões de pessoas em todo o mundo, juntámo-nos a
eles e elas e estamos a mostrar-lhes que não estão sozinhos. É por eles/as e com eles/as que agiremos:
• Para que Magai não seja executado e pelo ﬁm do uso da pena de morte no Sudão do Sul. Ninguém
deveria ser condenado à pena de morte, muito menos uma criança.
• Para que as autoridades gregas retirem todas as queixas contra Sarah e Seán. Salvar vidas não pode
nunca ser crime.
• Pela libertação imediata e incondicional de Yasaman e da sua mãe, ambas detidas injustamente por
defenderem os direitos das mulheres no Irão.
• Por justiça para José Adrián, que foi espancado pela polícia, aos 14 anos, sem razão aparente.
• Por justiça climática, junto com Marinel, para que todas as pessoas possam viver com dignidade, mesmo
após uma catástrofe natural.
Junte o seu nome a estes apelos.

QUAL É A SUA MISSÃO?
Assinar todos estes apelos e partilhar com a sua rede de contactos.
Este ano a Maratona de Cartas decorrerá de forma inteiramente digital por motivos de sustentabilidade
ambiental. Por isso, é agora também mais fácil e rápido mobilizar mais pessoas a agirem.
Após assinar em www.amnistia.pt/maratona, partilhe o link com a sua rede de contactos, por SMS,
WhatsApp ou Messenger e ajude a criar uma verdadeira corrente de ativismo online!

GUIA DA AÇÃO

1. Assinar os apelos em www.amnistia.pt/maratona
2. Encaminhar o link www.amnistia.pt/maratona a 5 amigos.
Deixamos uma sugestão de mensagem a escrever:
Estou a mudar a vida de 5 jovens com a Amnistia Internacional. Junta-te também! Basta
assinares em www.amnistia.pt/maratona. É possível conseguirmos justiça por estes casos
porque todas as assinaturas serão apresentadas às respetivas autoridades. Por favor,
encaminha esta mensagem também para 5 contactos teus.

PARA SABER MAIS
Para saber mais sobre a Maratona de Cartas:
• Página sobre o projeto com todas as informações e recursos úteis:
www.amnistia.pt/maratona
• Algumas das vitórias alcançadas através da ação de milhares de pessoas:
https://www.amnistia.pt/vitorias/

