1989—2019—2049
Nikomu z nás asi neuniklo, že letos slavíme kulaté výročí pádu totalitního režimu v Československu — 30 let svobody. Neměli bychom se ale spokojit jen s boucháním šampaňského a sledováním
dobových záběrů v televizi. Jde také o to, nedívat se jen zpět, ale především do budoucnosti. Být si
vědomi skutečnosti, že nabytá svoboda nemusí být věčná, pokud se o ni nebudeme dál zasazovat.
Akce „Přání k dalším 30 letům svobody“ nebo také „1989—2019—2049“ má za cíl spojit dohromady
Amnesťáky a Amnesťačky v různých městech Česka a přizvat je k vytváření přání, výzvy nebo vize pro dalších
30 let svobody v Česku.

JAK TO PROBÍHÁ
1. Zaregistrujete se do našeho formuláře ZDE.
2. Vytvoříte skupinky 3–8 lidí podle vašich možností. Můžeme vás také propojit s ostatními příznivci Amnesty ve vašem bydlišti a okolí.
3. Domluvíte si termín setkání a zvolíte téma, které bude základem pro vaše přání. Témata naleznete
v tabulce ZDE.
4. Budete diskutovat a vytvoříte přesnou, ale výstižnou formulaci vašeho přání. Neměla by být delší než
pár sekund.
5. Přání nahrajete na mobil a pošlete nám ho.
My pak všechna přání spojíme do společného videa, které zveřejníme v rámci oslav 17. listopadu.

JAK PROBÍHÁ SCHŮZKA
Cílem schůzky je diskutovat zvolené téma a vytvořit krátké přání nebo vizi na dalších 30 let svobody. Průběh
je přitom zcela na vás! Samotné schůzky však nejsou ani tak veřejnou událostí, jako spíše akcí pro zvané.
Můžete ji brát jako schůzku amnesťáckého oddílu po vzoru skautských setkání.

ČEHO SE VYVAROVAT
Politizování. Respektujte prosím, že Amnesty je nepolitická organizace. Věříme, že politickým tématům se
budou v tomto období věnovat jiní.
Lpění na minulosti. Vyvarujte se prosím návratu ke zločinům totalitního režimu. Rádi bychom vytvořili vzkaz,
který bude skutečně platný i v roce 2049. Dívejme se dopředu.
Negativitě. Přílišná negativita není vždy řešením. Je důležité být kritický, ale kritiku je dobré vyvážit i pozitivními vizemi — myslete na to, prosím.
V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů nebo nápadů se obracejte na e-mail
michal.horniecky@amnesty.cz.

