AÇÃO URGENTE

CALL-TO-ACTION

JUSTIÇA PARA GEORGE FLOYD

AÇÃO:
Assinatura de petição e divulgação nas
redes sociais

PREPARAÇÃO: 5 a 10 minutos

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual

QUANDO:
Até dia 12 de junho

DURAÇÃO: 5 minutos

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
Fácil

LOCAL:
Onde quer que esteja

MATERIAL:
Telemóvel ou computador com
acesso à internet

TEMA / CAMPANHA:
Direitos humanos no mundo

PORQUE PRECISAMOS DE SI?
No dia 25 de maio, milhões de pessoas em todo o mundo
tomaram conhecimento da morte de George Floyd. Durante
mais de sete minutos, um agente policial ajoelhou-se
diretamente no seu pescoço e recusou mexer-se.
George Floyd não conseguia respirar.
Quando ﬁnalmente o polícia retirou o joelho do pescoço de
George, o seu corpo estava inerte. Foi declarado como
morto mais tarde.
Ninguém deveria acordar e ter de pensar que talvez tenha
chegado o dia em que um agente da polícia ameaça a sua
vida mas, nos Estados Unidos da América (EUA), todos os
anos, cerca de 1000 pessoas são mortas pelo uso
excessivo da força policial. As pessoas de minorias étnicas
e raciais, em particular pessoas negras, estão ainda em
maior risco e vivem com este receio diariamente.
As ações dos agentes de autoridade de Minneapolis aterrorizaram ainda mais uma comunidade que já
perdeu demasiado e George Floyd foi mais uma das inúmeras vítimas dessa violência. Mas é altura de se
fazer justiça. Apesar dos agentes envolvidos terem sido despedidos e acusados, é fundamental que sejam
agora julgados de acordo com todos os padrões de direitos humanos.
Precisamos de si para pressionar as autoridades competentes nos EUA a garantir que todos os envolvidos
são responsabilizados, que um episódio semelhante não volta a acontecer e que são tomadas todas as
medidas para que o uso da força ilegal por agentes da polícia seja considerado inaceitável. Chegou o
momento de serem implementadas reformas sistémicas que, de facto, protejam todas as pessoas.

O QUE QUEREMOS?
Queremos que todos agentes da polícia envolvidos na morte de George Floyd sejam responsabilizados e que
o uso da força excessivo, desnecessário e ilegal pela polícia nos EUA tenha um ﬁm.

QUAL É A SUA MISSÃO?
1 - Assinar a nossa petição: www.amnistia.pt/peticao/queremos-justica-para-george-ﬂoyd/
2- Partilhar a petição nas suas redes sociais, convidando outras pessoas a assinarem também.

GUIA DA AÇÃO
1.Assinar a petição em:

www.amnistia.pt/peticao/queremos-justica-para-george-ﬂoyd

2.Redes Sociais
Partilhar o link da petição nas suas redes sociais (Instagram, Facebook,Twitter ou outra) para
que mais pessoas assinem!
Pode escrever a sua própria mensagem ou utilizar alguma das que sugerimos:
• Todos os agentes da polícia envolvidos na morte de George Floyd devem ser responsabilizados e é
urgente uma reforma sistémica para proteger vidas. Assinem a petição da @amnistiapt:
https://www.amnistia.pt/peticao/queremos-justica-para-george-ﬂoyd/
#JusticeForFloyd #JusticeForGeorgeFloyd
• Parem de matar pessoas negras.
Parem de atacar manifestantes pacíﬁcos.
Parem de permitir racismo.
Parem de prender jornalistas.
Parem de permitir violência policial.
Queremos justiça! Tal como eu, assinem a petição da @amnistiapt:
https://www.amnistia.pt/peticao/queremos-justica-para-george-ﬂoyd/
#JusticeForGeorgeFloyd
• Já assinei a petição da @amnistiapt. Quero que seja feita justiça por #GeorgeFloyd e por todas
as outras pessoas que perderam a sua vida devido à violência policial.
Junta o teu nome também.
https://www.amnistia.pt/peticao/queremos-justica-para-george-ﬂoyd/
#JusticeForFloyd #JusticeForGeorgeFloyd
• Caso a polícia não tivesse recorrido ao uso excessivo da força, George ainda estaria vivo.
Chegou o momento de ser feita justiça e exigir reformas urgentes. Não ﬁquem indiferentes!
Juntem o vosso nome: https://www.amnistia.pt/peticao/queremos-justica-para-george-ﬂoyd/
#JusticeForFloyd #JusticeForGeorgeFloyd

PARA SABER MAIS
Para saber mais sobre a Amnistia Internacional e uso excessivo da força policial:
• www.amnistia.pt/europa-direitos-e-independencia-judicial-em-causa-levaram-milhares-de-pessoas-as-ruas/
• www.amnistia.pt/hong-kong-violencia-policial-continua-por-investigar/
• www.amnistia.pt/chile-as-violacoes-de-direitos-humanos-que-e-preciso-denunciar/
• www.amnistia.pt/venezuela-posicao-da-onu-espelha-necessidade-de-criar-comissao-de-inquerito/
• www.amnistia.pt/egito-repressao-feita-lei-seis-anos-depois-da-queda-de-morsi/
• www.amnistia.pt/portugal-habitacao-discriminacao-e-violencia-de-genero-em-alertas-feitos-a-onu/

#JusticeForFloyd

