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MARATON PISANIA LISTÓW
Akcja Maraton Pisania Listów organizowana przez
Amnesty International odbywa się każdego roku około
10 grudnia, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy
Dzień Praw Człowieka upamiętniający przyjęcie
Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 r.
Misją Maratonu jest zmiana życia pojedynczych
osób bądź społeczności, których prawa człowieka
zostały naruszone lub które są takimi naruszeniami
zagrożone. W ramach Maratonu Pisania Listów
Amnesty International przedstawia wybrane
przypadki osób i społeczności decydentom, którzy
mogą zmienić ich sytuację, nagłaśnia te przypadki,
organizując protesty i akcje społeczne, oraz
kieruje na nie uwagę społeczności międzynarodowej
za pośrednictwem mediów.
Najistotniejszą częścią Maratonu jest pisanie listów,
w które angażują się miliony ludzi na całym świecie.
W efekcie takiej międzynarodowej mobilizacji biura
urzędników są zasypywane listami. W tym roku będziemy
pisać listy w obronie osób uwięzionych za wyrażanie
swoich opinii i podejmowanie działań w obronie praw

człowieka. Nagłośnimy też historie aktywistów i aktywistek
LGBTI atakowanych ze względu na swoją tożsamość. Nie
zapomnimy również o osobach brutalnie prześladowanych
za udział w pokojowych zgromadzeniach oraz tych
zastraszanych za podejmowanie działań na rzecz ochrony
środowiska. Podczas Maratonu Pisania Listów otrzymają
one słowa wsparcia i solidarności od tysięcy osób
z różnych stron świata. Dowiedzą się, że ich cierpienie
nie pozostaje obojętne opinii publicznej oraz że o nich nie
zapomniano.
Efekty Maratonu w poprzednich latach były
oszałamiające. Osoby, które doświadczyły naruszeń
praw człowieka, regularnie podkreślają, jak bardzo
pomagają im te listy, i wyrażają wdzięczność wszystkim
piszącym, powołując się na poczucie siły, jaką przynosi
im wsparcie od tak wielu osób.

Przeczytaj historie bohaterów
i bohaterek tegorocznego
Maratonu Pisania Listów:
https://maraton.amnesty.
org.pl/.
Pokaż, że jesteś z nami
w social mediach.
Użyj hashtagów
#MaratonPisaniaListów
#W4R20, oznacz nas na
Instagramie @amnesty_
international_polska
lub na Twitterze
@amnestyPL.

Często dochodzi do znaczącej poprawy ich oficjalnej
sytuacji: postawione im zarzuty są wycofywane,
traktuje się je łagodniej, wprowadzane są odpowiednie
prawa i regulacje.

EDUKACJA PRAW CZŁOWIEKA

Zanim zaczniesz
Zawarte w scenariuszu propozycje aktywności
w ramach edukacji praw człowieka można
przeprowadzić w różnych miejscach
i okolicznościach: w sali lekcyjnej, podczas
spotkania rodzinnego lub w grupie przyjaciół,
na warsztatach aktywistycznych bądź na
spotkaniu lokalnej społeczności. Zaproponowane
w materiale ćwiczenia można przeprowadzić
zarówno na żywo, jak i online. Dostosuj każde
ćwiczenie do potrzeb osób uczestniczących
i okoliczności, w których działasz. Weź pod uwagę
poziom wiedzy uczestników i uczestniczek na
temat poruszanych zagadnień oraz liczebność
grupy, z którą pracujesz. Zastanów się, jak
zorganizować warsztaty, by umożliwić osobom
w nich uczestniczącym w pełni aktywny udział;
zadbaj o sprzyjającą temu przestrzeń, przeanalizuj
możliwe trudności i ograniczenia. Jeśli uczestnicy
i uczestniczki zajęć zdecydują się na podjęcie
akcji w obronie bohatera bądź bohaterki
Maratonu Pisania Listów, przeprowadźcie analizę
ryzyka takiego działania i zadbajcie o swoje
bezpieczeństwo.
Zaproponowane w materiale aktywności
przygotowano w oparciu o metodologię
aktywnego uczestnictwa – osoby uczestniczące

w zajęciach nie są jedynie biernymi odbiorcami
i odbiorczyniami prezentowanych informacji,
lecz samodzielnie badają, analizują i kwestionują
prawoczłowiecze zagadnienia ilustrowane przez
historie bohaterów i bohaterek tegorocznego
Maratonu Pisania Listów oraz dyskutują z nimi.
Takie podejście do edukacji praw człowieka
na warsztatach sprawia, że uczestnicy
i uczestniczki:
� rozwijają wiedzę o prawach człowieka,
kluczowe umiejętności umożliwiające
reagowanie na naruszenia praw człowieka,
a także postawy i wartości wzmacniające
poszanowanie praw człowieka;
�

mają możliwość zaprezentowania swoich
opinii, zadawania pytań, co w efekcie
prowadzi do głębszego zrozumienia
omawianych zagadnień;

�

kontrolują własny proces uczenia
się, wykonują ćwiczenia i biorą udział
w aktywnościach, uwzględniając swoje
zainteresowania, możliwości, obawy;

�

mają przestrzeń do wyrażenia swoich emocji
i refleksji wobec własnej postawy.

Uczniowie i uczennice podczas Maratonu
Pisania Listów zorganizowanego na
Tajwanie w 2019 r.
© Amnesty International Taiwan
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej
na temat metodologii aktywnego
uczestnictwa, sięgnij do naszej publikacji
Poradnik facylitatorów i facylitatorek.
Przewodnik aktywnego uczestnictwa
w edukacji praw człowieka, którą
znajdziesz tutaj:
https://amnesty.org.pl/wp-content/
uploads/2016/06/E4HD_poradnik-dlafacylitatorow-ek.pdf.pdf.
Amnesty International oferuje również
bogaty wybór kursów edukacyjnych
online na platformie Amnesty Academy.
Większość z nich jest w języku angielskim,
ale niedawno pojawił się pierwszy
polskojęzyczny kurs COVID-19 a prawa
człowieka. Zapisz się już teraz!
https://academy.amnesty.org/learn/
course/external/view/elearning/178/
covid-19-prawaczlowieka.
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O PRAWACH CZŁOWIEKA
Prawa człowieka są podstawowymi swobodami i gwarancjami przysługującymi
każdemu z nas. Opierają się na godności, równości oraz wzajemnym szacunku –
niezależnie od wieku, narodowości, płci, pochodzenia, wyznawanej religii czy
światopoglądu.
Twoje prawa polegają na byciu traktowanym sprawiedliwie i takim samym
traktowaniu innych oraz na możliwości dokonywania wolnych wyborów
dotyczących twojego życia. Podstawowe prawa człowieka są uniwersalne –
przysługują nam wszystkim, każdemu człowiekowi na świecie, są niezbywalne –
nie mogą zostać nam odebrane, a także niepodzielne i współzależne – wszystkie
są ze sobą powiązane i mają tę samą wagę.
Od czasu dramatu II wojny światowej międzynarodowe instrumenty praw
człowieka, począwszy od Powszechnej deklaracji praw człowieka, zapewniały
solidną podstawę dla krajowych, regionalnych i międzynarodowych regulacji
prawnych, których celem jest poprawa jakości życia ludzi na całym świecie.
Na prawa człowieka można patrzeć jak na zobowiązania dla rządów. Obligują
one państwa i ich urzędników do respektowania, ochrony i realizacji
praw człowieka w ich krajach i poza nimi.

Prawa człowieka nie są luksusem, który
można realizować tylko wtedy, gdy pozwalają
na to okoliczności.

Członkowie Amnesty International Togo podczas
Maratonu Pisania Listów w 2019 r. Co roku mobilizują
ludzi z całego kraju do pisania listów.
© Amnesty International Togo

WPROWADZEnIE DO PRAW CZŁOWIEKA

POWsZECHnA DEKLARACJA
PRAW CZŁOWIEKA (PDPCZ)
Powszechna deklaracja praw człowieka została przyjęta przez nowo utworzoną
Organizację Narodów Zjednoczonych tuż po II wojnie światowej w 1948 r. Stała
się podstawą, na której zbudowano międzynarodowy system praw człowieka.
Państwa zgodziły się przestrzegać ogólnych zasad zapisanych w jej 30 artykułach.
Powszechna deklaracja praw człowieka jest, jak sama nazwa wskazuje,
deklaracją – wyrazem intencji wszystkich rządów świata w kwestii przestrzegania
pewnych standardów dotyczących traktowania ludzi. Prawa człowieka stały
się częścią prawa międzynarodowego – od czasu przyjęcia Deklaracji powstało
wiele bazujących na niej praw i umów międzynarodowych. To na ich podstawie
Amnesty International wzywa rządy do zaprzestania naruszeń, których
doświadczają bohaterowie i bohaterki Maratonu Pisania Listów.
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DOBRE WIADOmOŚCI Z 2019 R.

DOWÓD nA TO, ŻE WAsZE LIsTY
ZmIEnIŁY CZYJEŚ ŻYCIE
IRAN: SKRÓCONY WYROK WIĘZIENIA
W 2019 r. Yasaman Aryani została skazana na 16 lat więzienia za
wręczanie kwiatów pasażerkom pociągu bez nakrycia głowy. Akcja była
wyrazem protestu przeciwko obowiązującym w Iranie dyskryminującym
kobiety przepisom o przymusowym zakrywaniu głowy. Międzynarodowa
mobilizacja i 1,2 miliona akcji podjętych w obronie Yasaman podczas
Maratonu Pisania Listów przyczyniły się do poprawy jej sytuacji – w lutym
2020 r. wyrok został skrócony do pięciu lat i sześciu miesięcy. Amnesty
International nie ustaje w wysiłkach i wciąż kontynuuje kampanię na
rzecz natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Yasaman Aryani.

„Ramię w ramię walczymy
z niesprawiedliwością
na całym świecie”.
– Crystal Swain z Grassy Narrows

SUDAN: WYROK ŚMIERCI
UCHYLONY
Magai Matiop Ngong miał zaledwie 15 lat, gdy
został skazany na śmierć. W obronie życia Magaia
napisano 765 000 listów, tweetów i apeli. Dzięki
niesamowitemu wsparciu ludzi takich jak ty
w lipcu 2020 r. wyrok został uchylony.

KANADA: SUKCES W WALCE O ZDROWIE
SPOŁECZNOŚCI GRASSY NARROWS
Przez dekady wspólnota Grassy Narrows zrzeszająca rdzennych
mieszkańców Kanady odczuwała skutki zanieczyszczenia rtęcią
lokalnych rzek i łowisk niezbędnych do przetrwania tej społeczności.
Z powodu bezczynności rządu całe pokolenie młodych ludzi
dorastało, doświadczając poważnych problemów zdrowotnych.
By walczyć o ochronę swojej kultury, sposobu życia i przede
wszystkim zdrowia, w 2002 r. młodzież z Grassy Narrows zaczęła
organizować pokojowe protesty. Ich wysiłki się opłaciły. 2 kwietnia
2020 r. została podpisana umowa o wartości 19,5 miliona dolarów,
która umożliwi budowę placówki opieki zdrowotnej dla osób
cierpiących na choroby z powodu zatrucia środowiska rtęcią.

„Bardzo dziękuję. Brakuje mi
słów. nie macie pojęcia, jak
bardzo jestem szczęśliwy”.
– Magai Matiop Ngong
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POWsZECHnA DEKLARACJA
PRAW CZŁOWIEKA
Artykuł 1

Wolność i równość w godności i prawach

Artykuł 2

Niedyskryminacja

Artykuł 3

Prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego

Artykuł 4

Zakaz niewolnictwa

Artykuł 5

Zakaz tortur

Artykuł 6

Ochrona prawna

Artykuł 7

Równość wobec prawa

Artykuł 8

Prawo do odwołania się do sądu, gdy doszło do naruszenia naszych praw

Artykuł 9

Zakaz arbitralnego pozbawiania wolności (zatrzymanie, aresztowanie,
uwięzienie) i wygnania z kraju

Artykuł 10

Prawo do sprawiedliwego procesu

Artykuł 11

Domniemanie niewinności

Artykuł 14

Prawo do azylu (udania się do innego kraju i ubiegania się tam o ochronę)

Artykuł 12

Prawo do prywatności, prawo do życia domowego i rodzinnego

PRAWA sPOŁECZnE

Artykuł 13

– prawa do edukacji, do
założenia i posiadania rodziny,
do odpoczynku i opieki zdrowotnej

Prawo do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania i swobodnego
przemieszczania się wewnątrz granic państwowych

Artykuł 16

Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny

Artykuł 24

Prawo do odpoczynku i czasu wolnego

Artykuł 26

Prawo do edukacji, w tym do bezpłatnej nauki na podstawowym poziomie

Artykuł 15

Prawo do obywatelstwa

Artykuł 17

Prawo do posiadania własności

Artykuł 22

Prawo do opieki społecznej

Artykuł 23

Prawo do pracy za uczciwe wynagrodzenie i zrzeszania się w związkach
zawodowych

Artykuł 25

Prawo do standardu życia adekwatnego do stanu zdrowia i samopoczucia

PRAWA POLITYCZnE

Artykuł 18

Wolność myśli, sumienia i wyznania

– prawo do udziału w zarządzaniu
krajem, prawo do głosowania, wolność
pokojowych zgromadzeń, wolność
wypowiedzi, wolność przekonań oraz
wolność sumienia i religii

Artykuł 19

Wolność wypowiedzi i prawo do rozpowszechniania informacji

Artykuł 20

Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach i gromadzenia się
w pokojowy sposób

Artykuł 21

Prawo do udziału w zarządzaniu krajem

Artykuł 27

Prawo do udziału w życiu kulturalnym społeczności

Artykuł 28

Prawo do międzynarodowego ładu i porządku, w którym niniejsze prawa
mogą być w pełni realizowane

Artykuł 29

Odpowiedzialność za respektowanie praw innych osób

Artykuł 30

Nieodbieranie żadnego z tych praw!

PRAWA I sWOBODY
OBYWATELsKIE
– prawo do życia, wolności od
tortur i niewolnictwa, wolności
od dyskryminacji

PRAWA ZWIąZAnE
Z WYmIAREm
sPRAWIEDLIWOŚCI
– domniemanie niewinności,
prawo do sprawiedliwego
procesu, zakaz arbitralnego
pozbawiania wolności

PRAWA EKOnOmICZnE
– prawo do posiadania własności,
do pracy, emerytury i do standardu
życia adekwatnego do zdrowia
i samopoczucia

PRAWA KULTURALnE
I sOLIDARnOŚCIOWE
– prawo do udziału w życiu
kulturalnym społeczności

O AmnEsTY InTERnATIOnAL

Amnesty International jest globalnym ruchem zrzeszającym ponad 7 milionów ludzi, którzy niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście.
Działamy na rzecz świata, w którym wszyscy ludzie mogliby swobodnie korzystać ze swoich przyrodzonych praw.
Prowadzimy niezależne śledztwa i ujawniamy przypadki nadużyć, niezależnie od tego, gdzie i kiedy do nich dochodzi. Wywieramy nacisk na władze
oraz na inne grupy posiadające wpływy (np. korporacje), pilnując dotrzymywania składanych przez nie obietnic i respektowania prawa.
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warsztat

osoby indywidualne
w zagrożeniu
Zadbaj o bezpieczeństwo podczas pandemii COVID-19:

O warsztatach:

Pamiętaj o przestrzeganiu aktualnych wytycznych
i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz
Ministerstwa Zdrowia związanych z pandemią COVID-19.
Zadbaj o bezpieczeństwo i dystans społeczny między
osobami uczestniczącymi w zajęciach.
Jeżeli zamierzasz przeprowadzić zajęcia online:
� Wybierz taką platformę do przeprowadzenia warsztatów,
która umożliwi uczestnikom i uczestniczkom aktywny
udział oraz interakcje przy jednoczesnym zachowaniu
bezpieczeństwa.
� Dostosuj zajęcia do formuły online. Zadbaj o przestrzeń
do refleksji w mniejszych grupach.
� W razie koniczności zaoferuj wsparcie techniczne,
by wszystkie zainteresowane osoby mogły uczestniczyć
w zajęciach.
W obliczu pandemii COVID-19 i konieczności częściowego
przeniesienia edukacji do przestrzeni online Amnesty
International pracuje nad dostosowaniem swojej oferty
do nowych realiów i umożliwieniem prowadzenia zajęć
z edukacji w zakresie praw człowieka przez Internet.
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie:
www.amnesty.org.pl/edukacja.

Osoby uczestniczące w zajęciach
zapoznają się z historiami wybranych
bohaterów i bohaterek tegorocznej
edycji Maratonu Pisania Listów
i zdecydują, które prawa z Powszechnej
deklaracji praw człowieka mają
zastosowanie w ich przypadku.

Przygotowania i materiały:
�

Wiek: 14+
�

Czas: 60 minut
�

Cele:
Podczas zajęć osoby uczestniczące:
� poznają założenia kampanii
Maraton Pisania Listów oraz sylwetki
bohaterów i bohaterek;
� przenalizują prawa człowieka zawarte
w Powszechnej deklaracji praw
człowieka (PDPCz);
� podejmą działania w obronie praw
człowieka.

Przebieg

�

karty bohaterów i bohaterek
ze stron 9–17. W pozostałych
scenariuszach znajdziesz
ćwiczenia nawiązujące do historii
Germaina Rukukiego, Gustava
Gatici, Melike Balkan i Özgüra
Güra (obrońców osób LGBTI+),
Nassimy al-Sady oraz Painga
Phyo Mina;
karta „Napisz list” dla każdego
bohatera na stronach 10–18;
wydrukowane egzemplarze
skróconego tekstu Powszechnej
deklaracji praw człowieka ze
strony 6;
opcjonalnie: wzory listów dostępne
na stronie
https://maraton.amnesty.org.pl/.

20 minut

1. POZNAJEMY BOHATERÓW I BOHATERKI
MARATONU PISANIA LISTÓW
Podziel młodzież na małe grupy lub pary. Każdej grupie/parze wręcz kartę z historią danej osoby
lub grupy osób. Wyjaśnij uczestnikom i uczestniczkom, że mają okazję poznać autentyczne historie
ludzi żyjących w różnych krajach.
Poproś, by wszystkie grupy przeczytały historię, która widnieje na karcie, a następnie by:
�

przedyskutowały, co było niewłaściwego i niesprawiedliwego w sposobie, w jaki potraktowano
daną osobę;

�

przygotowały się do zaprezentowania historii reszcie grupy.

Po 10 minutach poproś wszystkie grupy o zaprezentowanie sylwetki bohatera/bohaterki
i przedstawienie przejawów niesprawiedliwości, które zidentyfikowały w jego/jej historii.
Przed zajęciami możesz wziąć udział w 15-minutowym kursie online na temat Maratonu Pisania
Listów, by zdobyć więcej pomysłów i informacji, którymi podzielisz się z młodymi ludźmi. Kurs jest
dostępny w języku angielskim na stronie:
https://academy.amnesty.org/learn/course/145/play/3027:415/write-for-rights-a-short-guide.

OPCJONALNIE: Jeśli dysponujesz
mapą świata, poproś uczestników
i uczestniczki zajęć o zaznaczenie
na niej krajów, w których wydarzyły
się historie opisane na kartach. Gdy
młodzież zlokalizuje 10 państw,
zapytaj o refleksje po wykonaniu
tego ćwiczenia. Zaznacz, że prawa
człowieka są łamane na całym
świecie. Przedyskutujcie, co oznacza
dla was międzynarodowa solidarność,
i dlaczego należy reagować na
wszelkie naruszenia praw człowieka,
nawet te, do których dochodzi tysiące
kilometrów stąd.
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2. MAPUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA
Poproś młodych ludzi, aby w małych grupach lub na forum zastanowili się, które prawa człowieka
zostały naruszone w przypadku 10 bohaterów i bohaterek Maratonu Pisania Listów. Daj im 10 minut
na połączenie zidentyfikowanych wcześniej przejawów niesprawiedliwości z właściwymi artykułami
Powszechnej deklaracji praw człowieka. Możesz rozdać grupie egzemplarze uproszczonej wersji
PDPCz ze strony 6. Następnie zachęć uczestników i uczestniczki zajęć do podzielenia się efektami
pracy na forum.
OPCJONALNIE: Jeśli masz czas, przeprowadź dyskusję na forum. Zadaj grupie poniższe pytania:
�

Jakie macie refleksje po wykonaniu tego ćwiczenia?

�

Czy coś was zaskoczyło?

�

Czy naruszenia praw człowieka, których doświadczyli bohaterowie i bohaterki Maratonu
Pisania Listów, są do siebie podobne, czy wręcz przeciwnie?

�

Co to oznacza w kontekście globalnej skali naruszeń praw człowieka?

�

Czy nauczyłyście/nauczyliście się czegoś nowego podczas tego ćwiczenia?

3. NAPISZ LIST – URATUJ ŻYCIE!
Wyjaśnij młodym ludziom, że wszystkie osoby, których historie zostały zaprezentowane na kartach,
są bohaterami i bohaterkami tegorocznej edycji Maratonu Pisania Listów. Wytłumacz, jakie są
założenia tej kampanii, i poinformuj, że Amnesty International apeluje do ludzi na całym świecie
o pisanie listów do osób, które doświadczają naruszeń praw człowieka, oraz do urzędników
i przedstawicieli władz państw odpowiedzialnych za te naruszenia. Więcej informacji o Maratonie
Pisania Listów znajduje się na stronie 3.

15 minut
Zwróć uwagę, że kategorie umieszczone
po lewej stronie tabeli z Powszechną
deklaracją praw człowieka mają na celu
podzielenie długiego dokumentu na
mniejsze części tematyczne, po to aby
ułatwić młodym ludziom zrozumienie
tego, że prawa człowieka dotyczą różnych
obszarów naszego życia. Zaproponowane
kategorie są nieostre i wiele z nich
się przenika. Jeśli młodzi ludzie mają
małą wiedzę na temat praw człowieka,
możesz zaprezentować dodatkowe
informacje znajdujące się na stronie 4.
bądź przeprowadzić jedno z ćwiczeń
z publikacji Odkryj siłę praw człowieka
dostępnej tutaj: https://amnesty.org.pl/
wp-content/uploads/2016/06/Odkryj-silepodrecznik.pdf.

25 minut
Więcej informacji o wybranych
bohaterkach i bohaterach Maratonu
Pisania Listów znajdziesz w pozostałych
scenariuszach znajdujących się
w pakiecie materiałów edukacyjnych
Maratonu Pisania Listów oraz na stronie
https://maraton.amnesty.org.pl/.

Zachęć młodych ludzi do wspólnego pisania listów w obronie ludzi, którzy doświadczyli łamania
praw człowieka. Możecie pisać w sprawie kilku osób bądź wybrać jedną osobę – w drugim
przypadku będzie wam łatwiej zorganizować wysyłkę listów. Pisząc, skorzystajcie ze wskazówek
umieszczonych na kartach „Napisz list – uratuj życie!”.
Rozdaj uczestnikom i uczestniczkom kartki i długopisy. Wyjaśnij, że osobiste i spersonalizowane
wiadomości mogą odnieść największy skutek. Dlatego poproś młodych ludzi, by w listach:
�

napisali coś o sobie,

�

wytłumaczyli, co ich zbulwersowało w danej sprawie,

�

zaapelowali o poszanowanie praw człowieka przez rządy wszystkich państw.

Jeśli ktoś będzie chciał podzielić się treścią swojego listu, stwórz taką możliwość. Zapytaj młodych
ludzi, z jakimi emocjami i refleksjami kończą zajęcia. Postaraj się zachęcić do wypowiedzi każdą
osobę uczestniczącą w warsztatach.

4. OKAŻ SOLIDARNOŚĆ
Jeśli macie czas i możliwość, zorganizujcie akcję solidarnościową dla osoby, w sprawie której
pisaliście listy. Pomysły znajdziecie na kartach „Podejmij działanie”.
Dowiedz się więcej o możliwych działaniach, jakie można podjąć w ramach Maratonu Pisania
Listów: https://maraton.amnesty.org.pl/.

Skseruj następne strony i połącz je
w karty poszczególnych bohaterek
i bohaterów.

KHALED DRARENI – ALGiERIA
Dziennikarz Khaled Drareni, jak wielu
innych Algierczyków, marzy o wolności
i równości. Gdy w lutym 2019 roku
ludzie wyszli na ulice, domagając się
przestrzegania tych podstawowych praw,
Khaled był jednym z nich. Chciał, by
świat dowiedział się o sytuacji w Algierii.
Pracując jako dziennikarz, informował
o działaniach ruchu protestacyjnego
Hirak, który dąży do zapewnienia
wolności i poszanowania praw i swobód
obywatelskich. Jak wielu młodych
Algierczyków, Khaled uważa, że ruch
Hirak to szansa na zbudowanie lepszej,
bardziej sprawiedliwej Algierii.

konfliktu z władzami, które wielokrotnie
go zatrzymywały.

Po powstaniu ruchu Hirak, Khaled
był jednym z pierwszych niezależnych
dziennikarzy, którzy relacjonowali
cotygodniowe protesty organizowane
przez ruch i dokumentowali akty
przemocy, których dopuszczała się
policja. Działalność ta doprowadziła do

Khaled jest dziennikarzem, który chce
w dalszym ciągu informować innych,
z czym mierzy się jego kraj. Sprawmy,
żeby mu się to udało.

27 marca Khaled został zatrzymany,
gdy relacjonował jedną z demonstracji.
Został oskarżony o “podburzanie
nieuzbrojonego tłumu” – mimo, że
wykonywał jedynie swoją dziennikarską
pracę. Został skazany na więzienie.

„Walczy o wolne dziennikarstwo i dlatego
jest w więzieniu”.

«Dlaczego miałbym powstrzymać
się od mówienia prawdy?» – takie
pytanie Khaled często zadawał swojej
przyjaciółce, Nabili. No właśnie –
dlaczego?

Wezwij władze Algierii do
natychmiastowego uwolnienia Khaleda.

TRÓJKA Z EL HIBLU – MALTA
Zanim świat poznał ich jako Trójkę
z El Hiblu, byli trójką nastolatków
kochających piłkę nożną i koszykówkę.
Mieli po 15, 16 i 19 lat i pragnęli tego,
co my wszyscy: bezpieczniejszego
i lepszego świata.
Ten wspólny cel zaprowadził ich z Gwinei
i Wybrzeża Kości Słoniowej do Libii.
Zdesperowani, by uciec od przemocy
i tortur, jakich doświadczają tam
uchodźcy i migranci, wraz ze stu innymi
osobami dostali się na ponton płynący
do Europy.
Ponton szybko wpadł w tarapaty i został
uratowany przez załogę El Hiblu,
transportowca ropy. Załoga El Hiblu,
pomimo obietnic, że tego nie zrobi,
starała się dostarczyć uratowanych
z powrotem do Libii, choć było to
bezprawne działanie.

Wybuchł bunt. Trójka chłopaków została
poproszona o pomoc w uspokojeniu
sytuacji. Występując w roli tłumaczy,
bronili praw uratowanych, którzy
nie chcieli wrócić do Libii, by znów
wystawić się na tortury. Załoga zawróciła
w kierunku Europy.
Jednak, gdy transportowiec wpłynął na
wody Malty, na statek wkroczyły tamtejsze
władze, twierdząc, że trójka chłopaków siłą
przejęła nad nim kontrolę. Postawiono im
poważne zarzuty, na podstawie których
grozi im wyrok dożywocia.
Chłopcy starali się jedynie bronić
bezpieczeństwa: swojego i pozostałych
uratowanych. Obecnie znajdują się
w porcie.
Domagaj się sprawiedliwości dla Trójki
z El Hiblu.

„Jeśli trafisz z powrotem do Libii, zamkną
cię w pomieszczeniu, w którym będą cię
torturować; będziesz jeść raz dziennie”.

Podejmij działania na rzecz khaleda
NAPISZ DO PREZYDENTA ALGIERII

OKAŻ WSPARCIE KHALEDOWI

Żądaj natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia
Khaleda i wycofania wszystkich stawianych mu zarzutów.

Umieść swoje zdjęcie z wiadomością
i hashtagiem #FreeKhaledDrareni
na swoim Twitterze i Instagramie.
Pamiętaj, aby oznaczyć
@khaleddrareni na Twitterze
i @Khaled.Drareni na Instagramie.

Prezydent Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
Abdelmadji d Tebboune
El-Mouradia - B.P.
16000 Algier, Algieria
Email: President@el-mouradia.dz
Fax : +213 21 69 15 95
Twitter: @TebbouneAmadjid
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo
Ambasada Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
ul. Krasickiego 10
02-628 Warszawa
Możesz wykorzystać wzory listów dostępne na stronie
https://maraton.amnesty.org.pl/ lub napisać Prezydentowi coś od siebie:
• napisz coś o sobie;
• opowiedz, co zszokowało cię w tej sprawie.

Podejmij działania na rzecz Trójki z el hiblu 3
NAPISZ DO PROKURATORA GENERALNEGO MALTY OKAŻ SOLIDARNOŚĆ TRÓJCE
Z EL HIBLU
Poproś, by wycofał wszystkie zarzuty przeciwko Trójce
z El Hiblu i umorzył ich sprawę.
Prokurator Generalny
The Palace
VLT 1115 – Valletta, Malta
Email: ag@gov.mt
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo
Ambasada Republiki Malty
ul. Wiśniowa 40/4
02-520 Warszawa

Możesz wykorzystać wzory listów dostępne na stronie
https://maraton.amnesty.org.pl/ lub napisać Prokuratorowi Generalnemu
coś od siebie:
• napisz coś o sobie;
• opowiedz, co zszokowało cię w tej sprawie.

Wyślij im swoje wyrazy solidarności
i nadziei. Pamiętaj, by zrobić zdjęcie
swojej wiadomości i udostępnij ją
na portalach społecznościowych,
oznaczając hasztagiem #ElHiblu3
El Hiblu 3
P.O. Box 39,
Ħamrun, Malta

JANI SILVA – KOLUMBIA
Jani Silva, urodzona w samym sercu
kolumbijskiej Amazonii, poświęciła całe
swoje życie ochronie drzew i ziemi, które
są niezbędne dla przetrwania wszystkich
z nas. Od szesnastego roku życia
wspiera rolników campesino z Putumayo
– położonego na południu kraju regionu,
który charakteryzuje się jedyną w swoim
rodzaju bioróżnorodnością.
W 2008 roku Jani wraz ze
współpracownikami założyła
Stowarzyszenie na rzecz Zintegrowanego
i Zrównoważonego Rozwoju Perły
Amazonki (ADISPA). Organizacja chroni
środowisko i prawa ludności Perły
Amazonki, czyli rezerwatu w Putumayo,
który zamieszkują campesino.
Działalność Jani skonfliktowała ją ze
spółką naftową Ecopetrol, która
w 2006 roku uzyskała licencję
na prowadzenie prac wydobywczych

na terenach pokrywających się
z rezerwatem zamieszkałym przez
campesino. W 2009 roku licencję
przeniesiono na firmę Amerisur.
Od tamtej pory przynajmniej dwukrotnie
nastąpiły wycieki ropy zanieczyszczające
zasoby wodne, od których zależą życie
i zdrowie lokalnych społeczności.

„Nie możesz pozwolić, by lęk zwyciężył...
nie możemy uciekać, musimy bronić
naszego życia i naszych praw”.
Jani Silva

Ochrona środowiska miała dla Jani
przerażające konsekwencje. Nieznane
osoby śledziły ją i nękały, grożąc jej,
nawet śmiercią. Pandemia koronawirusa
tylko pogorszyła sytuację, gdyż zamknęła
aktywistów w domach i ograniczyła
możliwość ich ochrony.
Jednak nie zraziło to Jani. „Bronię swojej
ziemi i dlatego przystawiono mi do głowy
pistolet” – wyznaje. „Jednak trwam […],
gdyż […] nie możemy uciec czy ulec
lękowi”.

PAING PHYO MIN – MjanMA (Birma)
Paing Phyo Min (alias De Yay) kocha
Paing Phyo Min został skazany na
śpiewać i grać na gitarze, uwielbia Taylor
sześć lat więzienia. Stawiane mu
Swift. 22-letni przywódca studentów jest
zarzuty obejmują „podżeganie”, czyli
również członkiem Pokolenia Pawia (ang. zachęcanie oficerów wojskowych do
Peacock Generation), poetyckiej trupy
porzucenia ich obowiązków, a także
poświęconej Thangyat – tradycyjnej
„zniesławienie online” za opublikowanie
birmańskiej wersji „bitwy na wiersze”
w Internecie zdjęć i filmów z występów
(slamu poetyckiego). Thangyat łączy
grupy. Wydaje się, że szczególnie
poezję z komedią i muzyką, zwykle
irytujące dla władz było zdjęcie psa
wystawiany jest w kwietniu, podczas
w mundurze wojskowym.
Noworocznego Festiwalu Wody
w Mjanmie.
„Wystawiamy spektakle Thangyat co
roku od 2013 r. – mówi Paing Phyo
W kwietniu i maju 2019 r. Paing Phyo
Min. Komunikujemy się bezpośrednio
Min oraz inni członkowie Pokolenia
z odbiorcami, pokazując, co w naszym
Pawia zostali aresztowani po tym, jak
społeczeństwie jest nie tak, w tym
przebrani za żołnierzy odegrali satyryczny
krytykujemy rząd. Jednak w 2019 roku
spektakl w ramach Thangyatu. Żartowali
staliśmy się celem dla wojska, które
z wojska, mówiąc, że nie potrafi przyjąć
osłabia demokratyczne przemiany
krytyki, chce za wszelką cenę utrzymać
w Mjanmie. Mogą nas więzić, ale nadal
się przy władzy, a kraj doprowadza
będziemy otwarcie mówić, co myślimy”.
do bankructwa, podczas gdy jego
generałowie gromadzą majątek.

„Mogą nas zamknąć w więzieniu, ale nie
przestaniemy głosić naszych poglądów”.
Paing Phyo Min

Zaapeluj o ochronę dla Jani
NAPISZ DO PREZYDENTA KOLUMBII
Wezwij go do objęcia ochroną Jani i wszystkich członków
ADISPA, by mogli bezpiecznie działać na rzecz ochrony
bogactw naturalnych, od których zależy życie nas
wszystkich.
Prezydent Republiki Kolumbii
Iván Duque
Carrera 8 No.7-26
Bogota, Kolumbia
Email: contacto@presidencia.gov.co
Twitter: @IvanDuque
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie
Ambasada Republiki Kolumbii
ul. Zwycięzców 29
03-936 Warszawa

OKAŻ JANI, ŻE SIĘ Z NIĄ
SOLIDARYZUJESZ
Przekaż Jani i członkom ADISPA,
że podziwiasz ich odwagę. Wybierz
i uzupełnij jedno z poniższych
sformułowań oraz narysuj, jak sobie
je wyobrażasz.
Natura to dla mnie _________.
Dziękuję za jej ochronę.
Woda to dla mnie ___________.
Dziękuję za walkę o nią.
Rysunki wyślij na adres:
Oficina Comisión Intereclesial
de justicia y paz
Carrera 37ª #25b – 42

Możesz wykorzystać wzory listów dostępne na stronie
https://maraton.amnesty.org.pl/ lub napisać Prezydentowi coś od siebie:
• napisz coś o sobie;
• opowiedz, co zszokowało cię w tej sprawie.

Bogotá – Colombia

Wezwij Mjanmę, aby natychmiast
i bezwarunkowo uwolniła Paing Phyo Min
NAPISZ DO SZEFOWEJ RZĄDU MJANMY

WESPRZYJ PAING PHYO MIN

Wezwij ją, by natychmiast uwolniła Paing Phyo Min oraz
pozostałych członków Pokolenia Pawia.

Napisz do niego wiadomość, która
podniesie go na duchu w więzieniu.
Wyślij ją na adres:

Szefowa Rządu Mjanmy
Aung San Suu Kyi
Ministry of the State Counsellor Office
Office No. 20, Nay Pyi Taw
Republika Związku Mjanmy
Twitter: @MyanmarSC
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo
Ambasada Republiki Związku Mjanmy
Thielallee 19
14195 Berlin, Niemcy
Możesz wykorzystać wzory listów dostępne na stronie https://maraton.
amnesty.org.pl/ lub napisać Szefowej Rządu Mjanmy coś od siebie:
• napisz coś o sobie;
• opowiedz, co zszokowało cię w tej sprawie.

President of the Student Union
Dagon University Students’ Union
Office
Theater (1), Cherry Street, Dagon
University
North Dagon Township, Yangon
Republic of the Union of Myanmar
11422

IDRIS KHATTAK – PAKISTAN
Idris Khattak, opisywany przez swoje
córki jako „zapalony, ale beznadziejny”
kucharz, ma wiele zainteresowań. Mówi
po rosyjsku, połyka książkę za książką
i hoduje kury, z którymi lubi sobie
pogawędzić.
Idris jest także pakistańskim ekspertem
ds. wymuszonych zaginięć. Całymi
latami dokumentował to przestępstwo
w świetle prawa międzynarodowego
dla Amnesty International oraz Human
Rights Watch. Jednak w wyniku
okrutnego zrządzenia losu, Idris również
zaginął.
13 listopada 2019 roku Idris był właśnie
w drodze do domu ze stolicy Pakistanu,
Islamabadu, kiedy przechwycono jego
wypożyczony samochód. Od tego czasu
nikt go nie widział. Władze w Pakistanie
stosują wymuszone zaginięcia w celu
uciszenia obrońców praw człowieka
takich jak Idris, a także innych krytyków.

Talia, 20-letnia córka Idrisa, zaczęła
z pomocą Amnesty International
walczyć o powrót swojego ojca, nie
zważając na ostrzeżenia, by tego
nie robiła. Jej odwaga się opłaciła.
W czerwcu władze przyznały,
że trzymają Idrisa w zamknięciu
i zostanie oskarżony na podstawie
Ustawy o tajemnicy państwowej.
Wciąż nie ujawniły jego miejsca
pobytu.

„Mój ojciec to nie akta sprawy. To istota
ludzka... My zasługujemy na odpowiedzi,
a on na ochronę swoich praw”.
Talia Khattak

Rodzina Idrisa boi się, że zostanie on
oskarżony o szpiegostwo. Jeśli zostanie
skazany, może mu grozić 14 lat
więzienia lub nawet kara śmierci.
„Patrzę na zdjęcia taty i marzę tylko
o tym, żeby wszedł do pokoju
i żebyśmy znowu byli razem”,
mówi Talia. „Zasługujemy na
informacje, a on powinien być
chroniony przez prawo”.

NASSIMA AL-SADA – ARABIA saudyjska
Nassima Al-Sada kocha zwierzęta
i swój przydomowy ogród. Nawet w celi
więziennej ma roślinkę, której dogląda.
To jej jedyna pamiątka ze świata
zewnętrznego, za którym bardzo tęskni.
Przez większą część życia Nassima
prowadziła kampanie na rzecz wolności
kobiet w Arabii Saudyjskiej. Sama
straciła przez to wolność. Była jedną
z czołowych aktywistek walczących
o prawa kobiet – między innymi o to,
by mogły prowadzić samochód czy
załatwiać swoje sprawy bez zezwolenia
męskiego „opiekuna”.
Niegdyś prawo opiekuńcze w Arabii
Saudyjskiej nakazywało kobietom
prosić mężczyznę o pozwolenie na
wyjście z domu i wykonywanie innych
codziennych czynności. Mimo że prawo
to zostało w ostatnich miesiącach
złagodzone, kobiety, które prowadziły
kampanię na rzecz jego zniesienia,

pozostają więzione. „Dlaczego nieletni
chłopiec miałby być opiekunem dorosłej
kobiety? – pisała Nassima w 2016 r.
– Dlaczego nie istnieje granica wieku,
po osiągnięciu której kobieta staje się
dorosłą osobą, odpowiedzialną za swoje
decyzje i życie? Dlaczego to mężczyzna
ma być odpowiedzialny za jej życie?”.
Nassima została aresztowana za
pokojową pracę na rzecz praw człowieka
w lipcu 2018 r. W więzieniu była źle
traktowana. Została umieszczona
w osobnej celi, sama, w pełnej izolacji
od innych aresztowanych między lutym
2019 i 2020 r. Dostała pozwolenie
na jedną rozmowę telefoniczną
z rodziną tygodniowo, ale odmówiono
jej przyjmowania wizyt – nie może się
spotkać nawet z prawnikiem.
Mimo to Nassima i jej rodzina nie
poddają się. My też nie powinniśmy.

„Gdy kobieta czuje, że nie może
wykonywać podstawowych zadań jako
obywatelka bez nadzoru męskiego
opiekuna, jej człowieczeństwo jest
poddane w wątpliwość”.
Nassima Al-Sada

Wezwij pakistańskie władze, by uwolniły Idrisa
NAPISZ DO PREMIERA PAKISTANU
Wezwij go, by uwolnił Idrisa albo, jeśli istnieją wiarygodne
i dopuszczalne prawem dowody na to, że popełnił on
przestępstwo w świetle prawa międzynarodowego, by
bezzwłocznie postawiono go przed cywilnym sądem
powszechnym i osądzono w sprawiedliwym procesie.
Premier Islamskiej Republiki Pakistanu
Imran Khan
Prime Minister’s Office
Constitution Avenue G-5/2
Islamabad, Pakistan
E-mail: info@pmo.gov.pk / spm@pmo.gov.pk
Twitter: @ImranKhanPTI
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo

POKAŻ RODZINIE IDRISA, ŻE ICH
WSPIERASZ
Wyślij wyrazy wsparcia do jego córek,
Talii i Shumaisy. Możesz wysłać
zdjęcie książek, które polecasz
lub swoje zdjęcie w czasie pracy
w ogrodzie – dwóch rzeczy, które Idris
uwielbiał. Napisz do nich na Twitterze
@TaliaKhattak i @shumaisa77 lub
prześlij w formie wydruku na adres:
Amnesty International South Asia
Regional Office
23/2 Horton Place
Colombo 07, Sri Lanka

Ambasada Islamskiej Republiki Pakistanu
ul. Wiertnicza 63
02-952 Warszawa
Możesz wykorzystać wzory listów dostępne na stronie
https://maraton.amnesty.org.pl/ lub napisać Premierowi coś od siebie:
• napisz coś o sobie;
• opowiedz, co zszokowało cię w tej sprawie.

Żądaj od Arabii Saudyjskiej uwolnienia Nassimy
NAPISZ DO KRÓLA ARABII SAUDYJSKIEJ
Żądaj od niego natychmiastowego i bezwarunkowego
uwolnienia Nassimy i innych aktywistek działających na
rzecz praw kobiet.
Jego Wysokość
Król Salman Ibn Abd al-Aziz Al Su’ud
Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej
ul. Wiertnicza 30
02-952 Warszawa
Zwrot grzecznościowy: Wasza Wysokość
Możesz wykorzystać wzory listów dostępne na stronie
https://maraton.amnesty.org.pl/ lub napisać Królowi coś od siebie:
• napisz coś o sobie;
• opowiedz, co zszokowało cię w tej sprawie.

POMÓŻ PODTRZYMAĆ NASSIMĘ
NA DUCHU
Opublikuj w swoich mediach
społecznościowych zdjęcie, na którym
uprawiasz ogród lub po prostu cieszysz
się słońcem. Dołącz własną wiadomość
dla Nassimy. Pamiętaj o oznaczeniu
jej, @nasema33, oraz @King Salman,
i użyj hashtagu #FreeNassima.
Tradycyjne listy można wysyłać na
adres:
Amnesty International
For Moussa Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam Netherlands

GERMAIN RUKUKI – BURUNDI
W lepszych czasach Germain Rukuki
nade wszystko lubił zabawę ze swoimi
synami, którzy teraz mają sześć i siedem
lat. Uwielbiał też muzykę, a jego
ulubioną piosenką była Redemption
song („Pieśń o odkupieniu”) Boba
Marleya. Jak się później okazało, był to
trafny wybór.

do więzienia w Ngozi, na północy
Burundi, gdzie przebywa do dziś.

Lipiec 2017 r. Wczesnym rankiem
Germaina i jego żonę Emelyne
Mupfasoni obudziły głośne odgłosy
zbliżających się kroków i walenie
w drzwi. Dziesiątki funkcjonariuszy
sił bezpieczeństwa wtargnęły na ich
posesję. Emelyne była zaledwie kilka
tygodni przed planowanym terminem
porodu ich trzeciego dziecka.

26 kwietnia 2018 r. Germain
został uznany za winnego szeregu
fikcyjnych zarzutów, w tym organizacji
rebelii i działania zagrażającego
bezpieczeństwu państwa. Wypomniano
mu wcześniejszą współpracę
z organizacją pozarządową Akcja
Chrześcijańska (ACAT-Burundi) na
rzecz zniesienia tortur. ACAT-Burundi
została rozwiązana w 2016 r. z powodu
rzekomego niszczenia wizerunku kraju,
na co jednym z dowodów podczas
procesu miał być e-mail napisany przez
Germaina do organizacji, gdy ta jeszcze
funkcjonowała i była legalna.

Funkcjonariusze przesłuchiwali
małżeństwo w ich domu. Zarówno
Germain, jak i Emelyne byli
pracownikami organizacji
pozarządowych. Mężczyzna został
aresztowany, a następnie przewieziony

Germain został skazany na 32 lata
pozbawienia wolności. Nigdy nie widział
swojego trzyletniego syna. „Jak długo
mój mąż będzie musiał cierpieć tę
niesprawiedliwość?” - pyta jego żona
Emelyne.

„Komera Turikumwe!
(Bądźcie silni, jesteśmy razem!)”.
Germain Rukuki

OBROŃCY MARSZU RÓWNOŚCI
NA METU – TURcja
Od pierwszego dnia nauki, studenci
biologii Melike Balkan i Özgür Gür
zaangażowali się w obronę praw
lesbijek, gejów, osób biseksualnych,
transpłciowych i interpłciowych (LGBTI)
na swojej uczelni.
Jako ważni członkowie Grupy
Solidarności LGBTI+ na Bliskowschodnim
Uniwersytecie Technicznym (METU)
w Ankarze organizowali liczne marsze,
spotkania i inne wydarzenia. W obliczu
rosnącej homofobii i ograniczeń wolności
słowa w Turcji docierali do coraz większej
liczby studentów.
Grupa Solidarności LGBTI+ na METU
powstała w 1996 r., a od 2011 r.
organizowała coroczny marsz równości
na kampusie uniwersyteckim. Z biegiem
lat w marszu brało udział coraz więcej
osób i stawał się coraz bardziej widoczny.
W 2019 r. władze uczelni poinformowały
studentów, że zaplanowany na 10 maja

marsz równości nie będzie mógł się
odbyć na terenie kampusu.
Niezrażona tą informacją Grupa
Solidarności LGBTI+ zorganizowała
„siedzący” marsz równości. W odpowiedzi
władze uniwersytetu wezwały policję, która
nadmiernie użyła siły wobec pokojowych
demonstrantów (m.in. zastosowano gaz
łzawiący). Policja aresztowała co najmniej
23 studentów, w tym Melike i Özgüra,
oraz pracownika naukowego uczelni.
Niektóre spośród zatrzymanych osób
nie brały nawet udziału w proteście.
Mimo że demonstranci po prostu
korzystali z przysługującego im prawa do
pokojowego gromadzenia się, przeciwko
18 studentom i jednemu pracownikowi
naukowemu toczy się obecnie proces
karny.
W przypadku zapadnięcia wyroku
skazującego grozi im do trzech lat
więzienia.

„Świętowanie podczas marszu równości
sprawia, że jednoczymy się i jesteśmy
sobą... ma to moc uzdrawiania”.
Melike Balkan

Wezwij władze Burundi do uwolnienia Germaina
NAPISZ DO PREZYDENTA BURUNDI
Zaapeluj o natychmiastowe i bezwarunkowe
zwolnienie Germaina.
Prezydent Republiki Burundi
Ntare Rushatsi House
Bujumbura, Burundi
Email: presidence@burundi.gov.bi
@GeneralNeva – Twitter, Facebook i Instagram
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie
Możesz wykorzystać wzory listów dostępne na stronie
https://maraton.amnesty.org.pl/ lub napisać Prezydentowi coś
od siebie:
• napisz coś o sobie;
• opowiedz, co zszokowało cię w tej sprawie.

POMÓŻ GERMAINOWI
ZACHOWAĆ SIŁĘ DUCHA
Wyślij wiadomość ze wsparciem
dla Germaina lub jego żony
Emelyne, zawierające następujące
słowa w języku kirundi: Komera
Turikumwe! („Bądzcie silni,
jesteśmy z Wami!”) na adres:
Amnesty International
c/o Burundi Team
Regional Office for East Africa
the Horn and Great Lakes
Riverside Studios, Riverside Lane
Off Riverside Drive
P.O Box 1527-00606
Nairobi, Kenya
Email:
burunditeam@amnesty.org

Wezwij władze Turcji, by oczyściły
oskarżonych ze wszystkich zarzutów
NAPISZ DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TURCJI
Przypomnij mu, że studentom i pracownikowi naukowemu
przysługuje prawo do pokojowych zgromadzeń i powinni
zostać oczyszczeni ze wszystkich zarzutów.
Minister Sprawiedliwości Republiki Turcji
Abdülhamit Gül
Adalet Bakanlığı
06659 Ankara, Turcja
Twitter: @abdulhamitgul
Email: info@adalet.gov.tr
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze
Ambasada Republiki Turcji
ul. Rakowiecka 19
02-517 Warszawa
Możesz wykorzystać wzory listów dostępne na stronie
https://maraton.amnesty.org.pl/ lub napisać Ministrowi coś od siebie:
• napisz coś o sobie;
• opowiedz, co zszokowało cię w tej sprawie.

POKAŻ, ŻE JESTEŚ DUMNY
Z MELIKE I ÖZGÜRa
Odwiedź konta Grupy Solidarności
LGBTI+ na Twitterze i Instagramie
@odtulgbti. Zrób sobie zdjęcie
z tęczową flagą i opublikuj ją na swoich
mediach społecznościowych wraz
z tagiem @odtulgbti i w opisie dodaj
wiadomość wyrażającą wsparcie.

POPI QWABE I BONGEKA PHUNGULA – REPUBLIKA
POŁUDNIOWEJ AFRYKI
To była majowa, piątkowa noc w 2017
roku. Popi Qwabe oraz Bongeka
Phungula, podobnie jak wiele innych
20-latek, spędzały ją poza domem.
Przyjaciółki poznały się podczas
studiów aktorskich w Durbanie,
w prowincji KwaZulu-Natal. Obie były
utalentowanymi młodymi kobietami,
podążającymi za swymi marzeniami
o wielkiej, aktorskiej karierze.
Tego wieczora wezwały taksówkę,
wsiadły do samochodu i od tej chwili nie
było już z nimi kontaktu.
Po gorączkowych poszukiwaniach
w szpitalach i na posterunkach policji
kuzyn Bongeki, Mdu, i siostra Popi,
Thembelihle, odkryli dramatyczną
prawdę. Popi i Bongeka zostały
zastrzelone, a ich ciała porzucono na
poboczu drogi. Prawdopodobnie zostały
również zgwałcone.
Według ich rodzin, policja nie
przeprowadziła odpowiedniego śledztwa

w sprawie tych morderstw.
Znaleziono taksówkę, w której były
ślady krwi oraz rzeczy należące do
zabitych kobiet, próbki krwi zostały
wzięte do badań, jednak nigdy
nie ujawniono ich wyników. Bliscy
twierdzą, że policja nie sprawdziła
odcisków palców, a próby
namierzenia telefonów należących
do obu kobiet nigdy nie zostały
podjęte.

„Żądamy sprawiedliwości dla mojej
siostry. Żądamy sprawiedliwości dla
mojej przyjaciółki”.
Thembelihle (siostra Popi)

W sprawie zatrzymano dwóch
taksówkarzy. Posiadali oni część
rzeczy należących do kobiet, m.in.
telefon komórkowy i szminkę,
które, jak przekonywali, znaleźli
w taksówce. Jednak policja zwolniła
mężczyzn, powołując się na
brak dowodów, a sprawa została
wycofana do czasu przeprowadzenia
kolejnego postępowania.
W ciągu trzech lat od morderstwa
nie przeprowadzono rzetelnego
śledztwa.

GUSTAVO GATICA – CHILE
Gdy w Chile wybuchły protesty
przeciwko wzrostowi cen
i nierównościom społecznym, Gustavo
Gatica studiował psychologię w stolicy
kraju, Santiago. Jak miliony innych osób,
on również wyszedł na ulicę.
Demonstracje trwały tydzień i poruszyły
wyobraźnię ludzi na całym świecie. Moc
protestujących zapierała dech w piersi.
Jednak władza patrzyła na to trochę
inaczej.
Podczas jednego z protestów policja
załadowała karabiny gumowymi
kulami i otworzyła ogień do zebranego
tłumu. Podobne interwencje miały już
miejsce. Niemal codziennie setki osób
były ranione, a dziesiątki doznawały
uszkodzeń wzroku. Dowódcy nie
powstrzymywali policjantów, pozwalając
na dalsze stosowanie przemocy.

Gustavo był jednym z uczestników
tej demonstracji. Został postrzelony
w oboje oczu i permanentnie oślepiony.
Informacja o ataku obiegła media na
całym świecie.
Wewnętrzne śledztwo policyjne
wszczęte po strzelaninie wykazało,
że nikogo nie można pociągnąć do
odpowiedzialności. Sugerowano nawet,
że Gustavo mógł zostać raniony przez
samych demonstrujących. Obecnie
sprawą zajmuje się prokuratura krajowa.
Ci, którzy pozwolili zaatakować Gustava,
pozostają jednak bezkarni.
„Oddałem wzrok za przebudzenie
innych” – mówi chłopak.
Podczas kolejnych demonstracji
protestujący zakładali przepaski na
oczy i skandowali imię Gustava w stronę
policji. Chcą sprawiedliwości. My także.

„Oddałem swoje oczy, żeby inni
mogli się obudzić”.
Gustavo Gatica

Domagaj się sprawiedliwości dla Popi i Bongeki
NAPISZ DO MINISTRA POLICJI
Żądaj rzetelnego, sprawiedliwego oraz bezstronnego
śledztwa w sprawie śmierci Popi i Bongeki.
Minister Policji
Private Bag X463
Pretoria 0001
Republika Południowej Afryki
Email: PhokaneN@saps.gov.za
Twitter: @SAPoliceService
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze
Możesz wykorzystać wzory listów dostępne na stronie
https://maraton.amnesty.org.pl/ lub napisać Ministrowi
coś od siebie:
• napisz coś o sobie;
• opowiedz, co zszokowało cię w tej sprawie.

POKAŻ RODZINOM POPI
I BONGEKI, ŻE ŚWIAT JEST
RAZEM Z NIMI
Wyślij im wiadomość z wyrazami
solidarności i nadziei, które
pomagają im zachować siłę
w walce o sprawiedliwość,
na adres:
Amnesty International
97 Oxford Road
Rosebank
Johannesburg 2196
South Africa lub email:
Thembelihle:
thembelihleqwabe3@gmail.com,
Mdu:
mdunphotography@gmail.com

Żądaj sprawiedliwości dla Gustavo
NAPISZ DO PROKURATORA KRAJOWEGO CHILE
Zażądaj wszczęcia śledztwa przeciwko dowódcom, którzy
ponoszą odpowiedzialność za postrzelenie Gustavo. Nie
wypełnili zobowiązania do unikania użycia siły.
Prokurator Krajowy
Jorge Abbott Charme
Fiscalía Nacional
Catedral 1421-1453
Santiago de Chile
Chile
Email: jabbott@minpublico.cl
Twitter: @FiscaliadeChile
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze
Ambasada Republiki Chile
ul. Okrężna 62
02-925 Warszawa
Możesz wykorzystać wzory listów dostępne na stronie
https://maraton.amnesty.org.pl/ lub napisać Prokuratorowi coś od siebie:
• napisz coś o sobie;
• opowiedz, co zszokowało cię w tej sprawie.

POWIEDZ GUSTAVO, ŻE JEGO
POŚWIĘCENIE NIE POSZŁO NA
MARNE
Wyślij mu nagranie głosowe z wyrazami
solidarności i nadziei na adres
email: justiciaparagustavo@amnistia.cl.
Listy pisane Braillem, rysunki lub
jakiekolwiek inne fizyczne wyrazy
solidarności, wyślij na adres:
Amnistía Internacional Chile
Calle Eliodoro Yañez 828
Comuna de Providencia
Santiago de Chile
Chile
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o Amnesty
International
Amnesty International jest globalnym ruchem
zrzeszającym ponad 7 milionów ludzi, którzy
niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście. Działamy
na rzecz świata, w którym wszyscy ludzie mogą swobodnie
korzystać ze swoich przyrodzonych praw.
Prowadzimy niezależne śledztwa i ujawniamy przypadki
nadużyć, niezależnie od tego, gdzie i kiedy do nich dochodzi.
Wywieramy nacisk na władze oraz na inne grupy posiadające
wpływy (np. korporacje), pilnując dotrzymywania składanych
przez nie obietnic i respektowania prawa międzynarodowego.
Pokazując poruszające historie ludzi, na rzecz których
pracujemy, inspirujemy miliony osób na całym świecie
do działania dla zmiany i do obrony narażających się
aktywistów i aktywistek. Wspieramy ludzi w domaganiu
się swoich praw, edukując w zakresie praw człowieka
i prowadząc szkolenia na ich temat.
Chronimy ludzi i pomagamy im – walczymy o zniesienie kary
śmierci, propagujemy prawa reprodukcyjne i seksualne,
przeciwdziałamy dyskryminacji, bronimy praw uchodźców
i uchodźczyń oraz migrantów i migrantek. Pomagamy
doprowadzać sprawców tortur przed oblicze sprawiedliwości
i zmieniać opresyjne prawa, a przede wszystkim uwalniać ludzi
więzionych za wygłaszanie własnych opinii. Jesteśmy głosem
osób uciskanych i pozbawianych swobód i godności.
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