
O QUE QUEREMOS?

PORQUE PRECISAMOS DE SI?

LOCAL:
 

Nº DE PESSOAS:

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:

AÇÃO:  

  

 

 

  

  

  

QUANDO:

PREPARAÇÃO:  

DURAÇÃO:  

TERIAL:MA TEMA / CAMPANHA:

 

AÇÃO URGENTE CALL-TO-ACTION

AÇÃO DE SOLIDARIEDADE PARA COM OS 
MANIFESTANTES PACÍFICOS NO IRÃO 

Queremos o fim das violações de direitos humanos no Irão e, em particular, o respeito pelos direitos à 
liberdade de expressão e reunião pacífica.

Após a morte de Mahsa Amini, a 16 de setembro, 
enquanto estava sob custódia policial no Irão, milhares 
de pessoas saíram à rua para manifestarem o seu 
descontentamento e exigirem respeito pelos direitos 
humanos no país. 

Contudo, a coragem das pessoas que, desde há três meses, 
ocupam as ruas no Irão com manifestações pacíficas para 
exigirem liberdade, dignidade e justiça tem sido recebida 
com violência, detenções arbitrárias e até condenações à 
pena de morte por parte das autoridades. Ainda assim,  
a mobilização incansável da população, mesmo apesar dos 
riscos, evidencia a dimensão da revolta e do desejo de uma 
transição para um novo sistema político e legal no Irão,  
um sistema que respeite os direitos humanos.

Precisamos de si para demonstrarmos o nosso apoio e 
criarmos um movimento ainda maior de solidariedade para 
com estes manifestantes!  
 
É fundamental que sintam este apoio além-fronteiras, 
que saibam que não estão sozinhos e que não estamos 
indiferentes às manifestações que fazem  
frente a décadas de opressão. 

Partilha nas redes sociais

Com a maior brevidade possível 

Onde quer que esteja Telemóvel ou computador com  
acesso à internet

Direitos humanos no mundo

Fácil

1 pessoa. Ação individual

5 a 10 minutos

10 minutos



PARA SABER MAIS

GUIA DE AÇÃO

QUAL É A SUA MISSÃO?

Para saber mais sobre o estado dos direitos humanos no Irão:

• Capítulo sobre o país, inserido no Relatório Anual da Amnistia Internacional:  
www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2022/03/AI_Relatorio-anual_2021_ENG.pdf 
(apenas disponível em inglês, página 197)

• www.amnistia.pt/irao-medidas-internacionais-necessarias-para-terminar-repressao-violenta  
• www.amnistia.pt/irao-pena-de-morte-esta-a-ser-usada-para-reprimir-a-revolta-popular/
• www.amnistia.pt/irao-82-manifestantes-pacificos-mortos-em-ataque-violento/
• www.amnistia.pt/amnistia-internacional-irao-outdoors/
• www.amnistia.pt/irao-medidas-internacionais-necessarias-para-terminar-repressao-violenta/

1. Publicar nas suas redes sociais uma fotografia com uma mensagem de solidariedade impressa.

2. Pode escrever a sua própria mensagem ou recorrer a alguma das que sugerimos de seguida.

3. Na publicação, marcar @amnistiapt para que também possamos partilhar nas nossas redes. 

Sugestão de mensagens de solidariedade, em português e em inglês:

1. Iranian authorities must drop all charges against the peaceful exercise of human rights

2. As autoridades iranianas devem anular todas as acusações contra manifestantes pacíficos

3. We demand justice! Woman. Life. Freedom.

4. Queremos justiça! Mulher. Vida. Liberdade.

5. Protests in Iran: over 3 months we stand together! #ProtectTheProtest

6. Manifestações no Irão: há mais de 3 meses continuamos juntos! #ProtegeALiberdade

Partilhe a sua mensagem de solidariedade para com os manifestantes pacíficos no Irão.
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