منظمة العفو الدولية تبلغ عامها اخلمسني
قبل  05عاما مضت ،انشد رجل واحد ،مدفوعا ابملظامل اليت كان يشاهدها ،أشخاصا آخرين لالحتاد معه من أجل القيام بعمل
مشرتك .رأى أن إبمكان الناس" ،إذا ما استخدمنا حقوقنا – وحريتنا يف العمل من أجل عامل عادل" أن حيققوا معا أشياء خارقة للعادة.
ومنذ  ،1691عملت أعداد ال حتصى من األفراد جنبا إىل جنب مع منظمة العفو الدولية إلحداث التغيري .ومن لندن إىل سانتياغو،
ومن سيدين إىل كمباال ،وضع أفراد أيديهم أبيدي آخرين للتأكيد على محاية واحرتام حقوق كل إنسان ومجيع البشر.
مل حيصل التغيري يف يوم وليلة.
فلقد استغرق إحداثه العديد من احلوارات ،والكثري من الرسائل .فخاطب األصدقاء أفراد عائالهتم ،وحدث الزمالء القدامى رفاقهم
اجلدد .وواحدا إثر آخرّ ،أمنت منظمة العفو الدولية إطالق سراح عشرات اآلالف من األشخاص .أشخاص مت سجنهم بسبب
معتقداهتم أو بسبب أسلوب حياهتم.
عمل احملامون مع املسؤولني احلكوميني ،وعمل الشباب مع املسنني ،وأهنت رسائلهم ومحالهتم ،واحدا تلو اآلخر ،عقوبة اإلعدام يف
عشرات البلدان .وأطلق النشطاء اللذين شكلوا مجاعات ضغط لكسب أتييد احلكومات ،والباحثون الذين التقوا ابحملزونني ،دعوات
منظمة العفو الدولية إىل قادة ال ميكن املس هبم ،ومت جلبهم إىل ساحة العدالة ،واحدا تلو اآلخر .وبتأثري نشاط كل فرد منهم تغريت
قوانني وتغريت أمناط حياة.
مضت  05عاما ،وال يزال العديد من املشكالت امللحة على حاله ،ولكننا نعلم أننا نستطيع تغيري هذ الواقع .فقد أظهرت السنوات
اخلمسون اليت مضت أننا نستطيع فعل ذلك ،ال بل فعلنا ذلك.
إن أعظم التحدايت اليت تواجه االقتصاد العاملي اليوم هي ظروف الفقر املدقع اليت يعيشها ما ال يقل عن بليون إنسان على ظهر هذا
الكوكب.
ويف أحناء بعينها من العامل تستمر حاالت من اغتصاب النساء بينما يفلت اجلناة من العقاب ،ومتوت نساء أخرايت أثناء الوالدة بسبب
غياب مستلزمات العناية الصحية األساسية.
وتستغل الشركات الكربى مساحات شاسعة من األراضي وتدمر جمتمعات أبكملها بينما يدير القادة ظهورهم هلا .وتستمر احلكومات
يف رعاية محالت قمع وحشية على نطاق واسع.

يف ذكراان اخلمسني نريد تغيري هذا .نريد زايدة الضغوط يف جماالت محالتنا اخلمسة ذات األولوية ،وحنتاج إىل عملك معنا من أجل
ذلك.
حنن نعرف مكمن النقاط احلساسة ،وندرك أنك ميكن أن تصنع فرقا .وإذا ما أردان وقف عقوبة اإلعدام يف بلد آخر جديد ،وإذا ما
أردان وضع حد لكابوس التلوث الذي يعاين من آاثره املاليني نتيجة أنشطة الشركات يف بلد آخر ،فإننا حنتاج إىل مساعدتك.
وإذا ما أردان إهناء جترمي احلق يف اإلجهاض يف بلد آخر جديد ،وحماسبة حكومة أخرى على اقرتافها جرائم حرب ،فإننا حنتاج إىل العديد
من التحركات اليت ينبغي أن يقوم هبا العديد من األفراد.
إن انضمام عضو جديد إلينا يعين احتاد املاليني يف عمل مشرتك .يعين إضافة جديدة .ويعين أننا لن نستسلم.
كن العضو التايل .ادع شخصاً آخر .شارك يف حترك آخر.
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