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AÇÃO URGENTE CALL-TO-ACTION

FIM AO APARTHEID DO ESTADO DE ISRAEL

Queremos o fim do apartheid e, em particular, o fim imediato das demolições e dos desalojamentos forçados 
de palestinianos.

1. Assinar a petição dirigida ao primeiro-ministro israelita Naftali Bennett.

2. Partilhar com familiares e amigos.

3. Partilhar a petição nas redes sociais.

No dia 1 de fevereiro, a Amnistia Internacional publicou um abrangente relatório, 
fruto de 5 anos de investigação, com uma conclusão muito clara: o Estado de 
Israel construiu e mantém um regime institucionalizado de opressão e dominação 
contra todos os palestinianos, através de violações de direitos humanos que 
correspondem a um sistema de apartheid. Estamos perante um crime contra a 
humanidade ao abrigo do Direito Internacional.

O relatório documenta a forma como a ocupação em massa de territórios e 
propriedades palestinianas, as execuções, as deslocações forçadas, as limitações 
de circulação e a recusa de nacionalidade e cidadania aos palestinianos fazem 
parte de um ataque sistemático e generalizado dirigido à população palestiniana, e 
que são cometidos com a intenção de manter esse sistema.

Nas palavras de Agnès Callamard, secretária-geral da Amnistia Internacional, 
“não há justificação possível para um sistema construído em torno da opressão 
racista institucionalizada e prolongada de milhões de pessoas”. Este é o momento de agir! Primeiro, falamos 
em defesa dos palestinianos que vivem sob o apartheid do Estado de Israel e, depois, agimos em conjunto para 
pôr fim a este sistema de apartheid. A sua ação é o primeiro passo. 

Assinatura de petição e partilha nas 
redes sociais

Até 25 de fevereiro 

Onde quer que esteja Telemóvel ou computador com 
acesso à internet

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 sistema de apartheid do Estado de Israel contra os palestinianos:

• O relatório “O regime de Apartheid do Estado de Israel contra os palestinianos: Sistema Cruel de Dominação e 

Crime contra a Humanidade” (apenas disponível em inglês): 

www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2022/01/Full-Report_AI_Palestina.pdf

• www.amnistia.pt/apartheid-estado-de-israel/ 

• www.amnistia.pt/apartheid_estado_israel_contra_povo_palestiniano/ 

1. Assinar a petição em: 
www.amnistia.pt/peticao/apartheid-e-demolicoes-israel/

2. Partilhar com familiares e amigos: Fale sobre este relatório de investigação 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:

• Durante décadas, o Estado de Israel deslocou à força comunidades palestinianas, demolindo 
milhares de casas de palestinianos. Esta é uma das violações de direitos humanos do apartheid do 
Estado de Israel. Queremos o seu fim! Juntem-se à @amnistiapt: 
www.amnistia.pt/peticao/apartheid-e-demolicoes-israel/

• Juntos, vamos apelar ao fim do apartheid do Estado de Israel, para que todos os palestinianos 
possam viver com dignidade e igualdade de direitos. Este é o momento de agir! Juntem-se ao apelo da 
@amnistiapt e exijam o fim do apartheid, 
#EndIsraeliApartheid: www.amnistia.pt/peticao/apartheid-e-demolicoes-israel/

• O apartheid não é só algo do passado - é hoje vivido por milhões de palestinianos em Israel e nos 
Territórios Palestinianos Ocupados. Não tem justificação possível e queremos o seu fim! Juntem-se à 
@amnistiapt e assinem a petição! 
#EndIsraeliApartheid - www.amnistia.pt/peticao/apartheid-e-demolicoes-israel/
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