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AÇÃO URGENTE CALL-TO-ACTION

LIBERDADE E UM JULGAMENTO JUSTO PARA 
MIKITA ZALATAROU

Queremos que Mikita Zalatarou seja libertado e tenha acesso a um julgamento justo, de acordo com todos 
os padrões internacionais.

Ao longo dos últimos anos, a Amnistia Internacional 
tem vindo a denunciar as violações de direitos humanos 
que decorrem na Bielorrússia. A erosão de direitos civis 
e políticos, o uso ilegal da força, a tortura e a repressão 
generalizada são algumas das características do atual 
regime que vigora neste país. E nem as crianças 
escapam à repressão das autoridades.

Mikita Zalatarou, de apenas 17 anos, é uma dessas 
muitas vítimas. Tudo começou quando, em agosto de 
2020, durante uma manifestação pacífica contra os 
resultados das últimas eleições presidenciais terminou 
de forma abrupta. Mikita, que apenas aguardava a 
chegada de um amigo, viu-se no meio de uma multidão 
que começou a correr quando a polícia chegou. 
Tal como os restantes, também ele fugiu.  

No dia seguinte, a polícia foi até casa de Mikita. 
Prenderam-no, foi brutalmente agredido e acusaram-no 
de, na noite anterior, ter atirado um cocktail Molotov na 
direção de dois polícias. E, mesmo perante a ausência 
de provas, Mikita foi condenado a 5 anos de prisão. 

A situação de Mikita Zalatarou é urgente: a Amnistia Internacional tem conhecimento de que Mikita foi vítima de 
tortura já sob custódia e sofre de epilepsia. É fundamental que seja libertado e que tenha a possibilidade de um 
julgamento justo.

Assinatura de petição

Até 4 de fevereiro

Onde quer que esteja Telemóvel ou computador com 
acesso à internet

Direitos humanos no mundo; 
Maratona de Cartas

Fácil

1 pessoa. Ação individual

5 a 10 minutos

5 minutos



PARA SABER MAIS

Para saber mais sobre Zhang Zhan e o estado dos direitos humanos na China:

• Relatório anual sobre o estado dos direitos humanos no mundo (página 82 apenas em disponível em inglês): 

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

• https://www.amnistia.pt/mikita-zalatarou-o-rapaz-que-gosta-de-andar-de-bicicleta/ 

• https://www.amnistia.pt/bielorrussia-um-ano-de-repressao-constante-medo-e-solidariedade/ 

• https://www.amnistia.pt/bielorrussia-desporto-como-campo-de-batalha-para-repressao-e-retaliacoes/ 

• https://www.amnistia.pt/bielorrussia-nem-as-criancas-escapam-a-repressao-das-autoridades/ 

GUIA DE AÇÃO

1. Assinar a petição em: https://www.amnistia.pt/peticao/mikita-zalatarou/

2. Partilhar com familiares e amigos: Fale do caso de Mikita Zalatarou 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:

• Mikita Zalatarou, de apenas 17 anos, é uma das muitas vítimas da repressão das autoridades 
bielorrusas. Não ficaremos em silêncio. Deve ser libertado e ter acesso a um julgamento justo! 
Juntem o vosso nome ao apelo da @amnistiapt: https://www.amnistia.pt/peticao/mikita-zalatarou/

• Na Bielorrússia, Mikita Zalatarou foi agredido, eletrocutado e colocado atrás das grades na 
sequência de um julgamento profundamente injusto. Chegou o momento de ser feita justiça. 
Juntem-se à @amnistiapt e assinem: https://www.amnistia.pt/peticao/mikita-zalatarou/

• “Por favor apoiem o meu filho.”
São estas as palavras do pai de Mikita Zalatarou para todo nós, porque sabe que juntos podemos 
conseguir que seja feita justiça para o seu filho. Juntem-se à @amnistiapt e assinem: 
https://www.amnistia.pt/peticao/mikita-zalatarou/

QUAL É A SUA MISSÃO?

1. Assinar a petição dirigida ao procurador-geral da Bielorrússia, Andrei Shved.

2. Partilhar com familiares e amigos.

3. Partilhar a petição nas redes sociais.
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