CALL 2 ACTION

Solidariedade com a família de Nasrin Sotoudeh

AÇÃO: Enviar mensagens de
solidariedade para a família de Nasrin

PREPARAÇÃO: 1 minuto

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual.

QUANDO:
7 a 13 de junho de 2019

DURAÇÃO: 3 minutos

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
fácil

LOCAL:
não se aplica.

MATERIAL: telemóvel ou computador
com ligação à internet;

TEMA / CAMPANHA:
BRAVE

PORQUE PRECISAMOS DE SI?
Nasrin Sotoudeh é uma corajosa advogada iraniana que não hesita em fazer frente às injustiças. Destaca-se
pelo trabalho desenvolvido na defesa dos direitos das mulheres, das crianças e contra a pena de morte no
seu país. Recentemente, ousou desaﬁar as leis que obrigam as raparigas a usar o hijab no Irão. O
incumprimento desta lei pode resultar em multas, chicoteamentos e até prisão. A sua coragem e exigência
por liberdade de escolha terminou com dois julgamentos injustos e uma condenação de 38 anos e 148
chicotadas.
Contudo, para além de mulher, defensora de direitos humanos e advogada, Nasrin também é casada e mãe
de dois ﬁlhos, o Nima e a Mehraveh. Hoje, mais do que nunca, é fundamental que saibam que os apoiamos
e que não estão sozinhos.

O QUE QUEREMOS?
Queremos que seja restituída a liberdade a Nasrin, imediatamente e sem quaisquer condicionantes, sendo
retiradas todas as queixas contra ela. Até lá, queremos que Nasrin e a sua família saibam que não estão
sozinhos e que têm o apoio de milhares de pessoas que estão a dar o seu nome e a pressionar para que as
autoridades Iranianas façam o que é correto. Para isso, iremos recolher mensagens de solidariedade para
enviar à sua família.

QUAL É A SUA MISSÃO?
Escrever uma mensagem de solidariedade para o marido e ﬁlhos da Nasrin na página:
https://www.amnistia.pt/mensagem-para-os-ﬁlhos-da-nasrin/
Convidar outras pessoas a que façam o mesmo: os seus familiares, amigos, colegas de trabalho.

GUIA DA AÇÃO
1. Aceder ao formulário na página:
https://www.amnistia.pt/mensagem-para-os-ﬁlhos-da-nasrin/
2. Escrever uma mensagem à Nasrin ou usar a mensagem pré-deﬁnida;
3. Submeter o formulário.
4. Partilhar a ação nas suas redes sociais, email, ou de forma presencial - por exemplo, num jantar de
amigos ou com colegas de trabalho

PARA SABER MAIS

Nasrin Sotoudeh (à direita) com a ﬁlha Mehraveh (ao centro) e o ﬁlho Nima (à esquerda)
© Amnistia Internacional

• Artigo sobre as comoventes cartas escritas da prisão por Nasrin Sotoudeh aos seus ﬁlhos:
https://www.amnistia.pt/sinto-a-tua-falta-minha-querida-cartas-de-uma-mae-presa-por-lutar-pela-justica/
• A petição foi encerrada no passado dia 3 de junho de 2019, e todas as assinaturas serão enviadas pela
Amnistia Internacional. Só em Portugal, foram recolhidas até ao momento mais de 11 mil assinaturas
• Campanha BRAVE: https://www.amnistia.pt/brave/

