AÇÃO URGENTE

CALL-TO-ACTION

ILUMINE O SILÊNCIO IMPOSTO PELO
GOVERNO NA ÍNDIA - 2ª PARTE

AÇÃO:
Publicação nas redes sociais

PREPARAÇÃO: 5 minutos

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual

QUANDO:
até 9 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?
No âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União
Europeia (UE), irá decorrer no próximo dia 8 de maio a Cimeira
UE – Índia, no Porto. Estarão presentes os líderes dos vários
Estados-Membro da UE e o primeiro-ministro Narendra Modi
participará remotamente.
Perante o atual estado dos direitos humanos na Índia não podemos
ﬁcar em silêncio. Assim, a par da vigília organizada perto do local
da cimeira, onde se acenderá uma vela por cada assinatura na
nossa petição, será também organizada uma vigília online.
A vigília no Porto irá decorrer sem a presença física de ativistas
mas, a online que lhe propomos, irá permitir a participação dos
milhares de pessoas que desejam agir e mostrar a sua solidariedade
para com a atual situação na Índia.
É muito simples: até ao dia 9 de maio, tire uma fotograﬁa com
uma vela e partilhe nas suas redes sociais. Iremos partilhar todas
as fotograﬁas de forma a criar um mural, visível em todo o mundo,
com uma mensagem clara: queremos que os direitos humanos
sejam respeitados na Índia.

O QUE QUEREMOS?
Queremos criar um mural nas nossas redes sociais, que ilustre a solidariedade para com a atual situação de
direitos humanos na Índia. Tanto no local da cimeira, como nos meios digitais, queremos que seja impossível
ignorar esta luz e o nosso apelo: os direitos humanos devem ser respeitados na Índia.

QUAL É A SUA MISSÃO?
O mais importante, caso ainda não o tenha feito, é assinar a petição: www.amnistia.pt/peticao/peticao-repressao-india/
Depois:
1. Tirar uma fotograﬁa com uma vela (ou outro objeto que emita luz).
2. Partilhar a fotograﬁa nas redes sociais.
3. Partilhar a ação com familiares e amigos.

GUIA DA AÇÃO
1. Tirar uma fotograﬁa com uma vela (ou outro objeto que emita luz).
Partilhamos alguns exemplos que o/a podem a inspirar para a sua fotograﬁa.

2. Partilhar a fotograﬁa nas redes sociais:
Partilhe a fotograﬁa nas suas redes sociais. Pode utilizar alguma das mensagens que
sugerimos de seguida para a sua publicação.
• Há luzes que não podem ser apagadas. Na cimeira UE-India, no #Porto, é fundamental que a
#UE transmita que os direitos humanos na #India devem ser respeitados! Assinem e marquem
"presença" no evento da @amnistiapt! #WeStandWithIndia #RightToDissent
https://www.amnistia.pt/peticao/peticao-repressao-india/
• Na noite de 6/05, antevéspera da cimeira UE-Índia, no #Porto, a @amnistiapt organiza uma
vigília perto do local do evento. #Solidariedade e pressão internacional são as palavras de ordem.
Juntem o vosso nome! #WeStandWithIndia #RightToDissent
https://www.amnistia.pt/peticao/peticao-repressao-india
• É urgente mostrar o que querem esconder: o silêncio imposto na #India não pode continuar!
Assinem e juntem-se à @amnistiapt para #solidariedade e pressão aos líderes que estarão
presentes na Cimeira UE-India, no #Porto. #WeStandWithIndia #RightToDissent
https://www.amnistia.pt/peticao/peticao-repressao-india

Também pode escrever a sua própria mensagem. Pedimos-lhe apenas que:
1. Marque a @amnistiapt na sua fotograﬁa, para que também a possamos partilhar.
2. Utilize os hashtags #WeStandWithIndia e #RightToDissent

3. Partilhar a ação com familiares e amigos:
Fale desta ação com os seus familiares e amigos. Em casa, utilizando SMS ou outra forma de
contacto, convide as pessoas a assinarem a nossa petição, caso ainda não o tenham feito, e a
partilharem uma fotograﬁa, seguindo todos os passos aqui indicados.

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

