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MOÇÃO 

 

Reunida em Assembleia Geral, em 28 de dezembro de 2022, a Associação 

Portuguesa de Mulheres Juristas (A.P.M.J.) deliberou manifestar a sua total 

solidariedade para com a justa luta das mulheres do Irão e do Afeganistão, pela 

Liberdade e pela Igualdade. 

A A.P.M.J. exalta a coragem e determinação por elas manifestada na conquista 

das ruas, lutando contra a opressão, a discriminação e a violação dos seus direitos 

fundamentais, como a educação e o emprego. 

A A.P.M.J. manifesta também o seu reconhecimento e solidariedade para com os 

homens que, enfrentando a morte, lutam, lado a lado, com as mulheres do seu país 

contra esses regimes autoritários e teocráticos. 

A A.P.M.J. condena as prisões, em completa violação do direito de liberdade de 

expressão das mulheres do Irão e do Afeganistão, bem como dos homens que as 

apoiam, e o assassinato de mulheres e homens na sequência desses protestos contra 

o cumprimento de normas obsoletas e absurdas impostas pelos regimes teocráticos e 

autoritários desses países. 

A A.P.M.J. junta-se aos muitos protestos internacionais condenando 

veementemente a execução pública e cruel dos jovens iranianos Mohammad Mahdi 

Karami e Seyyed Mohammad Hosseini, no passado dia 7 de janeiro, após tortura e 

julgamentos sem garantias de defesa adequada, e sem direito à escolha de defensor. 

A A.P.M.J. exige a libertação imediata de Faezeh Hachemi Rafsandjani, ex-

membro do parlamento iraniano, ativista de Direitos Humanos, presa desde 27 de 

setembro de 2022 e condenada no passado dia 9 de janeiro a 5 anos de prisão por 

delito de opinião, o incitamento aos protestos contra o regime teocrático iraniano.  

Woman, Life, Freedom ! 

 

Lisboa, 12 de janeiro de 2023 
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