
MARATON PSANÍ DOPISŮ
 S AMNESTY INTERNATIONAL 

V prosinci startuje největší světová dopisová kampaň Maraton psaní dopisů pořádaná lidskoprávní organizací 
Amnesty International. Řeší otázku (ne)dodržování lidských práv v různých koutech světa. 

Co je Maraton psaní dopisů
V mnoha zemích jsou neprávem vězněni a perzekvováni právníci, reportéři, aktivisté, ale i běžní lidé např. jen 
za vyjádření svého názoru, obranu práv ostatních nebo třeba účast na demonstraci. Takovým a dalším, kteří se 
stali obětí bezpráví, se snažíme kampaní Maraton psaní dopisů pomoct. Na letošní příběhy se můžete podívat na 
webu kampaně: www.maratonpsanidopisu.cz

Cílem Maratonu je společně ručně napsat a poslat co nejvíc dopisů s výzvami vládám a úřadům příslušných zemí 
a upozornit tak na porušování práv konkrétních lidí. Kromě dopisů vládním představitelům dáváme taky možnost 
napsat dopis, pohled nebo vzkaz přímo uvězněným nebo jejich rodinám a vyjádřit jim tak podporu. Jen v České 
republice se každoročně pořádání kolem 300 dopisových akcí, na kterých se napíšou tisícovky dopisů. Celosvě-
tově jsou pak dopisů miliony.

Jak se lidé zapojují?
V období kolem 10. 12. (Mezinárodní den lidských práv) vyzýváme mezinárodní veřejnost, včetně té české, aby 
ručně psala a odesílala dopisy na podporu vězněných a utlačovaných lidí i statečných aktivistů. Do psaní dopisů 
můžou jednotlivci zapojit i své okolí a veřejnost a uspořádat pro ně dopisovou akci. Je to snadné, dopisy je totiž 
možné psát téměř všude – doma s rodinou nebo přáteli, v kavárnách, knihovnách, volnočasových centrech, kos-
telích, galeriích, ale i na školách nebo ve firmách.

Proč právě dopisy?
Ručně psaný dopis poslaný v obálce je v dnešní digitální době nástroj, který má obrovskou sílu a dokáže přispět 
k tvorbě mezinárodního tlaku. Za jednotlivé případy se ve stejnou chvíli apeluje ve většině zemí světa a kancelá-
ře ministrů, prezidentů a ředitelů věznic jsou zaplaveny miliony dopisů, což příslušné autority, kterým jde často 
o mezinárodní reputaci, nemůžou jen tak ignorovat. 

Má to smysl?
Téměř u třetiny případů, na kterých s Amnesty pracujeme, se podaří prosadit zásadní změnu – propuštění uvěz-
něných, získání přístupu ke zdravotní péči, povolení rodinných návštěv, setkání s právníky apod. Dochází ale 
i k systémovým a legislativním změnám jako jsou změny zákonů, které ovlivní celou společnost. 

Díky loňskému Maratonu se například v březnu 2019 podařilo prosadit návrh zákona o ratifikaci CRPD (Úmlu-
va OSN o právech osob se zdravotním postižením), která připravuje cestu k efektivnímu začlenění 180 000 lidí 
s postižením do sociálního a ekonomického života v Kyrgyzstánu. V Brazílii byli dva policisté, kteří brutálně za-
vraždili obránkyni lidských práv Mariell Francovou, konečně usvědčeni a obviněni z její vraždy. 

Zapojte se taky a napište dopis, které někomu může změnit život...

ČÍNA:
MÍSTO ŽIVOTA S RODINOU 
PŘEVÝCHOVNÝ TÁBOR

EGYPT:
LIDSKOPRÁVNÍ VÝZKUMNÍK 
ZMIZEL BEZE STOPY

ÍRÁN:
ZA PROTEST PROTI 
POVINNÉMU ZAHALOVÁNÍ
16 LET VĚZENÍ

ŘECKO:
POMÁHALI TONOUCÍM LIDEM NA ÚTĚKU, TEĎ JIM HROZÍ VĚZENÍ

BĚLORUSKO:
8 LET VĚZENÍ
KVŮLI NEPOCTIVÉMU 
ZAMĚSTNAVATELI

FILIPÍNY:
PŘEŽILA TAJFUN,
TEĎ BOJUJE ZA KLIMA


