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Poate semnătura sau scrisoarea ta

să facă o adevărată
diferență în
viața cuiva?

Valentina, Jabbar şi Filep
spun că da, poate!

“F ără scrisorile voastre,
acțiunile voastre şi
solidaritatea voastră,
nu am fi obținut
acest moment.”

“E plăcut să fiu iar
cu prietenii mei.
Mă simt bine acum că
pot petrece timp cu ei
şi cu familia mea.”

“Salutări de
solidaritate pentru
membrii Amnesty
International din
întreaga lume”

În urma acțiunilor voastre
pentru Valentina Rosendo
Cantú şi Inés Fernández
Ortega, guvernul mexican
a acceptat în cele din urmă
responsabilitatea oficială
pentru violul şi abuzul lor
de către soldații mexicani.

La doar câteva zile după ce
scrisorile voastre au ajuns în
Azerbaijan, tânărul activist
Jabbar Savalan a fost grațiat
şi eliberat. El fusese închis
deoarece postase comentarii
anti-guvernamentale pe
Facebook.

Vom continua să solicităm
o anchetă completă şi ca
cei responsabili pentru
viol şi abuz să fie aduşi
în fața justiției.

Jabbar încă se confruntă
cu hărțuire din cauza
activismului său, şi noi
continuăm să milităm în
numele lui acum că el
este liber.

Atunci când scrisorile
voastre au ajuns în celula
sa, Filep Karma a văzut că
persoane din întreaga lume
îl sprijină. Filep ispăşeşte
o pedeapsă de 15 ani în
Indonezia deoarece a
participat la o ceremonie
unde un steag de
independență papuas a
fost înălțat. El a dat toate
scrisorile familiei sale pentru
a le păstra în siguranță până
în ziua în care va fi în cele
din urmă eliberat.
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Anul trecut, persoane în mai mult de 80 de țări au
participat la Scrie pentru Drepturi – cel mai mare
eveniment pentru drepturile omului din lume.

Mai mult de 1,3 milioane de apeluri, mesaje de sprijin,
mesaje şi tweets au fost livrate.
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În oraşele de capitală, uriaşe întâlniri nocturne
străluceau cu felinare şi proiecții, iluminând poveştirile
persoanelor precum Jabbar, Valentina, Inés şi Filep.
Evenimente de toate mărimile au avut loc în cafenele,
piețe publice, galerii, şcoli, librării şi la locuri de muncă.

Aprinzând felinare în Thailanda

Alătură-te nouă în acest an, iar cu ajutorul tău
aceste evenimente vor străluci mai luminos!
Întoarce pagina ca să vezi cum poți să participi.
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Semnând petiții în Burkina Fas

Iluminând cascada Niagara,
Canada

Ducând Campania pe Turnul
Eiﬀel, Franța

Trimițând scrisori în Maroc

