
PORQUE PRECISAMOS DE SI?

A 19 de fevereiro 11 defensores de direitos humanos na Turquia irão finalmente conhecer a decisão do 
tribunal face às acusações infundadas de que são alvo, dois anos depois de terem sido detidos pela primei-
ra vez.

Este caso é um símbolo fortíssimo da implacável repressão de quem defende dos direitos humanos na 
Turquia.

Apesar do julgamento se arrastar há demasiado tempo, há dois factos que permanecem inegáveis ao longo 
deste moroso processo: nenhum destes ativistas e defensores de direitos humanos cometeu qualquer crime 
e não foi apresentada qualquer prova que fundamentasse as acusações.  Porém, as autoridades turcas 
parecem querer continuar a arrastar o caso tanto quanto lhes for possível. 

Agora, chegou a última sessão do julgamento. Por isso, este é um momento crucial. 

Precisamos de si para que estes 11 defensores de direitos humanos saibam que não estão esquecidos: têm 
com eles a força de um movimento de solidariedade global que apela a que a justiça seja reposta. É funda-
mental que todos façamos parte desta mobilização mundial!

O QUE QUEREMOS?

Pretendemos criar uma verdadeira onda de solidariedade global, através de mensagens positivas e de apoio 
a este grupo de 11 ativistas e defensores de direitos humanos. Está na altura de todos serem absolvidos das 
falsas acusações de que são alvo!

Ao longo do tempo, todos eles referiram que o apoio que receberam e sentiram, de todo o mundo, foi 
fundamental para enfrentarem este processo, com toda a coragem que isso exige. Saberem que não estão 
sozinhos reforçou a certeza de que não fizeram nada de errado. Neste momento crucial, eles precisam desse 
apoio mais do que nunca.

Queremos destacar nesta mobilização global que nenhum dos 11 fez nada de errado e que todos são 
inocentes. Cada um deles apenas fez trabalho legítimo, pacífico, de defesa e promoção dos direitos 
humanos. 

DURAÇÃO: 3 minutos

LOCAL:  em qualquer lugar MATERIAL: telemóvel ou computador
com acesso à internet e às redes sociais

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual.

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
fácil

TEMA / CAMPANHA: BRAVE; 
Defensores dos Direitos Humanos;

Turquia: contagem decrescente para que a justiça 
seja reposta.

CALL 2 ACTION

PREPARAÇÃO: 5 minutosAÇÃO: Publicações nas redes sociais

QUANDO: 16 a 18 de fevereiro



Sugestões de mensagem:
[PT] Dois anos depois continua a não existir qualquer prova que fundamente as falsas acusações aos 11 DDH no julgamento de 

Büyükada. Sem mais demoras, todos devem ser absolvidos. #FreerightsDefenders. 
[EN]  After 2.5 years of prosecution not a shred of credible evidence of any wrongdoing has been presented against the 11 human 

rights defenders. 

[PT]  Os 11 DDH enfrentam acusações absurdas e não foram apresentadas quaisquer provas que as fundamentem. Não vamos parar 
de dizer #FreeRightsDefenders até que todos sejam absolvidos e terminem todas as perseguições a quem defende direitos 
humanos.

[EN] The 11 HRDs facing outrageous charges despite having done nothing wrong. We won’t stop saying #FreeRightsDefenders until 
they’re acquitted and prosecutions of all those defending human rights are stopped. 

[PT]  Durante quase 3 anos, mais de 1 milhão de pessoas apelou por justiça para os 11 ativistas perseguidos apenas pelo seu 
trabalho de direitos humanos na Turquia. A 19.fev, a decisão final justa só pode ser uma: SÃO INOCENTES! Juntem-se a nós! 
#FreeRightsDefenders.

[EN] For nearly 3 years, more than 1 million people have been speaking out for justice for 11 activists targeted for their human rights 
work in Turkey. On 19 February, they will be in court for the verdict and we are speaking out for justice now. Join us to #FreeRights-
Defenders. 

QUAL É A SUA MISSÃO?

Partilhar mensagens de apoio nas suas redes sociais e juntar-se ao movimento global de solidariedade a 
estes 11 defensores de direitos humanos, entre os dias 16 e 19 de fevereiro. Para isso poderá optar por 
uma de duas possibilidades:
1. Partilhar as publicações que vamos fazer nas redes sociais com o #FreeRightsDefenders. 

Links para os nossos perfis: 
https://www.instagram.com/amnistiapt/
https://www.facebook.com/amnistiapt/
https://twitter.com/amnistiapt 

2. Publicar nas suas redes sociais alguma das nossas sugestões de mensagem (ver em baixo).

GUIA DA AÇÃO

Sobre o caso destes 11 defensores de direitos humanos:

• Sobre Taner Kiliç aguardar julgamento em liberdade: 
https://www.amnistia.pt/taner-kilic-finalmente-em-liberdade-apos-mais-um-ano-atras-das-grades/

• Sobre a detenção e posterior libertação de Taner Kiliç: 
https://www.amnistia.pt/tribunal-ordena-libertacao-do-presidente-da-amnistia-na-turquia-ao-fim-oito-meses-na-prisao/

• Sobre o julgamento injusto que afetou estes defensores de direitos humanos: 
https://www.amnistia.pt/farsa-judicial-na-turquia-tem-de-chegar-a-um-fim-com-a-absolvicao-dos-defensores-de-direitos-human
os-em-julgamento/ 

• Sobre o a repressão na Turquia e as manifestações de apoio globais a Taner Kiliç:         
https://www.amnistia.pt/nemmaisumdia/ 

• Sobre a perseguição a defensores de direitos humanos na Turquia e o caso de Taner Kiliç: 
https://www.amnistia.pt/liberdade-para-os-defensores-de-direitos-humanos-na-turquia/ 

Sobre a repressão à sociedade civil na Turquia:

• Sobre a repressão à sociedade civil na Turquia: 
https://www.amnistia.pt/repressao-do-governo-na-turquia-esta-a-sufocar-a-sociedade-civil-com-um-deliberado-clima-de-medo/

• Sobre o clima de medo em que vivem os jornalistas na Turquia: 
https://www.amnistia.pt/para-os-jornalistas-a-turquia-tornou-se-uma-masmorra/

PARA SABER MAIS

QUER FAZER MAIS?

No dia 19 de fevereiro uma delegação da Amnistia Internacional vai estar a acompanhar o julgamento, 
dentro do tribunal, e a partilhar todos os desenvolvimentos no twitter. Acompanhe em                 
https://twitter.com/amnistiapt e partilhe as nossas mensagens!


