AÇÃO URGENTE

CALL-TO-ACTION

PROTEÇÃO URGENTE PARA OS
REFUGIADOS EM MORIA

AÇÃO:
Assinatura de petição, publicação nas
redes sociais

PREPARAÇÃO: 5 minutos

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual

QUANDO:
Até dia 1 de outubro

DURAÇÃO: 5 a 10 minutos

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
Fácil

LOCAL:
Onde quer que esteja

MATERIAL:
Telemóvel ou computador com
acesso à internet

TEMA / CAMPANHA:
Eu acolho; Direitos humanos no mundo

PORQUE PRECISAMOS DE SI?

Na noite de 8 de setembro, deﬂagrou uma emergência humanitária em Lesbos, na Grécia. O maior campo de
refugiados da Europa, o campo de Moria, foi consumido por um incêndio, a que se seguiram outros nos dias
seguintes, o que deixou 12.500 pessoas sem qualquer tipo de abrigo e com acesso muito limitado a serviços
básicos, como água potável, comida e cuidados médicos. As pessoas mais velhas, com doenças crónicas,
crianças, mulheres grávidas, mães com bebés pequenos e pessoas portadoras de deﬁciência estão entre os mais
vulneráveis, que precisam de ajuda urgente.
Estas noites ﬁcarão para sempre gravadas na memória destas milhares de pessoas. Pessoas que fugiram de
conﬂitos armados, de perseguições, da tortura, de outros abusos de direitos humanos e que, depois de terem
sobrevivido a tudo isto, testemunharam agora um outro tipo de violência. Os incêndios provavelmente
destruíram tudo o que lhes restava, incluindo documentos essenciais, objetos pessoais e medicamentos.
Infelizmente, a situação era previsível. É resultado das políticas imprudentes da União Europeia ao condenarem
milhares de pessoas a condições de vida miseráveis em campos sobrelotados – o campo de Moria abrigava
12.500 pessoas quando a sua capacidade oﬁcial é para 3.000 pessoas. Uma situação que se agravou com a
pandemia de COVID-19 e com a conﬁrmação de casos de infeção em Moria, onde não existiam condições que
permitissem cumprir com as medidas de prevenção de contágio: o distanciamento social era impossível e o
saneamento inadequado.
Com a sua ação, pressionamos as autoridades gregas para que, com a ajuda da União Europeia, providenciem
ajuda humanitária, facilitem o descongestionamento de Lesbos e de outras ilhas gregas e acelerem os
processos de recolocação.
Há 12.500 pessoas que precisam de si.

O QUE QUEREMOS?
Queremos que a Grécia, com a ajuda dos vários Estados-membros da União Europeia, atue para proteger as vidas de
quem foi afetado pelos incêndios em Moria e garanta condições dignas para todos os residentes nos campos gregos.

QUAL É A SUA MISSÃO?
1- Assinar a petição dirigida ao primeiro-ministro grego:
www.amnistia.pt/peticao/grecia-protecao-urgente-para-os-refugiados-em-moria
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/grecia-protecao-urgente-para-os-refugiados-em-moria

2. Redes sociais
Partilhar o link da petição nas suas redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter ou outra) para
que mais pessoas assinem. Se preferir, pode partilhar os posts que temos nas redes sociais da
Amnistia Internacional Portugal (@amnistiapt)
Pode sempre escrever a sua própria mensagem ou utilizar alguma das que sugerimos de seguida:
• A Grécia, com a ajuda da UE, deve agir imediatamente para proteger as vidas de quem foi
afetado pelo incêndio em #Moria e para garantir condições dignas para todos os residentes nos
campos gregos. #ProtectRefugeeLives @amnistiapt
www.amnistia.pt/peticao/grecia-protecao-urgente-para-os-refugiados-em-moria/

• As pessoas devem ser protegidas! Assine a petição da @amnistiapt para exigir uma resposta
urgente das autoridades gregas que, com a ajuda da UE, devem proteger as vidas de todas as
pessoas afetadas pelos incêndios em #Moria! #ProtectRefugeeLives
www.amnistia.pt/peticao/grecia-protecao-urgente-para-os-refugiados-em-moria/

• Já assinei a petição da @amnistiapt que apela à proteção de todos os refugiados e requerentes
de asilo atingidos pelos incêndios em #Moria. Junta o teu nome também! Todos temos direito a
viver em segurança e com dignidade.
www.amnistia.pt/peticao/grecia-protecao-urgente-para-os-refugiados-em-moria/

Caso opte por escrever a sua mensagem, pedimos-lhe apenas que marque a @amnistiapt, para
que também a possamos partilhar.

PARA SABER MAIS
Para saber mais sobre a Amnistia Internacional e os campos de refugiados na Grécia:
• www.amnistia.pt/grecia-incendio-destroi-campo-de-moria-e-deixa-12-500-pessoas-desalojadas/
• www.amnistia.pt/malta-taticas-ilegais-expoem-refugiados-e-migrantes-a-sofrimento-no-mediterraneo-central/
• www.amnistia.pt/covid-19-aplicacao-das-regras-de-conﬁnamento-expoe-preconceito-racial-e-discriminacao-entre-policias-europeias
• www.amnistia.pt/grecia-turquia-requerentes-de-asilo-e-migrantes-mortos-e-alvo-de-abusos/

