DANIEL
QUINTERO
VENEZUELA
MUČEN ZA TO, ŽE SE
ZÚČASTNIL VEŘEJNÉHO
PROTESTU
Daniel (21) byl bit, ponižován a bylo mu vyhrožováno
znásilněním ze strany členů venezuelské národní ochranky
poté, co ho v únoru 2014 zajali při cestě na protivládní
demonstraci.
„Nejdřív mě kopali a bili do obličeje a do žeber. Také mě několikrát pažbami svých zbraní udeřili do čela“, řekl později Amnesty. „Všichni mě obklopili a bili. Jeden z nich mě udeřil do levého ramene koženým páskem“. Svlékli ho do spodního prádla, na
ruce mu dali pouta a nutili ho sedět devět hodin v nepřirozené poloze. Když se pohnul, udeřili ho.
Daniel Amnesty vypověděl, že byl opakovaně ponižován, urážen, a že mu bylo vyhrožováno. „V jednu chvíli dokonce strážník
řekl, že mě zapálí. Měl u sebe plechovku s benzínem, elektrické drátky a sirky. Celá skupina mě obklopila, zatímco mě on
mlátil obuškem“.
Daniel je ve Venezuele jeden z mnoha, který si stěžoval na mučení a jiné kruté zacházení. Zdá se, že si vládní úředníci vybírají
jedince, o kterých se domnívají, že se účastnili masových protivládních protestů. Ty se odehrávaly během tohoto roku na celém
území Venezuely.
Napitě, prosím, prezidentovi Venezuely již dnes a žádejte důkladné a nezávislé vyšetření obvinění z mučení a pomozte tak
přivést viníky k zodpovědnosti.
NAPIŠTE PREZIDENTOVI VENEZUELY
Žádejte důkladné a nezávislé vyšetření obvinění z mučení a pomozte tak přivést viníky
k zodpovědnosti.
NAPIŠTE NA ADRESU:
Sr. Nicolás Maduro Moros, President of Venezuela, Final Avenida Urdaneta, Esq. De
Bolero, Palacio de Miraflores, Caracas, Distrito Capital, Venezuela
NAPIŠTE DOPIS DANIELOVI A UKAŽTE MU TAK SVOJI PODPORU
Napište prosím Danielovi dopis nebo přání prostřednictvím Amnesty International Venezuela a dejte mu vědět, že na něj nezapomeneme. Jednoduchá španělská věta, kterou
můžete použít, je ‘Estamos pensando en ti’ (‘Myslíme na tebe’).
PIŠTE TO NA ADRESU:
Amnistía Internacional Venezuela, Apartado Postal 52121, Sabana Grande, Caracas
1050, Venezuela

