AÇÃO URGENTE

CALL-TO-ACTION

VAMOS ILUMINAR O SILÊNCIO IMPOSTO PELO
GOVERNO NA ÍNDIA

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 6 de maio

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?
Desde 2014 que a Amnistia Internacional tem documentado ataques físicos,
perseguição e intimidação a qualquer pessoa que ouse criticar a atuação das
autoridades na Índia. A situação deteriorou-se ainda mais com o atual
contexto pandémico e a repressão chegou também a todas as críticas feitas à
resposta à pandemia.
Perante esta situação de direitos humanos, surgiu a oportunidade perfeita
para agirmos e mostramos a nossa solidariedade: no âmbito da Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia, irá decorrer no próximo dia 8 de
maio a Cimeira União Europeia – Índia, no Porto. Estarão presentes
representantes dos vários Estados-Membro da União Europeia e o
primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, participará remotamente.
Este é o momento ideal para que os líderes europeus transmitam a mensagem
de que estamos atentos ao que se passa na Índia. E, para garantirmos que
essa mensagem é transmitida, na noite de 6 de maio, antevéspera da
cimeira, organizaremos uma vigília no Porto, perto do local do evento.
A vigília não contará com a presença física de ativistas, mas precisamos da sua ação! Por cada assinatura na
nossa petição será acesa uma vela. Podemos contar consigo para acendermos centenas de velas?
Queremos que seja impossível ignorar esta luz.

O QUE QUEREMOS?
Queremos que os líderes europeus aproveitem esta oportunidade para transmitir ao primeiro-ministro Narendra
Modi que deve colocar um ponto ﬁnal à repressão à sociedade civil na Índia.

QUAL É A SUA MISSÃO?
1. Assinar a petição dirigida aos líderes europeus.
2. Partilhar com familiares e amigos.
3. Partilhar a petição nas redes sociais.

GUIA DA AÇÃO
1. Assinar a petição em:
www.amnistia.pt/peticao/peticao-repressao-india/
2. Partilhar com familiares e amigos:
Fale desta ação com os seus familiares e amigos. Em casa, utilizando SMS ou outra forma de
contacto, inicie uma conversa sobre este assunto, 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 nas redes sociais ou utilizar alguma das que
sugerimos de seguida.
• Na cimeira UE-India que irá acontecer no Porto, é fundamental que a #UE transmita a
mensagem de que os direitos humanos na #India devem ser respeitados! Assinem a petição e
marquem "presença" no evento da @amnistiapt no dia 6/05! #WeStandWithIndia
www.amnistia.pt/peticao/peticao-repressao-india/
• A atualidade na #India exige a ação e solidariedade. Centenas de pessoas estão impedidas de
fazer o seu trabalho em direitos humanos, sobretudo agora. Assinem e a @amnistiapt irá acender
uma luz de esperança, impossível de ignorar! #WeStandWithIndia
www.amnistia.pt/peticao/peticao-repressao-india/
• A #India deve apoiar a sociedade civil, sobretudo no contexto pandémico, e não reprimi-la.
Queremos que a nossa solidariedade seja transmitida durante a cimeira UE-India, por todos os
líderes da #UE! Juntem-se à @amnistiapt e digam #WeStandWithIndia:
www.amnistia.pt/peticao/peticao-repressao-india/

PARA SABER MAIS
Para saber mais sobre a ação da Amnistia Internacional no dia 6 de maio, no Porto:
• www.amnistia.pt/acao-ue-india/

Para saber mais sobre o atual estado dos direitos humanos na Índia:
Capítulo sobre o país, inserido no Relatório Anual:
• www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2021/04/india_amnesty-international-report-2020_21.pdf

