AÇÃO URGENTE

CALL-TO-ACTION

EM DEFESA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA
RÚSSIA E DA PAZ NA UCRÂNIA

AÇÃO:
Assinatura de petição, publicação nas
redes sociais

PREPARAÇÃO: 5 a 10 minutos

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual

QUANDO:
Até dia 28 de abril

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;
Resposta a crises

PORQUE PRECISAMOS DE SI?
Neste momento, assistimos a uma repressão sem precedentes
contra qualquer voz crítica que, na Rússia, se oponha à
invasão militar da Ucrânia. Só no dia 6 de março, cerca de
5.000 manifestantes pacíficos foram detidos em 69 cidades
russas e, mais tarde, no dia 13, foram mais de 900, em 39
cidades. No total, mais de 15 mil pessoas já foram detidas
desde o início da invasão militar e mais de 150 jornalistas
já abandonaram a Rússia. Foram também encerrados sites
noticiosos independentes e vários escritórios de ONG, incluindo
o da Amnistia Internacional em Moscovo.
A realidade não deixa dúvidas: na Rússia, qualquer pessoa que
ouse expressar oposição contra a invasão militar da Ucrânia
corre graves riscos de segurança. É por isso que é fundamental
mostrar a nossa solidariedade para com quem, mesmo assim,
não fica em silêncio! Queremos que estas pessoas sintam o
poder da solidariedade global e que saibam que, se não podem
exercer os seus direitos, nós faremos isso por eles.
No dia 28 de abril, às 18:30h, iremos ocupar a rua em frente
à Embaixada da Federação da Rússia, em Lisboa, e vamos garantir que a voz destas pessoas é ouvida. Levaremos
exatamente as mesmas mensagens que partilharam, exatamente com as mesmas palavras proibidas pelas autoridades
russas. No fundo, é simples: nunca desistiremos.

O QUE QUEREMOS?
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.

QUAL É A SUA MISSÃO?
1. Assinar a nova petição dirigida ao Embaixador da Federação da Rússia em Portugal, Mikhail Kamynin.
2. Participar na ação de rua, em formato presencial ou digital.

GUIA DE AÇÃO
1. Se ainda não o fez, é muito importante que assine a nova petição que será enviada ao Embaixador
da Federação da Rússia em Portugal: www.amnistia.pt/peticao/liberdade-russia-defesa-paz/
2. Em Lisboa, participação presencial: Se tiver disponibilidade, junte-se a nós no dia 28 de abril,
às 18:30h, em frente à Embaixada da Rússia em Lisboa (Rua Visconde de Santarém, 57, Lisboa), e
receba um dos cartazes com mensagens escritas pelos manifestantes na Rússia. Serão tiradas fotos
e gravados vídeos para partilhar nas nossas redes sociais e também para enviar por Telegram para os
vários defensores de direitos humanos que se encontram na Rússia.
Participação digital: No dia 28 de abril, 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

PARA SABER MAIS
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/

