CHELSEA
MANNINGOVÁ
USA
UVĚZNĚNA POTÉ, CO
UPOZORNILA NA MOŽNÉ
PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV
Američanka Chelsea Manningová, dříve sloužící u
americké armády, byla 21. srpna 2013 odsouzena ke
třiceti pěti rokům vězení poté, co na webové stránce
WikiLeaks uveřejnila utajované vládní materiály. Některé
z dokumentů poukazovaly na možné nedodržování lidských práv a porušování humanitárního práva ze strany
amerických vojenských jednotek operujících v zahraničí
a také iráckých a afgánských vojsk, která spolupracují
s americkou armádou a CIA.
Chelsea podle svého tvrzení jednala ve víře, že dokumenty mohou otevřít veřejnou debatu o nákladech na války a zvednout
povědomí o jednání americké armády v Iráku a Afganistánu. Během jejího soudu jí nebylo dovoleno předložit důkazy o tom, že
jednala ve veřejném zájmu. Armáda proti ní navíc vznesla dodatečná obvinění včetně „napomáhání nepříteli“. Žaloba vznesla
jasně přehnaná obvinění a zřejmě se snažila ostře varovat ostatní potenciální whistleblowery (lidi, kteří upozorňují na podezřelé
jednání určité organizace).
Během čekání na soud byla Chelsea tři roky držena ve vazbě a z toho jedenáct měsíců strávila v podmínkách, které speciální
pozorovatel OSN pro mučení popsal jako kruté a nelidské. 23 hodin denně byla například držena v malé, stísněné cele bez
jakýchkoli oken.
Chelsea Manningová je známá také pod původním jménem Bradley Manning. V průběhu procesu oznámila, že se cítí být
ženou a jméno si změnila.

NAPIŠTE PREZIDENTOVI SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICÝCH
Naléhejte na něj, aby zajistil nejen okamžité propuštění Chelsea a řádné vyšetření
špatného zacházení, ale aby se také postaral o ochranu whisteblowerů, kteří zveřejňují
informace, které má veřejnost právo znát.
PIŠTE NA ADRESU:
President Barack Obama, The White House, 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington
DC 20500, USA
NAPIŠTE DOPIS CHELSEA A VYJÁDŘETE TAK SVOJI PODPORU
Chelsea může přijímat poštu a 17. listopadu má narozeniny, můžete jí tedy poslat třeba
blahopřání. (Fotky nesmějí být větší než 12.7cm x 17.78cm a dopisy by neměly být
delší než šest stran.)
PIŠTE NA ADRESU:
Chelsea E. Manning 89289, 1400 North Warehouse Road, Fort Leavenworth, Kansas
66027-2304, USA

