
ÚSPĚCHY MARATONU 2015  
 
 

V roce 2015 boural Maraton všechny rekordy – lidé z více než 200 zemí a teritorií světa 

napsali celkem 3,7 milionů dopisů! Co je ale podstatnější – ty dopisy skutečně měnily 

lidské životy. 
 
 
 

ALBERT WOODOX, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 

 

Neuvěřitelných 43 let strávil Albert Woodfox ve vězení, kam nepatřil. Denně 

trávil 23 hodin o samotě v malé cele s omezeným přístupem k osobnímu 

majetku, četbě, právní ochraně, práci nebo návštěvám. Jeho usvědčení z 

vraždy bylo soudy několikrát vyvráceno, ale teprve po Maratonu psaní dopisů 

se dostal konečně na svobodu. 

 

 

 

 

FRED BAUMA A YVES MAKWAMBALA, KONGO 

 

Dvěma mladým mužům hrozil trest smrti za aktivismus. Amnesty International 

díky akci Maraton psaní dopisů poslala za jejich propuštění více než 170 000 

dopisů. I ten Váš pomohl oběma k cestě na svobodu! 

 

 

 

 

PHYOE PHYOE AUNG, MYANMAR 

 

Studentské vůdkyni hrozil za pokojný protest vysoký trest. Krátce po 

Maratonu psaní dopisů soud ji i dalších deset studentů zprostil všech 

obvinění. 

 

 

 

 

YECENIA ARMENTOVÁ, MEXIKO 

 

Situace Yecenie, která byla příslušníky policie znásilněná a umučená téměř k 

smrti, zvedla obrovskou vlnu solidarity. Díky kampani byla v červnu 

propuštěna z vězení a ti, kteří ji mučili, stanuli sami před soudem.  

 

 

 

 

 

DÍVKY NUCENÉ K SŇATKU, BURKINA FASO 

 

Množství dopisů, které jsme poslali, donutilo vládu Burkiny Faso potvrdit 

závazek k vymýcení brzkých a nucených sňatků dívek. Vláda též přiznala, že 

rozhodnutí bylo reakcí na to, že obdržela „dopisy, maily a korespondenci od 

lidí z celého světa.



Maraton výrazně pomohl i v dalších případech –ačkoliv žádný z útočníků na Costase nebyl 

identifikován, řecký parlament udělal důležitý krok k uznání homosexuálních vztahů, když rozšířil 

zákon o partnerství. Samanu Naseemu z Íránu byl po celosvětové kampani AI zrušen trest smrti a 

soud byl obnoven. 

 
 

ÚSPĚCHY MARATONU 2016 

V roce 2016 celkem bylo evidováno 16 249 napsaných či ručně podepsaných dopisů, které byly 

odeslány úřadům nebo přímo vězněným či pronásledovaným lidema jejich blízkým. Dalších 53 271 

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

světě čítají na 3,429,631 dopisů. 

 

 

     CHELSEA MANNING, USA 

 

Chelsea Manning byla propuštěna z vězení v květnu 2017 poté, co byl její 35-

letý trest odnětí svobody zkrácen prezidentem Barackem Obamou. Více jak 

čtvrt milionu lidí napsalo dopisy žádající její propuštění. 

 

„Přeji si, abych měla čas a možnosti poděkovat každému z vás za tu trochu 

radosti z každého dopisu a pohlednice.“ 

 

 

 

MÁXIMĚ ACUŇĚ, PERU 

 

Trestní obvinění proti Máximě Acuñě, venkovské farmářce, která vzdoruje 

jedné z největších společností těžících zlato na světě, byly zrušeny v květnu 

2017. Více jak 150 000 lidí z celého světa jí poslalo zprávy solidarity. 

 

„Pokračujte v podpoře a pomáhání, ale nejen mně, dobře?” 

 

 

 

 

MUHAMMAD BEKZHANOV, UZBEKISTAN 

 

Jeden z nejdéle uvězněných novinářů na světě, byl osvobozen v únoru 2017 

po 17 letech strávených za mřížemi. Stovky tisíců lidí z celého světa psalo za 

jeho svobodu. 

  

„Vaše dopisy pro mě byly velmi utěšující, když jsem byl ve vězení. Děkuji! 

 

 

 


