De 7 a 16 de dezembro de 2012

Escreva por Direitos

Tome uma atitude que transforma

n Acesse www.amnesty.org para encontrar o escritório da Anistia Internacional
mais próximo e se informar sobre os eventos de envio de cartas em seu país
n

Participe pela internet em www.amnesty.org/individuals-at-risk

n

Tweete com #4rights

Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
Londres WC1X ODW
Reino Unido

amnesty.org /individuals-at-risk
Outubro de 2012
Índice : ACT 30/071/2012
Brazilian Portuguese

Será que sua assinatura ou sua carta

podem fazer
diferença na
vida de alguém?

Valentina, Jabbar
e Filep dizem que sim

"Sem suas cartas, sua
iniciativa e sua
solidariedade não
estaríamos aqui
agora."

"É bom estar de novo
com meus amigos.
Agora me sinto bem,
pois posso ficar com eles
e com minha família."

"Saudações de
solidariedade aos
membros da Anistia
Internacional em
todo o mundo."

Depois das ações que vocês fizeram
em defesa de Valentina Rosendo
Cantú e Inés Fernández Ortega o
governo do México finalmente
assumiu responsabilidade formal
pelo estupro e pela agressão que
elas sofreram de soldados
mexicanos.

Poucos dias depois de nossas
cartas chegarem ao Azerbaijão,
o jovem ativista Jabbar Savalan foi
indultado e libertado. Ele havia sido
preso por postar comentários contra
o governo no Facebook.

Quando as cartas começaram a
chegar à cela em que estava preso,
Filep Carma percebeu que tinha o
apoio de pessoas de todo o mundo.
Ele cumpre uma pena de 15 anos
de prisão na Indonésia por
participar de uma cerimônia
de hasteamento da bandeira
da independência de Papua.
Filep entregou todas as cartas que
recebeu à sua família, para que
fiquem seguras até que ele seja
libertado.

Continuaremos requerendo que uma
investigação plena seja realizada e
que os responsáveis por seu estupro
e agressão sejam levados à Justiça.

Jabbar agora está livre, mas
continua sendo hostilizado por
seu ativismo, e nós continuamos
atuando em sua defesa.
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No ano passado, em mais de 80 países as pessoas participaram da
campanha Escreva por Direitos – o maior evento de direitos humanos
do mundo.

Mais de 1,3 milhão de apelos, mensagens de apoio, textos e tweets
foram enviados.

Neste ano, junte-se a nós. Com sua ajuda
a luz desses eventos brilhará ainda mais.
Veja o verso para saber como participar.

Fazendo abaixo-assinados em
Burkina Faso

Iluminando as Cataratas do
Niágara, Canadá
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Em diversas capitais, manifestações e vigílias iluminaram a noite
com lanternas e projeções, assinalando as histórias de pessoas
como Jabbar, Valentina, Inés e Filep. Eventos de todos os tamanhos
aconteceram em cafés, praças públicas, galerias, escolas, bibliotecas
e locais de trabalho.

Ascendendo lanternas na Tailândia

Levando a campanha para a
Torre Eiﬀel, França

Enviando cartas no Marrocos

