AÇÃO URGENTE

CALL-TO-ACTION

MARATONA DE CARTAS

AÇÃO:
Assinatura de petições, publicação nas
redes sociais

PREPARAÇÃO: 5 minutos

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual

QUANDO:
Até dia 6 de novembro

DURAÇÃO: 10 a 15 minutos

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
Fácil

LOCAL:
Onde quer que esteja

MATERIAL:
Telemóvel ou computador com
acesso à internet

TEMA / CAMPANHA:
Direitos humanos no mundo;
Maratona de Cartas

PORQUE PRECISAMOS DE SI?
Todos os anos, a Amnistia Internacional organiza o maior evento de
ativismo e de direitos humanos: a Maratona de Cartas. Perto do ﬁnal de
cada ano, milhares de pessoas em todo o mundo assinam petições,
escrevem cartas e organizam eventos de recolha de assinaturas em
defesa de um conjunto de pessoas em risco.
Este ano, a sua ação é fundamental para conseguirmos que seja feita
justiça em seis casos muitos especiais. Viaje connosco até ao Burundi,
Turquia, Colômbia, Malta, Myanmar e Arábia Saudita, e conheça as
histórias de nove pessoas que arriscaram tudo em defesa da liberdade, da
dignidade e da justiça. Pelas suas ações pacíﬁcas, algumas destas
pessoas estão presas, outras foram violentamente atacadas, perseguidas
ou ameaçadas de morte. Tudo porque resistiram ao medo e atuaram por
um mundo melhor. Agora, precisam de si.
No ﬁnal, entregaremos todas as assinaturas recolhidas às autoridades
responsáveis por cada um dos casos e acompanharemos os
desenvolvimentos de cada um deles. Garanta que a sua assinatura é uma
das que serão entregues, porque ela pode fazer toda a diferença.

O QUE QUEREMOS?
Queremos que as autoridades responsáveis por cada um dos casos selecionados garantam que é feita justiça e
que os direitos humanos são respeitados.

QUAL É A SUA MISSÃO?
1. Assinar as petições da Maratona de Cartas. O processo é muito simples e poderá assinar as seis petições
através de um único passo: www.amnistia.pt/maratona
2. Partilhar o link da Maratona da Maratona de Cartas nas suas redes sociais, convidando outras pessoas a
assinarem também.

GUIA DA AÇÃO
1. Assinar as petições em:
www.amnistia.pt/maratona
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 encontrará nas redes sociais
da Amnistia Internacional Portugal (@amnistiapt).
Pode sempre escrever a sua própria mensagem ou utilizar alguma das que
sugerimos de seguida:
• O maior evento de #DireitosHumanos do mundo está de volta! Este ano, a @amnistiapt está a
promover 6 casos na #MaratonaDeCartas que precisam da nossa ação imediata. São 6 pessoas
para quem todas as assinaturas fazem a diferença, incluindo a vossa!
https://www.amnistia.pt/maratona/
• A #MaratonaDeCartas da @amnistiapt é o maior evento de ativismo do mundo! Juntem o
vosso nome em defesa dos direitos humanos e apoiem os 6 casos deste ano. A vossa assinatura
tem mais poder do que imaginam. https://www.amnistia.pt/maratona/
• Eu já assinei os apelos da #MaratonaDeCartas da @amnistiapt. São 6 casos de pessoas que
precisam da nossa ação para que seja feita justiça. Todas as assinaturas contam e todas serão
enviadas às autoridades. Juntem o vosso nome também! https://www.amnistia.pt/maratona/

PARA SABER MAIS
Para saber mais sobre a Amnistia Internacional e o impacto da sua assinatura nos casos da
Maratona de Cartas:
• www.amnistia.pt/sudao-do-sul-magai-matiop-ngong-deixa-corredor-da-morte/
• www.amnistia.pt/o-impacto-da-sua-assinatura-maratona-de-cartas-2019-20/
• www.amnistia.pt/maratona-de-cartas-2019-fecha-com-novo-recorde/

