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Smyslem celosvětové kampaně Maraton psaní dopisů je společně ručně napsat či nakreslit co největší množství 

dopisů s výzvami vládám či úřadům příslušných zemí s cílem upozornit na porušování práv konkrétních lidí. 

Přímo obráncům lidských práv je možné psát nebo kreslit dopisy solidarity a vyjádřit jim tak naši podporu. 

  

Jedna z největších kampaní  Amnesty International v ČR proti bezpráví, která se od roku 2010 tradičně pořádá kolem 

10. prosince, tedy v Den lidských práv, má mezi jejími dobrovolnými pořadateli vždy pozitivní ohlasy. Například 

učitelka Modráčková z Gymnázia ve Skutči nám po pořádání dopisové akce se svými studenty v roce 2016 vzkázala, 

že: ,,mladí lidé si díky kampaní uve ̌domí, jak můz ̌ou pomoct druhému člověku, učí se tak vzájemne ́ solidaritě, 

respektu a toleranci vu ̊či lidsky ́m pra ́vům a vytváření takové společnosti, která nedovolí porus ̌ování lidsky ́ch práv a 

bezdůvodné ubliz ̌ování druhým.”                              

 

 
  

Dopis solidarity může být pro obránce lidských práv zdrojem obrovské psychické podpory a motivace. Albert Woodfox, 

který v lednu 2016 obdržel do vězení tisícovky dopisů a obrázků, vzkázal: „Posílám pozdravy, rád bych poděkoval 

našim přátelům z Amnesty International za jejich pozoruhodnou podporu v posledních letech. V důsledku této 



kampaně jsem obdržel tisíce dopisů z celého světa plné solidarity a podpory. Tyto zprávy zpoza vězeňských zdí se pro 

mě staly obrovským zdrojem síly, zatímco pokračuji ve svém boji za svobodu. Peace, Albert Woodfox”. Alberta 19. 

února 2016, v den jeho 69. narozenin, propustili. „Kdyby nebylo podporovatelů Amnesty International a jejich dopisů 

požadujících mou svobodu, stále bych mohl být nespravedlivě vězněn. Slíbil jsem si, že když budu jednoho dne volný, 

stanu se hlasem ostatních, kteří přežívají tuhle noční můru nespravedlivého uvěznění.“ 

 

  

LETOS PÍŠEME DOPISY ZA 6 ODVÁŽNÝCH OBRÁNCŮ LIDSKÝCH PRÁV 

 

Maraton psaní dopisů 2017 bude zaměřený na 6 případů obránců lidských práv, kteří se v různých koutech světa 

nebáli postavit za práva ostatních a díky tomu jsou ve své zemi pronásledování, uvěznění či dokonce usmrceni.  

  
 

Xulhaz Mannan z Bangladéše, který byl ubit k 

smrti za obranu práv sexuálních menšin. 

 

Mahadine z Čadu, kterému za příspěvek na 

Facebooku hrozí doživotí. 

 

Ni Ju-lan z Číny, která přišla o domov kvůli 

obraně práv na bydlení. 

 

Farid a Issa z Izraele/okupovaného území 

Palestina, kteří byli obvinění za protesty proti 

válečným zločinům. 

 

Shackelia Jacksonová z Jamajky, která bojuje 

proti policejním vraždám. 

 

Clovis Razafimalala z Madagaskaru, který byl 

odsouzen za ochranu ohroženého pralesa. 

 

 

ÚSPĚCHY MARATONU 2016 

 

Jen v České republice se v roce 2016 zapojilo na 200 míst, mezi nimiž byly 

základní, střední i vysoké školy, kavárny, klubovny, komunitní centra, kostely, 

knihovny, skautské oddíly, zájmové a studentské spolky a sdružení, ale i akce 

domácí. Napsali a odeslali jsme přes 16 tisíc dopisů. Dalších 53 271 dopisů bylo 

podepsáno online. Celkem se nám tedy podařilo shromáždit 69 520 dopisů. 

Celosvětově jsme pak na podporu nespravedlivě vězněných nebo utlačovaných 

nasbírali neuvěřitelných 3.5 milionu dopisů! 

 

Za jednotlivé případy se ve stejnou chvíli apeluje ve většině zemí světa, což vytváří mezinárodní tlak, který příslušné 

autority nemohou jen tak ignorovat. Proto se téměř u třetiny případu podaří prosadit zásadní změnu, v dalších 

sledujeme alespoň částečný pozitivní vývoj a morální přínos obětem bezpráví a jejich blízkým. Během uplynulého roku 



se nám např. podařilo osvobodit nejdéle vězněného novináře v Uzbekistánu Muhammada Bekzhanova, vesnickou 

farmářku a obránkyni přírody v Peru Máximu Acuňovou nebo americkou whistleblowerku Chelsea Manningovou.   

 

 JAK SE ZAPOJIT 

  

Uspořádejte vlastní dopisovou akci na podporu obránců lidských práv v období mezi 10. a 18. Prosincem 2017 

(výjimečně je to možné i dříve nebo později). Ve výběru a podobě akce se meze nekladou. Jste-li student nebo 

učitel/ka, uspořádejte akci na vaší základní, střední nebo vysoké škole, akce se skvěle hodí do vaší oblíbené 

kavárny, klubovny, komunitního centra, kostela, knihovny, skautského oddílu, zájmového či studentského  

spolku, ale mnoho akcí má podobu ryze domácí, jako zpestření předvánočního rodinného či přátelského setkání. 

  

O každé akci nám ale, prosím, dejte vědět, prostřednictvím její REGISTRACE na našem webu, protože jinak se nikdy 

nedozvíme, kolik dopisových akcí jsme v ČR uspořádali a kolik dopisů jsme napsali. 

  

Krok 1: Zaregistrujte svoji událost na našem Maratonském webu 
Nezáleží na tom, jestli akci uspořádáte v kavárně, v práci, na škole nebo si Maraton uděláte s přáteli doma u 
kuchyňského stolu. 
Krok 2: Seznamte se s případy  
Informace o případech najdete ve svém Organizátorském profilu, který vám vytvoříme po registraci akce. 

Krok 3: Stáhněte si materiály  

Vše potřebné najdete v sekci Materiály hned po registraci. 

Krok 4: Rozhlaste to do světa  

Šiřte svou událost na sociálních sítích a zapojte své okolí.  

Krok 5: Piště dopisy  

V den D vezměte do ruky tužku a papír a jděte příkladem. 

Krok 6: Dejte vědět, jak to dopadlo 

Dejte nám vědět, kolik se Vám podařilo napsat a odeslat dopisů. 

Krok 7: Oslavte své úspěchy  

Vaše hodnoty a přesvědčení jste právě přeměnil/a v činy. Naděje na změnu v životech lidí začíná vždy u nás 

samotných! 

 

Pro organizátory akce každoročně vytváříme ŘADU PODPŮRNÝCH MATERIÁLŮ jako jsou manuály usnadňující pořádání 

akce - Jak na Maraton, Jak na Maraton ve škole, Můj Maratonský den, Media Kit nebo videa k případům a realizujeme 

workshopy s cílem usnadnit pořádání dopisové akce a seznámit organizátory s lidskoprávními tématy (v tuto chvíli 

odkazujeme na materiály z loňského ročníku, nicméně v průběhu října a listopadu budou na vašem profilu 

organizátora po registraci vaší akce k dispozici aktuální materiály pro ročník 2017). 

https://amnesty.cz/maraton/
https://amnesty.cz/maraton/
https://www.amnesty.cz/documents/manualy
https://www.youtube.com/watch?v=3DqTWzJlItA&list=PLgvlJ1P4nAsGsJexSLlgCBYt0JE8KiUaq


MÁTE DOTAZ NEBO PŘIPOMÍNKU? 

OZVĚTE SE MI! 

 

Žaneta Sladká 

Koordinátorka kampaně Maraton psaní dopisů 

Tel: 777625448 

Email: zaneta.sladka@amnesty.cz 
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