AÇÃO URGENTE

CALL-TO-ACTION

Turquia: é o momento da justiça triunfar

AÇÃO:
Publicação nas redes sociais

PREPARAÇÃO: 5 minutos

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual

QUANDO:
De 27 junho a 3 julho

DURAÇÃO: 5 minutos

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
Fácil

LOCAL:
Onde quer que esteja

MATERIAL:
Telemóvel ou computador com
acesso à internet

TEMA / CAMPANHA:
Defensores de Direitos Humanos / Brave

PORQUE PRECISAMOS DE SI?
No próximo dia 3 de julho, 11 defensores de direitos humanos
na Turquia irão conhecer a decisão do tribunal relativamente ao
seu caso. A última audiência, no dia 19 de fevereiro de 2020,
que também se esperava ter sido a ﬁnal, acabou por se prolongar,
levando ao adiamento para abril devido à falta de tempo para
ouvir todos os argumentos da defesa. Contudo, devido à
pandemia de Covid-19, um novo adiamento resultou na
marcação do dia 3 de julho como a data ﬁnal.
No contexto da brutal repressão à sociedade civil na Turquia, este
caso (conhecido como o Büyükada case ou os 11 de Istambul)
permanece como muito emblemático naquilo que representa: a
perseguição e criminalização do trabalho dos defensores de
direitos humanos (DDH). Atualmente, há centenas de DDH que
enfrentam investigações e acusações, são mantidos sob custódia
policial ou presos pelo seu trabalho legítimo e pacíﬁco. No caso
dos 11 de Istambul, e apesar da falta de provas, as acusações
variam entre “pertença a uma organização terrorista” ou “auxílio
a uma organização terrorista sem ser seu membro”. São
acusações que se aplicam, por exemplo, a Taner Kiliç, advogado
de direitos humanos e presidente honorário da Amnistia
Internacional na Turquia e, Idil Eser, ex diretora-executiva da Amnistia Internacional na Turquia.
É absolutamente fundamental mobilizarmo-nos até à data da audiência para pressionarmos as autoridades a
absolverem os nossos colegas e amigos de todas as acusações. A sua participação é verdadeiramente
importante. O apoio que os 11 DDH têm recebido foi referido por todos como um elemento fundamental para
ajudar a enfrentarem todo este processo injusto. Sabem que não estão sozinhos e que, em todo o mundo, há
milhares de pessoas que os defendem.

O QUE QUEREMOS?
Queremos a absolvição de todos os 11 DDH. Mas, até chegar esse momento decisivo no dia 3 de julho, é
preciso dar uma nova voz a este caso para pressionar as autoridades a tomarem a decisão certa.
Com recurso às redes sociais, queremos uma nova onda de solidariedade global para com todos os
envolvidos neste processo.

QUAL É A SUA MISSÃO?
Até ao dia 3 de julho, escreva uma mensagem de solidariedade e pressione as autoridades turcas a absolverem
todos os envolvidos no processo.
Poderá também partilhar alguns dos conteúdos que iremos publicar nas nossas redes sociais até ao dia 3 de
julho.

GUIA DA AÇÃO
1. Se optar por publicar uma mensagem nas suas redes sociais:
Pode publicar uma das mensagens de solidariedade que lhe sugerimos de seguida, na rede
social que lhe for mais conveniente.
• Three years on there is still no evidence of any wrongdoing by the 11 HRDs in the Büyükada
trial in #Turkey. They must be acquitted without further delay. #FreeRightsDefenders @amnistiapt
• 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. @amnistiapt
• For three years, more than 1 million people have been speaking out for justice for 11 activists
targeted for their human rights work in Turkey. On 3 July, they will be in court for the verdict
and we are speaking out for justice now. Join us to #FreeRightsDefenders. @amnistiapt
• I stand in solidarity with the 11 #BRAVE HRDs who are facing outrageous charges for their
peaceful and crucial work in Turkey. It is time for justice: all of them must be acquitted. We will
not stop until that. #FreeRightsDefenders.

Pode também escrever a sua própria mensagem, idealmente em inglês,
mas também o poderá fazer em português. Pedimos-lhe apenas que
marque @amnistiapt na sua mensagem, para que também a possamos
partilhar, e utilize o #FreeRightsDefenders.

PARA SABER MAIS
Um breve resumo de todo o processo, até à data da audiência de 19 de fevereiro:
https://www.amnistia.pt/contagem-decrescente-para-a-justica-na-turquia/
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-humanos-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/

