AÇÃO URGENTE

CALL-TO-ACTION

LIBERDADE IMEDIATA PARA ALEKSEI NAVALNY

AÇÃO:
Twitterstorm

PREPARAÇÃO: 5 minutos

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual

QUANDO:
Até dia 30 de abril

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?
Aleksei Navalny é um conhecido opositor político russo e um ativista contra a
corrupção. As suas investigações e denúncias de abusos de poder na Rússia são
amplamente conhecidas e a sua história foi recentemente destacada pelos holofotes
de todo o mundo.
Apesar do longo historial de perseguição e intimidação de que Aleksei Navalny é alvo,
foi a 17 de janeiro que a sua vida mudou. Após receber tratamento médico em
Berlim, na sequência de uma alegada tentativa de envenenamento, foi imediatamente
detido assim que regressou e pisou solo russo. Dias depois, um tribunal ordenou a sua
prisão preventiva até que fosse julgado por “múltiplas violações dos termos da sua
liberdade condicional”, relacionada com um caso anterior em que foi condenado.
Semanas após essa decisão, já em fevereiro, um outro tribunal condenou-o a
dois anos e oito meses de prisão (a que foram posteriormente reduzidos 2 meses),
numa condenação politicamente motivada. Na prisão, a saúde de Aleksei Navalny
deteriorou-se rapidamente e são lhe negados os cuidados médicos a que tem direito,
apesar da gravidade da situação. Para piorar, reportou que é acordado pelos guardas, a
cada hora, todas as noites. Em protesto, iniciou uma greve de fome no dia 31 de março.
A Rússia tem a obrigação de respeitar e proteger os direitos à vida e à saúde de qualquer pessoa, e de a proteger
contra tortura e maus-tratos. É por isso que precisamos de si, urgentemente. Aleksei Navalny deve ser libertado
imediatamente e devem-lhe ser garantidos os cuidados médicos a que tem direito, até que saia em liberdade.

O QUE QUEREMOS?
Queremos que Aleksei Navalny seja libertado imediatamente. Mas, até esse momento, é fundamental que
tenha acesso aos cuidados médicos de que necessita, providenciados por especialistas à sua escolha.

QUAL É A SUA MISSÃO?
Escreva uma mensagem dirigida ao presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, apelando à libertação de
Aleksei Navalny e garantido que, até à sua libertação, são providenciados os cuidados médicos a que tem
direito, dados por especialistas à sua escolha. Poderá enviar essa mensagem através do Twitter.

GUIA DA AÇÃO
1. Redes sociais
Pode participar utilizando um dos tweets que sugerimos de seguida:
• I urge President Putin (@KremlinRussia_E & @KremlinRussia) to grant Aleksei #Navalny’s
immediate release and in the meantime ensure he has access to adequate medical treatment.
I call others to do the same! #Russia must respect human rights. #FreeNavalny @amnistiapt
• Attacked, poisoned, unlawfully imprisoned and now being ill-treated, Russian activist Aleksei
#Navalny is punished just because of his peaceful activism against corruption.
@KremlinRussia_E & @KremlinRussia he must be immediately released! #FreeNavalny
@amnistiapt
• Aleksei #Navalny is unlawfully detained and suffering from rapidly deteriorating health in
prison. @KremlinRussia_E & @KremlinRussia: he must be freed immediately, and pending
released, treated by qualiﬁed medical specialists that he trusts! #FreeNavalny @amnistiapt

Pode também escrever a sua própria mensagem, idealmente em inglês, mas também o
poderá fazer em português. Pedimos-lhe apenas que:
1. Marque a @amnistiapt na sua mensagem, para que também a possamos partilhar;
2. Marque as páginas do governo russo, @KremlinRussia e @KremlinRussia_E
3. Utilize o hashtag #FreeNavalny

PARA SABER MAIS
Para saber mais a Amnistia Internacional e o caso de Aleksei Navalny:
• www.amnistia.pt/cronologia-da-injustica-10-datas-para-percebermos-o-caso-navalny/
• www.amnistia.pt/russia-suspeitas-de-envenenamento-aleksei-navalny/

