
 

  

 

 

Vyzvěte ho, aby Germaina okamžitě 
a bezpodmínečně propustili.

Dopis pošlete na adresu:
Évariste Ndayishimiye 
President of the Republic (Prezident republiky) 
Regional Office for East Africa,
the Horn and Great Lakes 
Ntare Rushatsi House 
Bujumbura, Burundi 
 
Nebo na e-mail: presidence@burundi.gov.bi 
 
Nebo sdílejte na Twitteru, Facebooku či Instagramu 
s označením: @GeneralNeva

Pošlete dopis Germainovi do vězení nebo jeho 
manželce Emelyne domů. Projevte jim svoji 
podporu a solidaritu. Vyjádřit se můžete přímo 
v jejich jazyce spojením: „Komera Turikumwe!“ 
(„Zůstaňte silní, jsme spolu!“).

Dopis pošlete prostřednictvím Amnesty: 
Amnesty International 
c/o Burundi Team 
Riverside Studios, Riverside Lane,
Off Riverside Drive 
P. O Box 1527-00606 
Nairobi – Kenya 

Email: burunditeam@amnesty.org 

Podpořte Germaina
a jeho manželku

Napište burundskému 
prezidentovi

Germain Rukuki (32) se rozhodl být odvážný 
a bránit křehká práva lidí v Burundi, malé zemi 
v srdci Afriky. Pracoval v nevládní organizaci, 
stejně jako jeho žena Emelyne. Jedné noci v létě 
2017 je probudily desítky ozbrojenců, které vtrhly 
do jejich domu. Emelyne byla tou dobou jen pár 
týdnů před porodem třetího syna. Nejdřív je oba 
agresivně vyslýchali, pak Germaina odvezli.
A už se nikdy nevrátil.

V dubnu 2018 byl Germain po nespravedlivém 
a zmanipulovaném soudním řízení, u kterého ani 
nemohl být přítomen, odsouzen za „vzpouru“ 
a „ohrožení státní bezpečnosti“. Použili proti 
němu argument, že byl ve spojení s křesťanskou 
organizací ACAT, která bojovala proti mučení 

a v roce 2016 ji zakázali kvůli „pošpinění obrazu 
země.“ Jediný důkaz obžaloby byl ale e-mail, 
který Germain do organizace napsal ještě v době, 
kdy byla legální.

Germain si vyslechl rozsudek 32 let odnětí 
svobody. Potvrdil to následně i odvolací soud.
Je to něco, s čím se nemůžeme smířit!

 GERMAIN RUKUKI 
 BURUNDI 
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Vyzvěte ho, aby zajistil ochranu Jani a všem členům 
a členkám ADISPA, aby mohli nadále svobodně 
a bezpečně bránit přírodní zdroje, na kterých 
jsme všichni závislí.

Dopis pošlete na adresu: 
Mr Iván Duque 
President of the Republic of Colombia (Prezident)  
Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26 
Bogotá, Colombia 

Nebo na e-mail: contacto@presidencia.gov.co 
Nebo sdílejte na Twitteru s označením: @IvanDuque

Pošlete dopis Jani a ostatním členům ADISPA, 
ve kterém jim řekněte, jak moc obdivujete jejich 
odvahu, a proč je pro vás důležitá ochrana 
životního prostředí a Amazonie. Můžete také 
nakreslit obrázek přírody a přidat ho k dopisu.

Dopis pošlete na adresu: 
Jani Silva 
Oficina Comisión Intereclesial de justicia y paz 
Carrera37ª #25b – 42. Bogotá – Colombia 

Vyjádřete Jani
svou podporu

Napište kolumbijskému 
prezidentovi

Jani Silva zasvětila svůj život ochraně stromů 
a životně důležité půdy. Už od 16 let stojí 
po boku farmářů z oblasti Putumayo na jihu 
země, které se přezdívá Amazonská perla. 
V roce 2008 tam spoluzakládala Asociaci 
pro integrální a udržitelný rozvoj amazonské 
perly (ADISPA). Její práce ji přivedla do sporu 
s ropnou společností Ecopetrol a později 
Amerisur, které získaly licenci na práci 
v oblasti. Za posledních 10 let totiž tamní 
vodní zdroje, na kterých závisí místní komunity, 
otrávily minimálně dvě ropné skvrny.

Ochrana prostředí a práv místních lidí má pro 
Jani děsivé důsledky. Sledovali ji, obtěžovali její 
rodinu, zastrašovali pistolí a vyhrožovali smrtí. 
Není to bohužel ojedinělý případ, obzvláště u lidí, 
kteří brání práva na půdu, území nebo životní 

prostředí. Kolumbie má z Latinské Ameriky 
nejvyšší počet zabitých obránců lidských práv. 
Ročně jich je více než stovka, letos jen od ledna 
do května zemřelo 51 lidí. COVID-19 situaci ještě 
zhoršil – izoloval aktivisty doma a omezil jejich 
ochranu.

Jani říká: „Být obráncem lidských práv 
v Kolumbii znamená ztrátu klidu mysli, ztrátu 
času s rodinou, znamená odmítnutí…“ Přesto 
chce bojovat dál a bránit svou půdu, prostředí 
a komunitu, dokud to půjde. Podpořme ji!
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 KOLUMBIE 
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Vyzvěte ho, aby upustil od obvinění proti trojici 
mladíků z El Hiblu a případ uzavřel.

Dopis pošlete na adresu: 
Attorney General (Nejvyšší státní zástupce) 
The Palace 
VLT 1115 Valletta 
Malta 
 
Nebo na e-mail: ag@gov.mt

Pošlete dopis mladíkům z El Hiblu, ve kterém jim 
vyjádřete svoji podporu a solidaritu, dodejte jim 
tak naději. Svůj vzkaz nezapomeňte vyfotografovat 
a zveřejnit na svých sociálních sítích s hashtagem 
#ElHiblu3.

Dopis pošlete na adresu: 
El Hiblu 3 
P.O. Box 39, 
Ħamrun, 
Malta 

Vyjádřete svou podporu 
trojici mladíků z El Hiblu 

Napište maltskému 
nejvyššímu státnímu zástupci 

Společná touha po lepším životě a budoucnosti přivedla 
tři africké mladíky z domovů až do Libye. Země, kde ale 
mají pro uprchlíky a migranty jen přeplněné cely, násilí 
a mučení. A tak se v březnu 2019 sešli spolu s další 
stovkou lidí na člunu směřujícím do Evropy. Po několika 
hodinách se dostali do potíží a zachránil je ropný tanker 
El Hiblu. První důstojník slíbil, že je nevrátí do Libye, 
což všem přeložil patnáctiletý chlapec, který uměl 
anglicky. Navzdory příslibu se ale u libyjských břehů 
zase objevili, což byl od posádky lodi nefér, ale hlavně 
nezákonný postup.

Vypukl protest. Všichni, kteří jsou navráceni do 
Libye, totiž putují do přeplněných detenčních 
zařízení, kde pozbývají všech svých práv. Hygienické 
podmínky jsou strašné, jídla nedostatek, časté je 
bití, mučení a sexuální zneužívání. Někteří jsou 
dokonce obchodováni na novodobých trzích s otroky… 
V takových podmínkách drží tisíce uprchlíků 
a migrantů, aniž by ti lidé spáchali jakýkoli zločin, 
a aniž by věděli, jak dlouho v tomhle utrpení zůstanou.

Tři mladíky, včetně patnáctiletého „překladatele,“ 
požádala posádka, aby situaci na lodi uklidnili. 
Fungovali jako prostředníci a tlumočili právo 
zachráněných na to nevrátit se do Libye a nezažít 
znovu mučení a otřesné zacházení. Mohli dokonce 
zůstat na můstku a kontrolovat kurz lodi, která znovu 
zamířila k Evropě. Vše proběhlo v poklidu, bez násilí 
nebo škody na majetku. Přesto, po příjezdu na Maltu, 
obvinila posádka chlapce, že se lodi zmocnili silou. 
Na Maltě je totiž zakázané zakotvit se zachráněnými 
uprchlíky a posádky takových lodí jsou pod 
obrovským tlakem. Kdyby se tedy kapitán nebránil, 
skončil by patrně před soudem on. Úřady se přiklonily 
k jeho výpovědi a tři „kluci z můstku“ teď čelí riziku 
absurdních doživotních trestů kvůli nepřiměřeným 
obviněním, která se opírají i o protiteroristické zákony.

Nikdo by neměl být trestaný za odvahu postavit 
se za život svůj i životy spolucestujících. Nikdo 
by neměl být trestaný za odmítnutí protiprávního 
návratu do pekla v Libyi.

 TROJKA Z EL HIBLU 
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Řekněte jí, aby zařídila okamžité propuštění Paing 
Phyo Mina a ostatních členů skupiny Paví generace.

Dopis pošlete na adresu: 
H. E. Aung San Suu Kyi 
State Counsellor (státní kancléřka) 
Ministry of the State Counsellor Office 
Office No. 20, Nay Pyi Taw 
Republic of the Union of Myanmar 
 
Nebo sdílejte na Twitteru s označením:
@MyanmarSC

Pošlete Paing Phyo Minovi dopis do vězení. 
Napište mu, že za ním stojíte, aby věděl, že v tom 
není sám, dodejte mu tak naději na lepší zítřky.
Nový prezident studentské unie, který je 
nástupcem Paing Phyo Mina a členem Peacock 
Generation, souhlasil s doručením vašich dopisů 
Paing Phyo Minovi, až ho navštíví ve vězení.

Dopis pošlete na adresu: 
President of the Student Union 
Dagon University Students’Union Office 
Theater(1), CherryStreet, Dagon University, 
North Dagon Township,Yangon, 
Republic of the Union of Myanmar. 
Postal code: 11422

Vyjádřete Paing Phyo
Minovi svou podporu

Napište myanmarské 
státní kancléřce

Paing Phyo Min (22, uměleckým jménem De 
Yay) má rád zpěv, kytaru a Taylor Swift. Je člen 
souboru, který si říká Paví generace, a je oddaný 
Thangyatu – tradiční barmské verzi slam poetry, 
která spojuje veršování, hudbu a komedii.

V roce 2019 myanmarské úřady nařídily všem 
umělcům, kteří předvádí Thangyat, aby vždy 
před představením předkládaly své texty ke 
schválení. Paing Phyo Min a jeho kolegové 
se odmítli takovéhle cenzuře podrobit. 
A během série představení v Yangonu, 
největším myanmarském městě, kritizovali 
úřady a dělali si legraci z armády. Oblečeni 
jako vojáci upozorňovali na to, že armáda 
nereflektuje kritiku, zoufale se drží moci 
a bankrotuje zemi, zatímco její generálové 
hromadí bohatství.

Výsledkem bylo, že Paing a další členové 
skupiny byli zatčeni. Jeho odsoudili na 6 let
za „podněcování vojenských důstojníků,
aby zanechali svých povinností“ a za
„on-line pomluvu“ – fotky a záznam z jejich 
představení byl totiž okamžitě virální.

„Thangyat je symbol naší demokracie. 
Prostřednictvím téhle umělecké formy 
můžeme vyjádřit co chceme, a zprostředkovat to, 
co chce veřejnost slyšet. Útoky proti tomu jsou 
jasný pokus odvrátit Myanmar od demokratické 
cesty, kterou se země vydává. A to nedopustíme,“ 
říká odhodlaně Paing. On i jeho kolegové teď 
potřebují naši pomoc!

 PAING PHYO MIN 
 MYANMAR 
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Nassima al-Sadahová miluje zvířata a pečování 
o svou zahradu. Dokonce i ve vězeňské cele má 
pečlivě udržovanou rostlinu. Je to její jediná 
připomínka vnějšího světa... 
 
Krok 1: Vyfoťte se, jak se staráte o vaše květiny 
nebo si užíváte přírody. 
 
Krok 2: Fotku sdílejte na sociálních sítích 
s označením @nasema33 a @KingSalman 
a hashtagem #FreeNassima. Do popisku fotky 
přidejte váš osobní vzkaz pro Nassimu.

Podpořte Nassimu

Vyzvěte ho, aby okamžitě a bezpodmínečně 
osvobodil obránkyni lidských práv Nassimu 
i další aktivistky za práva žen, které vězní pouze 
kvůli jejich uplatňování práva na svobodu slova, 
shromažďování a sdružování.
 
Dopis pošlete na adresu: 
His Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud 
Velvyslanectví Království Saúdské Arábie
v České republice 
Korunovační 622/35 
160 00, Praha 6
 
Nebo sdílejte na Twitteru s označením:
@KingSalman

Napište králi 
Saúdské Arábie

Nassima al-Sadahová je šíitská spisovatelka 
a obránkyně lidských práv v Saúdské Arábii. 
Byla jednou ze skupiny aktivistek požadujících 
právo žen řídit auto nebo žít svůj život bez 
svolení mužského poručníka.

Zákony o poručnictví v Saúdské Arábii určovaly, 
aby ženy žádaly muže třeba o povolení jít ven 
nebo měly souhlas k vykonání jiných běžných 
potřeb. Zatímco tyto zákony se v posledních 
měsících zmírnily, ženy, které vedly kampaň 
za ukončení despotického systému, zůstávají 
za mřížemi.

Nassima se za práva žen vždy zasazovala 
pokojně a nenásilně, přesto dostávala 
výhružky přes Twitter a v červenci 2018 ji 
zatkli. Ve vězení s ní bylo špatně zacházeno. 

Celý dlouhý rok strávila na samotce, v naprosté 
izolaci od ostatních. Teď si může jednou týdně 
zavolat s rodinou, ale nemá povolené žádné 
návštěvy ani právníka.

Nassima říká: „Síla státu spočívá v jeho 
přizpůsobivosti a schopnosti porozumět 
společenským snahám tak, aby chránil práva 
svých občanů. To zachovává mír a posiluje 
národní jednotu.“ Chce dál bojovat za to, aby 
Saúdská Arábie byla lepším místem pro život, 
nejen pro ženy. Potřebuje naši podporu!

 NASSIMA AL-SADAHOVÁ 
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Připomeňte mu, že studenti a akademici pouze 
uplatňovali své právo na pokojné shromažďování, 
a proto by měli být zproštěni veškerých obvinění.
 
Dopis pošlete na adresu: 
Mr Abdülhamit Gül 
Minister of Justice (Ministr spravedlnosti) 
Adalet Bakanlığı 
06659 Ankara 
Turkey
 
Nebo na e-mail: info@adalet.gov.tr 
Nebo sdílejte na Twitteru s označením:
@abdulhamitgul

Krok 1: Vyfoťte se s duhovou LGBTI+ vlajkou. 
 
Krok 2: Fotku sdílejte na sociálních sítích 
s označením @odtulgbti. Do popisku fotky přidejte 
váš vzkaz o podpoře Melike & Özgüra. 
 
Krok 3: Začněte sledovat Twitter a Instagram účet 
METU LGBTI+ Solidarity Group @odtulgbti.

Vyjádřete Melike & 
Özgürovi svou podporu 

Napište tureckému
ministru spravedlnosti

Melike (24) a Özgür (25) se od začátku 
svých studií věnovali hájení práv gayů, leseb, 
bisexuálů, trans lidí a všech dalších s odlišnou 
sexuální orientací a genderovou identitou. 
Jako přední členové Solidární skupiny METU 
LGBTI+ pořádali na škole duhové průvody, 
debaty a další akce.

Od roku 2011 se bez jakýchkoli omezení 
konaly v kampusu LGBTI+ průvody. V květnu 
2019 ho ale univerzita nepovolila. Studenti 
tedy místo průvodu uspořádali pokojný 
„protest vsedě.“ Vedení univerzity na ně ale 
zavolalo policii. Ta pepřovým sprejem, slzným 
plynem a gumovými projektily shromáždění 
rozehnala a zadržela 23 studentů a jednoho 

akademika. On i 18 studentů, včetně Melike 
a Özgüra, čelí trestnímu stíhání. Jen proto, že 
uplatnili své právo na svobodu shromažďování 
a nenásilný protest.

Celý případ je velmi důležitý, protože je 
to vůbec poprvé, co turecké úřady obvinily 
někoho, kdo pořádal LGBTI+ průvod. Soud 
ho začal projednávat v listopadu 2019, ale už 
dvakrát odložil vynesení rozsudku. To, co se 
stane s obránci LGBTI+ práv ze skupiny METU, 
může být v budoucnu použito jako precedens. 
Celosvětová pozornost a naše podpora je 
proto právě teď velmi důležitá.
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