AÇÃO URGENTE

CALL-TO-ACTION

LIBERDADE PARA AS DEFENSORAS DE DIREITOS
HUMANOS NA ARÁBIA SAUDITA

AÇÃO:
Twitterstorm

PREPARAÇÃO: 5 a 10 minutos

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual

QUANDO:
16 e 17 de maio

DURAÇÃO: 5 a 10 minutos

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
Fácil

LOCAL:
Onde quer que esteja

MATERIAL:
Telemóvel ou computador com
acesso à internet

TEMA / CAMPANHA:
BRAVE; Direitos humanos no mundo

PORQUE PRECISAMOS DE SI?
Passaram dois anos desde que as autoridades
sauditas prenderam várias mulheres defensoras de
direitos humanos (DDH) que, de forma corajosa e
pacíﬁca, defendiam o ﬁm da proibição das mulheres
conduzirem e do repressivo sistema de guardiões
masculino.
Em junho de 2018, a Arábia Saudita levantou a
proibição de condução às mulheres e anunciou
reformas ao sistema de guardiões. Contudo, a vitória
foi agridoce. As DDH pagaram um preço demasiado
alto pela sua coragem: treze estão envolvidas num
processo judicial, das quais cinco ainda estão
detidas. São elas Loujain al-Hathloul, Nassima
al-Sada, Samar Badawi, Nouf Abdulaziz and Maya’a
al-Zahrani.
Para marcar o segundo aniversário destes desenvolvimentos positivos no país e celebrar as verdadeiras
responsáveis por eles, precisamos de si para que as autoridades sauditas saibam que, em todo o mundo,
milhares de pessoas instam à sua libertação e anulação das acusações.
Nenhuma delas merece continuar a ser perseguida ou permanecer atrás das grades.

O QUE QUEREMOS?
Queremos que a merecida liberdade seja imediatamente reposta para todas estas mulheres defensoras de
direitos humanos e que todas as acusações contra elas sejam retiradas.

QUAL É A SUA MISSÃO?
Junte-se à ação global de defesa destas DDH no Twitter, nos dias 16 e 17 de maio.
Escreva a sua mensagem dirigida às autoridades sauditas e apele à liberdade imediata e incondicional destas
mulheres.

GUIA DA AÇÃO
Twitter
Pode participar utilizando um dos tweets que sugerimos de seguida.
• 15 May, marks the two-year detention anniversary of the brave #Saudi feminists who have
been locked up in prison and accused of promoting women’s rights. Today we stand in solidarity
with them and call on @KingSalman to #FreeSaudiHeroes
• @Amnesty is calling for support of #Saudi #women activists still detained. We are spotlighting
three remarkable women human rights defenders #WHRDs @samarbadawi15 @LoujainHathloul
@nasema33. Join by retweeting! #StandWithSaudiHeroes #StandWithSaudiFeminists
@amnistiapt
• @KingSalman you can’t claim progressive reforms while keeping behind bars activists and
human rights defenders like @LoujainHathloul @samarbadawi15 & @nasema33. They are the
force of change. Release them immediately & unconditionally! #StandWithSaudiFeminists
@amnistiapt
• How can reforms in #Saudi be celebrated when the champions of these reforms have been
arrested, detained, tortured and put on trial for “promoting women’s rights” and “calling for the
end of the male guardianship system”? #StandWithSaudiFeminists @amnistiapt
• Two years in prison for promoting women’s rights is a gruesome violation of their human rights
@LoujainHathloul @samarbadawi15 & @nasema33. They should not spend one more day in jail.
Retweet to stand in solidarity with the true reformists #StandWithSaudiHeroes @amnistiapt

Pode também escrever a sua própria mensagem, idealmente em inglês ou árabe, mas também
o poderá fazer em português se preferir.
Pedimos-lhe apenas que:
1. Marque a @amnistiapt na sua mensagem, para que também a possamos partilhar
2. Utilize um destes #StandWithSaudiHeroes #StandWithSaudiFeminists #FreeSaudiHeroes
3. Marque o rei da Arábia Saudita @KingSalman
Pode também marcar algumas das DDH na sua mensagem:
•
•
•
•
•
•

@Saudiwoman(Iman al-Nafjan)
@nasema33(Nassima al-Sada)
@azizayousef
@LoujainHathloul
@samarbadawi15
@nofah1(Nouf Abdulaziz)

PARA SABER MAIS
Para saber mais sobre a Amnistia Internacional e os direitos humanos na Arábia Saudita:
• www.amnistia.pt/arabia-saudita-executa-numero-recorde-de-condenados-em-2019/
• www.amnistia.pt/arabia-saudita-como-um-tribunal-se-tornou-numa-ferramenta-politica/
• www.amnistia.pt/arabia-saudita-cargueiro-de-armas-recebido-entre-protestos-na-europa/
• www.amnistia.pt/arabia-saudita-o-que-nao-mudou-depois-da-morte-de-khashoggi/
• www.amnistia.pt/arabia-saudita-10-coisas-que-precisa-saber-sobre-um-reino-de-crueldade/
• www.amnistia.pt/vergonhosa-detencao-de-mulheres-defensoras-de-direitos-humanos-na-arabia-saudita-chega-aos-100-dias/

