
 

  

 

 

Požadujte po něm, aby byl Luis Manuel Otero Alcántara 
okamžitě propuštěn. Je nespravedlivě uvězněn pouze za 
pokojné vyjadřování vlastního názoru, což je jeho základním 
lidským právem.

Dopis pošlete na adresu kubánského velvyslanectví: 
Velvyslanectví Kubánské republiky v Praze
Jinonická 14
Praha 5-Košíře
150 00

Nebo na e-mail: despacho@presidencia.gob.cu 
Můžete napsat také na prezidentův Facebook: 
www.facebook.com/PresidenciaDeCuba 
Nebo sdílet na Twitteru s označením @DiazCanelB 

Pošlete Luisovi vzkaz, ve kterém mu vyjádříte podporu v jeho boji 
za spravedlnost. Ukážete mu tak, že v těchto těžkých časech není 
sám a že za ním stojíte. Protože je Luis umělec, můžete ke vzkazu 
připojit obrázek, v němž ztvárníte téma svobody slova, kterou se 
Luis pro Kubánce snaží prosadit.

Svůj vzkaz vyfoťte a zveřejněte na svých sociálních sítích 
s Luisovým označením.
Twitter: @LMOAlcantara  
Facebook: Luis Manuel Otero Alcantara 
Instagram: @luismanuel.oteroalcantara 
 
Poté dopis pošlete na adresu regionální pobočky Amnesty, 
kde zajistí jeho předání:
Amnesty International Americas Regional Office: 
Luz Saviñón 519
Colonia Del Valle Norte, Alcaldía Benito Juárez,
C.P. 03103, Mexico City, Mexico.

Vyjádřete Luisovi svoji 
podporu solidárním vzkazem!

Napište kubánskému 
prezidentovi

Kubánský umělec Luis Manuel Otero Alcántara 
je dlouholetým bojovníkem za svobodu projevu 
a důležitou postavou protestního hnutí San 
Isidro. Možnost vyjadřování vlastního názoru 
je na Kubě razantně omezována represivním 
dekretem č. 349, který dovoluje režimu 
cenzurovat umělce a jejich tvorbu. Také díla 
Luise Manuela byla úřady zabavena. Když začal 
na protest držet hladovku, zatkla ho policie. 
Poté, co byl propuštěn, ho začaly bezpečnostní 
orgány intenzivně sledovat.

Jen o několik týdnů později byl zadržen znovu, 
tentokrát po zveřejnění videa na sociálních 
sítích, ve kterém oznamoval svou účast na 
blížících se protivládních demonstracích. Ještě 
předtím, než protesty vůbec začaly, ho policie 
odvezla do věznice Guanajay, kde platí nejvyšší 

úroveň ostrahy. Následně proběhl soud,
k němuž nebyla vpuštěna veřejnost. Luis 
Manuel byl odsouzen k pěti rokům v cele.
Jeho zdravotní stav se ve vězení stále zhoršuje
a správa věznice mu odpírá lékařskou péči.

Hnutí San Isidro je uskupením umělců, 
nezávislých novinářů a aktivistů, které je 
pojmenováno podle jedné z nejchudších čtvrtí 
Havany, kde zároveň sídlí. Jeho členové usilují o 
obranu svobody projevu na Kubě, a to nehledě na 
šikanu a vězení, které jim ze strany režimu hrozí.

Svoboda projevu je základní lidské právo. 
Postavíte se s námi proti umlčování umělců?
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