Akcija PIŠEM ZA PRAVICE
Ob 10. decembru, Mednarodni dan človekovih pravic
obeležujemo 70. obletnico sprejema Splošne deklaracije
človekovih pravic, ki priznava človekovo dostojanstvo in
njegove neodtujljive pravice. A zgolj prepoznavanje pravic še
ni dovolj, saj so nekatere tako v svetu kot pri nas še vedno
neuresničene ali pa celo ogrožene. Potrebno se je aktivirati.
Na mnogih slovenskih šolah, mladi pišejo apele oblastem in
se v njih zavzemajo za preganjane zagovornice človekovih
pravic.
Na naši šoli smo v mesecu decembru, ko se vsi pripravljamo
na obdarovanja in praznovanja obeležili dan človekovih
pravic tudi s pisanjem apelov oblastem po svetu in se v njih
zavzemajo za preganjane zagovornice človekovih pravic.
Verjamemo da imajo besede svojo moč. Uporabite jo.
Skupaj bomo tako ustvarili pritisk na oblasti, zahtevali
pravico za žrtve kršitev, njim pa pokazali, da jih podpirajo
ljudje s celega sveta. Akcija PIŠEM ZA PRAVICE poteka pod
pokroviteljstvom Amnesty International Slovenije.
Več na: http://www.amnesty.si/pisem-za-pravice-maraton
http://sola.amnesty.si/maraton-pisanja-apelov

Pisala sta Tamara in Alen z mentorico Brigito
Štumpf Sovič

Tamara Trajbarič je pisala za Geraldine Chacon iz venezuele.

http://www.amnesty.si/geraldine
Geraldine preganjajo, ker se trudi opolnomočiti mlade
11.10.2018

Geraldine Chacón si je vedno želela braniti druge ljudi. Pri devetih letih je sanjala o tem, da
bo odvetnica. Ko je bila stara 14 let, je kandidirala za lokalno mladinsko vlado. Na fakulteti
pa je zasnovala mrežo aktivistov Amnesty International. Z besedami njene mame: »Borila se
je proti vsaki krivici, ki jo je videla.«
Ta strast jo je navdihnila za delo v organizaciji, ki si prizadeva opolnomočiti mlade ljudi v
najbolj revnih predelih njenega domačega Caracasa. Februarja 2018 pa so to mlado in
zagnano aktivistko aretirali oboroženi policisti. Oblasti so jo po krivici povezale z
»odporniškimi« skupinami, ki jih obtožujejo organiziranja nasilnih protivladnih demonstracij.
V resnici pa jo preganjajo v okviru širšega vladnega zatiranja tistih, ki kritizirajo oblasti in se
med trenutno krizo zavzemajo za človekove pravice v Venezueli.
Štiri mesece je bila Geraldine zaprta v groznih razmerah, potem pa so jo junija 2018 pogojno
izpustili. A ji ne dovolijo zapustiti države, poleg tega je njen primer še vedno odprt – z
drugimi besedami: kadarkoli jo lahko brez razloga vnovič aretirajo. Geraldine in drugi mirni
aktivisti_tke se vsak dan soočajo z ustrahovanjem zgolj zato, ker si prizadevajo izboljšati
svojo državo.
Zahtevajte od Venezuele, naj takoj preneha nadlegovati Geraldine s podpisom peticije
na dnu te strani (kliknite za podpis).

»V preteklosti sem izvajala Pišem za pravice v Venezueli. Nikoli si nisem
mislila, da bodo nekega dne morali ljudje pisati zame.«

Alen Sever pa je pisal za Nonhle Mbuthama iz Afrike.

http://www.amnesty.si/nonhle
Nonhle nadlegujejo, ker brani zemljo svojih prednikov
11.10.2018

Nonhle Mbuthuma iz Južne Afrike ne bo
popustila. Je na čelu boja svoje skupnosti proti rudarskemu podjetju, ki hoče pridobivati titan
na zemlji njihovih prednikov.
»Če mi vzameš zemljo, mi vzameš identiteto,« pravi. Nadlegujejo jo zgolj zato, ker brani
pravice skupnosti.
Nonhle pripada tradicionalni skupnosti Amadiba, ki ima skupnostne pravice do zemlje v
provinci Vzhodna Kaplandija. Če bo podjetje dobilo dovoljenje za rudarjenje na tem ozemlju,
bi lahko bilo prisilno izseljenih približno 5000 ljudi. Lahko izgubijo svoje domove, vir
preživljanja in način svojega življenja.
Da bi se temu uprli, so Nonhle in njena skupnost ustanovili krizni odbor Amadiba, v katerem
so združili ljudi iz petih vasi. Od tedaj jo neprestano ustrahujejo in ji grozijo, poskusili so jo
celo ubiti. Nek drug vodja skupnosti je bil ustreljen in ubit leta 2016, Nonhle pa je bila
naslednja na »seznamu za umor«. Verjame, da jo želijo z grožnjami utišati in prisiliti, da bi
zbežala s svoje zemlje.
Na dnu te strani podpišite peticijo predsedniku Južne Afrike, naj ukrepa za njeno
zaščito (kliknite za podpis).

