Název případu: Dívky z Burkina Faso, Burkina Faso
Vzkazy solidarity:
Francouzština:
- For girls
- “Je vous soutiens, vous avez le droit de choisir librement si vous voulez ou non vous
marier et avec qui. Vous n’êtes pas seules!”
- “Je vous soutiens ! Vous avez le droit d’aller et de rester à l’école.”
- For shelters workers
- “Nous vous remercions pour le travail important que vous faites et vous encourage
à protéger les filles contre le mariage des enfants dans votre centre.”
- “Je vous remercie pour le travail important fait pour briser les barrières pour
l'éducation des filles.”
Angličtina:
- GIRLS’ LIVING IN SHELTERS AND SHELTER WORKERS.
- Messages for girls will include messages of encouragement and information about their
rights – such as:
o “I support your right to choose if and when you want to marry”
o “You can and should be able to go to school!“
o “I support your right to live free from discrimination, coercion and violence, no one
should ever commit sexual violence against you”
- MESSAGES FOR SHELTERS WORKERS WILL ENCOURAGE THEM IN THEIR WORK.
o “You are very brave to help girls and young women to be free from forced marriage.
You are helping to ensure their human rights are not violated and we support you.
You are not alone!”
Čeština:
- DÍVKÁM, KTERÉ ŽIJÍ V AZYLECH A PRACOVNÍKŮM AZYLU
- Zprávy pro dívky obsahují zprávy podpory a informace o jejich právech, např:
o „Podporuji tvé právo na volbu toho, kdy chceš vstoupit do manželství.“
o „Máš právo chodit do školy.“
o „Podporuji tvé právo na život bez diskriminace, nátlaku a násilí, nikdo by neměl proti
tobě páchat sexuální násilí.“
- ZPRÁVA PRO PRACOVNÍKY AZYLU
o Jste velmi stateční při pomáhání dívkám a mladým ženám, které jsou nuceni ke
vstupu do manželství. Pomáháte zajistit, aby jejich lidská práva nebyla porušována,
a my vás podporujeme. Nejste sami!“

Další důležité informace:
Mějte prosím na paměti, že dívky možná nemusí umět anglicky a francouzsky (mohou hovořit
místním dialektem), proto prosím piště vzkazy a dopisy jednoduchým jazykem.
Preferovaným jazykem dopisu je francouzština.
Všechny dopisy musí být zaslané kurýrní službou na pobočku Amnesty International v Burkina
Faso. Tyto dopisy pak budou následně přeposlány na příslušné ministerstvo. Vzhledem k situaci
v Burkina Faso je to bohužel jediný způsob.

