NAPISZ LIST I ZMIEŃ
CZYJEŚ ŻYCIE
Kiedy choćby niewielka grupa ludzi
jednoczy się w obronie osoby, której
prawa zostały pogwałcone, razem
mogą osiągnąć niezwykłe rzeczy.
Dwadzieścia lat temu mała grupka aktywistów
w Polsce postanowiła zorganizować
24-godzinny maraton pisania listów, aby
uczcić Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
przypadający 10 grudnia. Inicjatywa ta
zyskała uznanie. Dzisiaj Maraton Pisania
Listów (po angielsku zwany Write for Rights)
to największe międzynarodowe wydarzenie
poświęcone walce o prawa człowieka.
W 2001 roku napisano 2.326 listów. W 2020
roku zebrano 4,5 miliona listów, tweetów,
podpisów pod petycjami i innych wyrazów
poparcia. Osoby wspierające Maraton Pisania
Listów użyły siły swoich słów, aby zjednoczyć się
dla wspólnej sprawy i pomóc ludziom na całym
świecie. Razem pomogli oni zmienić życie ponad
setki osób, ratując je od tortur, prześladowań
i niesłusznego pozbawienia wolności.
Świadomość bycia częścią tak silnej
wspólnoty zmieniła również życie działaczy
i działaczek. Dołącz do nas już dziś. Napisz
list, aby zmienić życie innych... i swoje.

PODEJMIJ DZIAŁANIE JUŻ TERAZ
Przeczytaj o ludziach, na rzecz
których działamy w tym roku:
maraton.amnesty.org.pl
Skontaktuj się z zespołem Amnesty:
www.amnesty.org.pl
Przekaż wyrazy wsparcia na Twitterze:
@AmnestyPL używając hashtagu
#W4R21 lub #MaratonPisaniaListów
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TWOJE
SŁOWA
ZMIENIAJĄ
ŻYCIE

NAPISZ LIST
PODPISZ PETYCJĘ
WYŚLIJ TWEETA
JAK TO DZIAŁA?
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Osoby z ponad 170
państw biorą udział w
różnych wydarzeniach.

Piszą miliony listów,
e-maili, tweetów
i podpisują petycje.

Wspierają tych, którzy są
nękani, zastraszani i więzieni
tylko za to, kim są.

Wywierają presję
na rządy państw,
ludzi władzy i liderów.

Okazują troskę i wsparcie
wszystkim osobom
i ich rodzinom

Sprawiają, że zmiana staje się
możliwa - poprzez uwalnianie
aktywistów i chronienie ich.

TWOJE SŁOWA
MAJĄ MOC
AKTYWISTKA ODZYSKAŁA WOLNOŚĆ
W ARABII SAUDYJSKIEJ
Nassima al-Sada, aktywistka działająca na rzecz praw kobiet,
została aresztowana w 2018 roku za pokojową działalność
w obronie praw człowieka. Podczas pobytu w więzieniu była bita
przez strażników i pozbawiona kontaktu z osobami z zewnątrz,
w tym z prawnikiem. Dzięki kampanii, podczas której napisano
777.611 listów, tweetów i innych wiadomości, Nassima odzyskała
wolność w czerwcu 2021 roku i wróciła do rodziny i przyjaciół.

OJCIEC TROJGA DZIECI MOŻE
WRÓCIĆ DO BLISKICH
W kwietniu 2018 roku pracownik organizacji pozarządowej
i obrońca praw człowieka Germain Rukuki został uznany
za winnego szeregu fałszywych zarzutów i skazany na 32
lata więzienia w Burundi. Nie miał możliwości poznać
swojego najmłodszego dziecka, które przyszło na świat kilka
tygodni po jego aresztowaniu. Jego rodzina wyjechała z kraju
w obawie przed represjami. Germain odzyskał wolność 30
czerwca 2021 roku i wkrótce znów spotka się z bliskimi.
Przyczyniły się do tego działania prawie 400.000 osób,
które wsparły kampanię na rzecz jego uwolnienia.

KROK W STRONĘ SPRAWIEDLIWOŚCI
W AFRYCE POŁUDNIOWEJ
Dwie przyjaciółki, Popi Qwabe i Bongeka Phungula,
zostały zamordowane w maju 2017 roku
po wyjściu z domu wieczorem. Jeszcze niedawno
cierpienie ich rodzin pogłębiały nieprawidłowości
i opóźnienia w dochodzeniu prowadzonym przez
policję. W marcu 2021 roku, po otrzymaniu petycji
podpisanej przez 341.106 osób, policja
na nowo podjęła działania w tej sprawie. Policyjne
dochodzenie zakończyło się, a sprawa została
przekazana południowoafrykańskiemu Krajowemu
Urzędowi Śledczemu. Siostra Popi, Thembelihle,
powiedziała, że jest dobrej myśli i że w końcu
ma poczucie, że coś może się zmienić.

