هل يمكن لتوقيعك أو رسالتك أن

تحدث فارق ًا حقيقي ًا
لحياة شخص ما؟

تقول فالنتينا ،ويقول ج ّبار
وفيليب ،إن ذلك ممكن!

«لوال رسائلكم
وتحركاتكم وتضامنكم
لما أمكننا تحقيق هذه
اللحظة».
فعقب تحركاتكم من أجل فالنتينا
روسيندو كانتو وإينيس
فيرنانديز أورتيغا ،قبلت الحكومة
المكسيكية ،بعد طول انتظار،
االعتراف بالمسؤولية الرسمية عن
اغتصابهما وانتهاك حقوقهما من
قبل الجنود المكسيكيين.
وسنظل ندعو إلى إجراء تحقيق
واف ،وإلى تقديم المسؤولين عن
ٍ
اغتصابهما وانتهاك إنسانيتهما إلى
ساحة العدالة.

«إنه لشعور طيب أن تكون «تحيات تضامن إلى
مع أصدقائك من جديد .أعضاء منظمة العفو
أشعر اآلن باالرتياح ألنني الدولية في كل مكان
أستطيع قضاء الوقت
من العالم».
معهم ومع عائلتي».

خالل أيام من وصول رسائلكم إلى
أذربيجان ،صدر عفو عن الناشط
جبّار سافاالن ،وأفرج عنه .وكان
قد سجن لنشره تعليقات مناهضة
للحكومة على «الفيسبوك»,
ولكن جبار ما زال يواجه
المضايقات بسبب أنشطته،
وسنواصل ،نحن بدورنا ،حملتنا
من أجله بعد أن نال حريته.

حقوق النشر لجميع الصور © لمنظمة العفو الدولية ،إال حيثما يشار بخالف ذلك

عندما وصلت رسائلكم إلى زنزانته
في السجن ،رأى فيليب كارما أن
ثمة أشخاصا ً يدعمونه في جميع
أنحاء العالم .وفيليب يقضي حكما ً
بالسجن  15عاما ً في إندونيسيا
لمشاركته في احتفا ٍل رفع أثناءه
علم استقالل بابوا .وقد م ّرر جميع
الرسائل إلى عائلته لحفظها إلى
حين خروجه من السجن ،مهما
طال االنتظار.

في السنة الماضية ،انخرط ناشطون فيما يربو على  80بلدا ً في الكتابة
من أجل الحقوق  -في أعظم فعالية لحقوق اإلنسان في العالم.

وجرى تجميع ما يربو على  1.3مليون مناشدة ورسالة دعم ونص
وتغريدة.

انضموا إلينا هذه السنة ،فبمساعدتكم ،سيشع ضوء
هذه الفعاليات بصورة أكثر سطوع ًا!
واقلبوا الصفحة كي تروا كيف يمكن لكم أن تشاركوا.

توقيع المناشدات في بوركينا فاسو

أضواء تسطع على شالالت
نياغارا ،كندا

© Michael Sawyer

وفي مدن كبرى عديدة ،أشعلت تجمعات هائلة من المعنيين عتمة الليل
بالقناديل واألضواء العاكسة ،مسلطة الضوء على أناس مثل فالنتينا
وإينيس وفيليبُ .نظمت فعاليات بأحجام مختلفة ،في المقاهي ،وفي
الساحات العامة ،والمعارض الفنية ،والمدارس ،والمكتبات ،وأماكن العمل.

إشعال القناديل في تايالند

االنتقال بالحملة إلى برج إيفل ،فرنسا

إطالق الرسائل في المغرب
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ُاكتب من أجل الحقوق
أحدِث فرق ًا

 لمعرفة أقرب مكتب لمنظمة العفو الدوليةwww.amnesty.org  زورواn
 واالطالع على فعاليات «اكتبوا من أجل الحقوق» في بلدكم،إليكم
 علىwww.amnesty.org/individuals-at-risk  وانضموا إلى حملةn
شبكة اإلنترنت
Tweet #4rights وابعثوا بتغريداتكم على

n
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