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AÇÃO URGENTE CALL-TO-ACTION

LIBERDADE NA RÚSSIA PARA QUEM DEFENDE A PAZ 

Queremos que as autoridades russas respeitem as suas obrigações de direitos humanos: que protejam, 
respeitem e garantam os direitos à liberdade de expressão, manifestação pacífica e associação na Rússia, e  
que ponham um ponto final à agressão contra a Ucrânia e protejam todos os civis.

Desde 24 de fevereiro, aquando do início da invasão militar da 
Rússia à Ucrânia, que se multiplicam as violações de direitos 
humanos documentadas pela Amnistia Internacional.

No entanto, para além das violações ao Direito Internacional 
e ao Direito Internacional Humanitário por parte das forças 
russas, as autoridades na Rússia têm praticado uma 
repressão sem precedentes sobre o jornalismo independente, 
manifestações antiguerra e vozes dissidentes, violando os 
direitos à liberdade de expressão, de imprensa, ao direito à 
reunião pacífica e associação, e privando, quase por completo, 
o acesso a informação objetiva, imparcial e fidedigna. Além 
disso, todas as pessoas que ousem criticar a atuação das forças 
armadas russas poderão enfrentar multas elevadas ou uma 
sentença de prisão até 15 anos. 

Durante duas décadas, as autoridades russas travaram uma 
guerra oculta contra as vozes dissidentes. No entanto, após 
o dia 24 de fevereiro, as autoridades mudaram para uma 
estratégia totalmente destrutiva. 

Por esse motivo, a nossa ação conjunta é mais importante do que nunca e deverá ser coordenada no sentido de 
pressionarmos as autoridades russas de forma diversificada: pretendemos enviar mais centenas de novas assinaturas e, 
no dia 28 de abril, ocuparemos as ruas para criar liberdade, com a nossa liberdade. Contamos consigo?

Assinatura de petição, publicação nas 
redes sociais

Até dia 28 de abril

Onde quer que esteja Telemóvel ou computador com 
acesso à internet

Direitos humanos no mundo; 
Resposta a crises

Fácil

1 pessoa. Ação individual

5 a 10 minutos

5 a 10 minutos



PARA SABER MAIS

GUIA DE AÇÃO

QUAL É A SUA MISSÃO?

Para saber mais sobre a atual situação de direitos humanos na Rússia e desenvolvimentos relativos ao estado 

dos direitos humanos no âmbito da invasão militar à Ucrânia:

• Página principal sobre o tema, agregadora de vários conteúdos:  

www.amnistia.pt/juntos-pela-paz/ 

• Algumas das publicações mais recentes sobre as ameaças à liberdade de expressão na Rússia:

www.amnistia.pt/russia-jornalistas-detidos-pela-cobertura-critica-da-invasao-a-ucrania/ 

www.amnistia.pt/autoridades-encerram-gabinete-amnistia-moscovo/

www.amnistia.pt/russia-repressao-sobre-jornalismo-independente-e-movimento-antiguerra/ 

• Sobre a ação de rua da Amnistia Internacional – Portugal:

www.amnistia.pt/eventos/manifestacao-liberdade-na-russia-para-quem-defende-a-paz/

1. Assinar a petição em: www.amnistia.pt/peticao/liberdade-russia-defesa-paz/ 

2. Nas suas redes sociais, publique uma foto ou uma story, com o gesto simbólico de retirar fita 
adesiva da boca, numa alusão à defesa da liberdade de expressão.

Na descrição da sua publicação, utilize o #NoToWar e marque a @amnistiapt para que possamos 
partilhar a sua mensagem e para que ela chegue ainda mais longe, nomeadamente aos manifestantes 
pacíficos que estão na Rússia! Pode ver exemplos deste tipo de publicações nas redes sociais da 
Amnistia Internacional ou através dos links seguintes:

Instagram: www.instagram.com/p/Cckhxt3LsOa/ 
Youtube: www.youtube.com/shorts/p_WFV4XoW8Q?feature=share 

3. Maque na sua agenda: dia 28 de abril, a partir das 18:30h, estaremos em frente à Embaixada 
da Federação da Rússia, em Lisboa, a defender a liberdade de expressão, o direito à manifestação 
pacífica e o direito à associação na Rússia. Iremos também apelar ao fim da agressão contra a Ucrânia 
e à proteção de todos os civis.

Caso não tenha disponibilidade para, nessa data, se juntar a nós, fique atento às nossas redes sociais! 
Existirão diferentes formas de poder demonstrar o seu apoio.

1. Assinar a nova petição dirigida ao Embaixador da Federação da Rússia em Portugal, Mikhail Kamynin.

2. Divulgar a ação de rua da Amnistia Internacional – Portugal nas redes sociais.

3. Marcar na sua agenda o dia em que iremos sair à rua para apelar à “Liberdade na Rússia para quem 

defende a paz”. 
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