AÇÃO URGENTE

CALL-TO-ACTION

CHEGOU O MOMENTO DE ENCERRAR GUANTÁNAMO

AÇÃO:
Assinatura de petição, partilha nas redes
sociais e com amigos e familiares

PREPARAÇÃO: 5 minutos

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual

QUANDO:
Até dia 31 de janeiro

DURAÇÃO: 5 a 10 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?
Há dezanove anos, o mundo mudou para sempre: os ataques de 11 de
setembro são um marco incontestável na História e desencadearam uma
série de respostas que moldaram o cenário das relações internacionais.
Uma delas, enquadrada na “guerra contra o terrorismo” dos EUA, consistiu
na detenção de dezenas de pessoas na prisão militar de Guantánamo.
www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2021/01/Report_USA-Right-the-Wrong_Decision-Time-on-Guantananmo.pdf
O relatório da Amnistia Internacional, USA: Right the Wrong, documenta a

atual situação de 40 pessoas que ainda estão detidas por tempo
indeterminado, todas muçulmanas, a maioria sem qualquer tipo de
acusação. Mas as violações de direitos humanos continuam: muitas foram
torturadas pelo governo dos EUA, há falta de cuidados médicos
adequados, nenhuma teve direito a um julgamento justo e as
transferências foram suspensas. Mesmo as pessoas cuja libertação foi
autorizada há anos, permanecem encarceradas.
Com a sua ação, vamos apelar ao presidente-eleito Joe Biden que cumpra o que prometeu: “Vamos defender
os direitos daqueles que trazemos à justiça. E vamos fechar o centro de detenção na Baía de Guantánamo”.
Chegou o momento de cumprir a promessa.

O QUE QUEREMOS?
Queremos que o centro de detenção de Guantánamo seja encerrado e sejam garantidas as transferências já
autorizadas para países que respeitem os direitos humanos.

QUAL É A SUA MISSÃO?
1. Assinar a petição dirigida ao presidente-eleito Joe Biden.
2. Partilhar com familiares e amigos.
3. Partilhar a petição nas redes sociais.

GUIA DA AÇÃO
1. Assinar a petição em:
https://www.amnistia.pt/peticao/chegou-o-momento-de-encerrar-guantanamo/
2. Partilhar com familiares e amigos:
Fale deste caso com os seus familiares e amigos. Em casa, utilizando SMS ou outra forma de
contacto, inicie uma conversa sobre este caso, as suas implicações e convide as pessoas a
assinarem a petição.
3. Partilhar nas 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:
• #Guantanamo é um símbolo de violações de direitos humanos que acontecem há demasiado
tempo e sem qualquer responsabilização. Assinem a petição da @amnistiapt e apelem a que
@JoeBiden cumpra a palavra: chegou o momento de encerrar #Guantanamo!
https://www.amnistia.pt/peticao/chegou-o-momento-de-encerrar-guantanamo/
• 19 anos depois, 40 detidos, inúmeras violações de direitos humanos e nenhuma responsabilização:
chegou o momento de encerrar #Guantanamo! Juntem também o vosso nome à petição da
@amnistiapt e apelem a que @JoeBiden cumpra a sua promessa.
https://www.amnistia.pt/peticao/chegou-o-momento-de-encerrar-guantanamo/
• A justiça não tem lugar em #Guantanamo. 19 anos depois das primeiras detenções, esta
prisão militar continua a ser um lugar de abusos de direitos humanos. Juntem-se à @amnistiapt
e apelem a @JoeBiden que cumpra as promessas e encerre #Guantanamo!
https://www.amnistia.pt/peticao/chegou-o-momento-de-encerrar-guantanamo/

PARA SABER MAIS
Para saber mais sobre o trabalho da Amnistia Internacional e o centro de detenção na Baía de Guantánamo:
Relatório sobre as contínuas violações de direitos humanos, que persistem em Guantánamo:
USA: Right the Wrong
www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2021/01/Report_USA-Right-the-Wrong_Decision-Time-on-Guantananmo.pdf
Mais informações:
• www.amnistia.pt/eua-novo-relatorio-detalha-violacoes-de-direitos-humanos-em-curso-no-centro-de-detencao-de-guantanamo
• www.amnistia.pt/eua-direitos-humanos-devem-ser-prioridade-do-presidente-eleito-joe-biden
• www.amnistia.pt/18-anos-depois-ainda-lutamos-pelo-encerramento-de-guantanamo
• www.amnistia.pt/5-formas-de-tortura-que-tem-de-ser-abolidas
• www.amnistia.pt/guantanamo-o-legado-de-17-anos-de-tortura-e-injustica

