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AÇÃO URGENTE CALL-TO-ACTION

LIBERDADE IMEDIATA PARA MOHAMED BAKER

Queremos que Mohamed Baker seja imediatamente libertado.

1. Assinar a petição dirigida ao presidente do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi.  

2. Partilhar com familiares e amigos.

3. Partilhar a petição nas redes sociais.

Mais de dez anos depois das revoltas populares que ficaram conhecidas como 
“Primavera Árabe”, a situação de direitos humanos em vários países agravou-se. 
Um dos principais exemplos é o Egito, onde se destacam os aumentos das 
perseguições, das detenções e dos julgamentos injustos contra defensores de 
direitos humanos.

Foi perante este contexto que Mohamed Baker, um advogado de direitos humanos, 
decidiu agir. Em 2014, fundou o Centro Adalah para os Direitos e Liberdades para 
denunciar abusos no sistema penal e situações de insalubridade dentro das prisões, 
defender a liberdade académica, proteger e defender refugiados, crianças em 
detenção e casos de pessoas condenadas à pena de morte. 

Contudo, em setembro de 2019, quando se preparava para defender um amigo, 
tudo mudou. Foi Mohamed Baker quem acabou preso pelas autoridades, com 
acusações falsas relacionadas com terrorismo. Dois anos depois de ter sido detido, 
nunca foi formalmente acusado ou levado a tribunal e está, neste momento, numa prisão de alta segurança. 
Tudo por ter agido em defesa de pessoas e comunidades vulneráveis no Egito. 

A sua libertação pode ser possível com a sua ação. Não fique indiferente, atue!

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

Até 29 de outubro

Onde quer que esteja Telemóvel ou computador com 
acesso à internet

Defensores de direitos humanos; 
Direitos humanos no mundo

Fácil

1 pessoa. Ação individual

5 a 10 minutos

5 minutos



PARA SABER MAIS

GUIA DE AÇÃO

Para saber mais sobre o atual estado dos direitos humanos no Egito:

• Capítulo sobre o país, inserido no Relatório Anual 2020 (página 146, disponível apenas em inglês):

www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2021/03/Amnesty_Report_2020.pdf  

• www.amnistia.pt/o-ativismo-continua-vivo-dez-anos-depois-da-primavera-arabe/ 

• www.amnistia.pt/egito-prisioneiros-de-consciencia-em-risco-de-vida-devido-a-abusos-e-falta-de-cuidados-de-saude/ 

1. Assinar a petição em: 
www.amnistia.pt/peticao/mohamed-baker-egito/

2. Partilhar com familiares e amigos: Fale do caso de Mohamed Baker 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: Partilhe 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).

Ao partilhar nas redes sociais, opte por escrever a sua própria mensagem ou utilizar alguma das que 
sugerimos de seguida:

• Mohamed Baker é um corajoso defensor de #direitoshumanos injustamente preso no #Egito.  
É uma das mais recentes vítimas da repressão imposta a quem atua por uma sociedade mais justa. 
Assinem a petição da @amnistiapt em defesa da sua liberdade. #Free_Baker  
www.amnistia.pt/peticao/mohamed-baker-egito/

• Assinei a petição da @amnistiapt em defesa da liberdade de Mohamed Baker. Ele que defendeu 
algumas das pessoas mais vulneráveis no #Egito, está preso por isso há 2 anos.  
Juntem o vosso nome também! #Free_Baker www.amnistia.pt/peticao/mohamed-baker-egito/

• Join me and @amnistiapt in calling @AlsisiOfficial to release Mohamed Baker! He has been 
arbitrarily detained for more than 21 months without charge or trial, simply for his human rights work. 
Sign this petition and ask for his release! #Free_Baker  
www.amnistia.pt/peticao/mohamed-baker-egito/

https://www.amnistia.pt/peticao/mohamed-baker-egito/?utm_source=email-marketing&utm_medium=cta&utm_campaign=link-1
https://www.amnistia.pt/peticao/mohamed-baker-egito/?utm_source=email-marketing&utm_medium=cta&utm_campaign=tweet-1
https://www.amnistia.pt/peticao/mohamed-baker-egito/?utm_source=email-marketing&utm_medium=cta&utm_campaign=tweet-2
https://www.amnistia.pt/peticao/mohamed-baker-egito/?utm_source=email-marketing&utm_medium=cta&utm_campaign=tweet-3

	Bookmark 1

