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AMNESTY NOVINY: 25 LET V ČESKU
NAPIŠ DOPIS, ZMĚŇ ŽIVOT! MARATON PSANÍ
DOPISŮ BUDE V BRNĚ NA FLÉDĚ I V KAVÁRNÁCH
Brněnská skupina AI se každoročně připojuje k celosvětové kampani za nespravedlivě vězněné Maraton psaní dopisů. Od 7. do
18. prosince můžete psát dopisy na různých místech v Brně. Hlavním patronem akce je Fléda Club, kde v těchto dnech můžete
podepisovat dopisy na všech akcích a koncertech. Psát se ale bude také na školách, v kavárnách i třeba v nemocnici.
Maraton psaní dopisů je největší mezinárodní akce na podporu nespravedlivě vězněných, pronásledovaných nebo utlačovaných lidí.
Amnesty International ji pořádá každý rok okolo 10. prosince, tedy Mezinárodního dne lidských práv, po celém světě. Cílem je
společně ručně napsat a poslat co nejvíc dopisů s výzvami vládám či úřadům příslušných zemí a upozornit tak na porušování práv
konkrétních lidí. Přímo obětem bezpráví je možné psát dopisy solidarity a vyjádřit jim tak podporu. Výsledky jsou vidět okamžitě.

KTERÉ ČTYŘI PŘÍPADY BUDE BRNĚNSKÁ SKUPINA AI NA
LETOŠNÍM MARATONU PODPOROVAT?

ILHAM TOHTI: VĚZNĚN ZA BOJ S DISKRIMINACÍ
Ilham Tohti je profesor ekonomie na Univerzitě Minzu v Pekingu. Je
to zakladatel webové stránky „Ujgur Online“ a veřejně známý kritik
čínské etnické a náboženské politiky v ujgurské autonomní oblasti
Sin-ťiang. Byl obviněný ze „separatismu“, což je obvinění často
používané právě proti Ujgurům, kteří vystupují proti porušování
lidských práv. Dne 23. září 2014 byl Ilham odsouzený k doživotnímu
vězení. Ilham Tohti se vyjadřoval k situaci Ujgurů v Číně řadu let,
upozorňoval na porušování lidských práv týkajících se Ujgurů, ale
i etnických Han Číňanů. Čínská vláda web několikrát zablokovala.

GIYAS A BAYRAM: MUČENI ZA PROTEST
Budoucnost Ázerbájdžánu je za mřížemi. Generace mladých
studentů je vězněna za mřížemi nebo je umlčována, kvůli boji za
své přesvědčení o svobodě své země. Za mřížemi je více než 80
aktivistů za lidská práva a mezi ně patří i studenti Giyas Ibrahimov
a Bayram Mammadov. Ve vězení jsou od 10.5.2016 za veřejný
protest vůči tamní vládě. V předvečer narozenin bývalého
prezidenta, Hejdara Alijeva, pomalovali graffiti jeho sochu. Zpráva
zněla „šťastný den otroků“. Poté svůj akt protestu umístili na
sociální sítě. Za několik hodin byli zadrženi. Následujícího dne byli
falešně obviněni s přechovávání drog. Odmítli podepsat doznání
a veřejnou omluvu, za což byli mučeni. Hrozí jim 12 let za mřížemi.

SHAWKAN: VE VĚZENÍ ZA FOCENÍ
Egyptský fotoreportér Mohamed Abu Zaid (známý jako Shawkan) byl
zatčen jenom proto, že dělal svou práci. Fotografoval násilné
rozehnání pouličních protestů v Káhiře bezpečnostními silami. Více
než dva roky byl držen ve vazbě a mučen v rozporu s egyptským
právem. Hrozí mu trest smrti. 26. března 2016 při výslechu u soudu
v Káhiře vykonstruoval úředník ze státního zastupitelství devět
obvinění vůči Shawkanovi. Jeho zdravotní stav se zhoršuje a přístup
k lékům mu byl odepřen, přestože trpí hepatitidou typu C.
Momentálně je držen v nechvalně známém káhirském vězení Tora.

LIDÉ S ALBINISMEM V OHROŽENÍ
Podle statistik se narodí v subsaharské Africe je jeden albín na
zhruba 1 400 lidí. Bohužel zde musí bojovat s předsudky a
pověrami, které pro ně můžou být i smrtelně nebezpečné. Neustále
přicházejí nové zprávy o rituálních vraždách albínů, protože
v některých částech Afriky se věří, že různé části jejich těl můžou
pomoci vyléčit choroby. V posledních letech odborníci začali mluvit
o genocidě. Annie Alfred je desetiletá holčička z Malawi a jejím
snem je stát se sestřičkou. Protože je však albínka, musí žít
v neustálém strachu o svůj život. Snažíme se dosáhnout toho, aby
se malawská vláda postavila proti diskriminaci, odsoudila veškeré
útoky a sociální vyloučenost a zejména se snažila o vymýcení pověr
a předsudků a zavedení bezpečnostních opatření, zejména v lokalitách, kde jsou nejčastější únosy a vraždy albínů.

KDY A KDE SE MŮŽETE ZAPOJIT I VY?
7.12. - 18.12. Fléda Club (Štefánikova 24) v rámci koncertů
7.12. - 18.12. Centrum Syřiště (Kounicova 42)
8.12. Kino Art (Cihlářská 19) od 17:00 - 18:00
8.12. Týden lidských práv - během akce Amnesty v Husově sboru
(Botanická 1) - od 17:00 - 20:00
10.12 - 13.12. Úrazová nemocnice (Ponávka 6)
12.12. Modlitebna církve bratrské (Kounicova 15) od 18:30 20:00
14.12. Právnická fakulta MU (12:30 - 15:30)
14.12. Taneční studio Art Factory (18:30 - 21:00)
16.12. - 18.12. Trh neziskovek (Radnické ulici), najdete nás v
buňce KOMA
a na dalších místech v Brně a celé ČR

Zapojují se také brněnské školy a studenti – Waldorfská ZŠ,
SŠUŘ, Klasické a španělské gymnázium, Gymnázium Řečkovice,
Sportovní gymnáziu Ludvíka Daňka a další.
Psát dopisy můžete také v kavárnách: Tři Ocásci (Gorkého 37),
Trojka (Dominikánská 9), Místogalerie na Skleněné louce
(Kounicova 23), Akademická kavárna (Gorkého 11), Anděl
(Gorkého 34), Atlas (Žerotínovo nám. 533/6), Chajovna
(Dominikánské nám. 6/7), Hostimil (Čápkova 3), Za zrcadlem
(Jaselská 16).
Přijďte podepsat dopisy na jednu z těchto akcí, nebo uspořádejte
vlastní Maraton. Více informací na www.amnesty.cz/maraton.

Vážení a milí,
Vánoce se kvapem blíží a s nimi vydáváme
poslední číslo speciálních Amnesty novin, které
pravidelně vznikaly během podzimu k oslavám
25 let Amnesty International v České republice.
V tomto vydání společně zavzpomínáme na
velké Setkání Amnesťáků a Amnesťaček,
připomeneme brněnské akce k výročí 17. listopadu a hlavně se budeme věnovat Maratonu
psaní dopisů, ke kterému se můžete v Brně
připojit.
Příjemné počtení a hezké svátky Vám přeje
Brněnská skupina Amnesty International

FLÉDA PATRONEM MARATONU PSANÍ DOPISŮ
Dnes, v době, kdy i v naší zemi svoboda přestává
být samozřejmostí, klub Fléda cítí potřebu přispět
k tomu, aby byla považována za hodnotu nejvyšší.
Proto se Fléda stane jedním z mnoha míst, kde
bude možné se letošního Maratonu zúčastnit.
Maraton psaní dopisů na Flédě začne 7. prosince
koncertem kapely Zrní a Tibeťana Lotena
Namlinga a vyvrcholí 18. prosince v den výročí
úmrtí Václava Havla. Akce 18. prosince bude
zdarma a otevřená široké veřejnost, kterou
tímto srdečně zveme!
XIV. ROČNÍK FESTIVALU TÝDEN LIDSKÝCH PRÁV
V BRNĚ!
Ve dnech 4. – 10. prosince 2016 se v Brně
u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv
uskuteční již XIV. ročník festivalu Týden lidských
práv. Jeho program, který upozorňuje na
nedodržování lidských práv, k nám bude promlouvat
nejen prostřednictvím přednášek a diskuzí, ale
i formou filmových projekcí, tematického čtení,
hudebních vystoupení, interaktivních workshopů či
informačních stánků v kavárnách. Vstup na
všechny akce je zdarma.
Ve čtvrtek 8. prosince se uskuteční program
Amnesty International v Husově sboru, od 17:00
budete mít jedinečnou možnost zúčastnit se veřejné
Živé knihovny s náboženskými menšinami, po které
bude následovat hudebně-kreativní workshop Dust
in the Groove a od 20:00 se můžete těšit na
inscenaci Divadla Feste, hry Václava Havla Moc
bezmocných.
Více informací o programu na www.brnoamnesty.cz
či www.tlpbrno.cz.

JAK JSME V BRNĚ PEČOVALI O SVOBODU? RETRO PLAKÁTY,
PERNÍČKY I PETICÍ!

Dne 17. listopadu 2016 si brněnská skupina Amnesty International
připomněla, jak je důležité pečovat o svobodu, kterou jsme v Česku a na
Slovensku získali před 27 lety, a zároveň poukázala na to, že svoboda není
samozřejmost, ale něco, o co se musíme pečlivě starat. I v dnešní době jsou
ve světě neprávem zadržováni mladí studenti ve vězení, stejně jako
například Giyas Ibrahimov a Bayram Mammadov z Ázerbájdžánu, na jejíchž
případ v rámci Mezinárodního dne studentstva Brněnská skupina AI
upozorňovala veřejnost.
Svobodu všem studentům! Bývalý náš disident, bude zřejmě prezident!
Děkujeme Brňákům, že pomohli študákům! Děkujeme zahradníkům za nejlepší
zbraň – květinu! Svoboda, ta nemá chybu! Tato hesla a mnohá další věšeli
Brňáci v listopadu 1989 na zdi domů, do výloh obchodů, na univerzity a další
místa. Ve čtvrtek 17. listopadu hesla znovu ožila. Měla nám nejen připomenout
události listopadu 1989 a brněnskou účast na Sametové revoluci, ale také
položit otázku: Jak pečujeme o svobodu, kterou jsme tehdy vybojovali?
Tak jako před 27 lety se tento den nesl v duchu chladného a ponurého
podzimního počasí. To nás ale ani v časných ranních hodinách neodradilo
k instalaci. Kolemjdoucí se mohli při pohledu na zeď FF ocitnout na pár chvil
opět v revolučním roku. Podobná instalace vznikla také na ulici Česká vedle
knihkupectví Barvič a Novotný, kam lidé během odpoledních a večerních hodin
pokládali svíčky, a místo získalo krásnou atmosféru. Někteří se jen zastavili,
zapálili svíčku či zavzpomínali; jiní si i přečetli o případech dvou studentů
z Ázerbájdžánu. I přes chladné počasí se u stánku zastavily desítky lidí, kteří
připojili svůj podpis, chtěli se dozvědět více o Amnesty International, koupili si
placku a zároveň mohli ochutnat speciální lidskoprávní Amnesty zázvorové
perníčky upečené naší dobrovolnicí Soňou k příležitosti 17. listopadu.

KDY USPOŘÁDAT AKCI S LIDSKOPRÁVNÍM TÉMATEM?
V průběhu roku je spoustu příležitostí k pořádání akcí. Prakticky každý měsíc
můžete vztáhnout svou akci k nějakému Mezinárodnímu dni s lidskoprávním
tématem. Stačí si vybrat!

SETKÁNÍ AMNESŤÁKŮ A AMNESŤAČEK
Téměř na tři dny, od 4. do 6. listopadu, obsadili
pracoviště Jezírko u Brna lidé z různých koutů
republiky (i světa), jiného věku a rozdílného
studijního nebo pracovního zaměření. Jedno nás ale
spojovalo. Skutečnost, že lidská práva nám nejsou
jedno, a co víc, že je to oblast, ve které chceme
všichni společně pomáhat.
Program začal v pátek v podvečer přivítáním od
organizačního týmu. Při vzájemném představování
jsme zjistili, že jsme se sjeli opravdu z celé České
republiky, ale už fakt, že jsme se všichni vešli na její
území, znázorněné lepicí páskou na podlaze, nás
utvrdilo v tom, že nebudeme mít se stmelováním
problém. Pak následovalo představení programu na
páteční večer a celou sobotu. Už v tu chvíli mi běželo
hlavou, jak nabité a skvělé to celé bude, a to se
vlastně ještě nic nezačalo dít. Po večeři už ale přišel
první program, který byl, stejně jako po zbytek
víkendu, rozdělený do dvou bloků. Jeden z nich byl
vždy trochu více určený pro začátečníky, což jsem,
jakožto jedna z těch, kteří se s Amnesty teprve
seznamují, ocenila. A tak jsem se hned v pátek večer
mohla formou hry bingo dozvědět, jak Amnesty vlastně
vznikla a jak to v ní chodí. Pak následovaly první
„reflexní barvy“, prostor pro zpětnou vazbu
k proběhlému programu. A protože setkání bylo
zároveň oslavou 25 let od založení české pobočky
Amnesty, nebylo na co čekat – pátek k oslavám přímo
vybízí, a tak jsme se začali řídit heslem #slavimfurt.
Ten večer jsme stihli vypustit lampiony štěstí za vězně
svědomí, strávit super chvíle v teepee u ohně
a zároveň se utkat v souboji českých vs. slovenských
lidových písní.
Sobotu jsme společně odstartovali skvělou snídaní
a energizerem. První na programu bylo „Amnesty
tržiště“, místo, kde mohl každý prezentovat to, co
v rámci Amnesty dělá, případně jiný projekt, o kterém
chtěl dát ostatním vědět. Následovaly první
workshopy. Zvolila jsem ten o pořádání Maratonu
psaní dopisů. Paralelně probíhal workshop
o uprchlících, který měl o něco více diskuzní
charakter.

Po obědě jsme si zase mohli vybrat: Spánek?
Procházka? Film The Square? Na řadu potom přišla
živá knihovna a my jsme měli možnost si tváří v tvář
popovídat s lidmi, kteří mají silný a mnohdy těžký,
nebo neveselý životní příběh, příběh, o který jsou
ochotni se podělit s ostatními. Na posledním
workshopu toho dne jsme se pak mohli dozvědět tipy
a triky, jak uspořádat vlastní živou knihovnu.
S večerem už přišla na řadu kultura – divadelní
představení Dřina a papír – Gilgameš, ve kterém
vystoupily i dvě živé knížky – bývalý bezdomovec Jirka
s vozíčkářem Danem. A protože #slavimfurt znamená
to, co znamená, pokračovali jsme i v sobotu
v oslavách…až do neděle.
Tentokrát se program trochu lišil od předchozích dnů.
Probíhal tzv. „open space“, což dalo nám,
účastníkům, možnost navrhnout, o čem bychom chtěli
diskutovat, co bychom chtěli dělat, a pak si vybrat,
čeho se zúčastníme. Mohli jsme si tak povídat o tom,
jak to funguje v místních skupinkách, jak funguje
práce Amnesty International na nejvyšší mezinárodní
úrovni nebo jak pracovat s tématem Tibetu a Číny. Po
obědě už program pomalu směřoval ne ke konci, ale
ke svému vrcholu. Společně jsme vytvořili Schránku,
která se zakopává, aby si to lidstvo pamatovalo.
A napsali jsme do ní vzkazy Amnesťákům
a Amnesťačkám, kteří si je přečtou za dalších 25 let.
Ze schránky bude nakonec schránka putovní a za čtvrt
století, nejspíš na dalším velkém Amnesťáckém
setkání, bude určitě co číst a na co vzpomínat.

