NĚKDY DOKÁŽE OBYČEJNÝ DOPIS ZMĚNIT LIDSKÝ ŽIVOT.
NAPIŠTE TEN SVŮJ.
V některých zemích se odlišný názor trestá. Právníci, reportéři, aktivisté,
ale i účastnicí demonstrací jsou neprávem vězněni a perzekvováni po celém
světě. Díky mezinárodní akci Maraton psaní dopisů se za takové lidi
můžete postavit. Můžete napsat formální dopis vládním představitelům,
nebo poslat vzkaz přímo obětem bezpráví a vyjádřit tak svoji solidaritu.
Na jednotlivé případy, ve stejnou chvíli, je apelováno ve většině zemí světa,
čímž je vytvářen mezinárodní tlak, který úřady a vlády nemohou jen tak
ignorovat. Proto se více než u třetiny případů podaří prosadit zásadní
změnu.
FORMÁLNÍ DOPISY VLÁDNÍM PŘEDSTAVITELŮM
Napište a odešlete formální dopis určenému představiteli z konkrétní země, ve kterém upozorněte na
porušování práv konkrétního člověka a požadujte změnu.
JAK DOPIS NAPSAT
O každém člověku, kterému v rámci Maratonu pomáháme, je zhotovená informační karta případu a
vzorový dopis. Obojí v několika jazykových mutacích (česky, anglicky, francouzsky, španělsky).
Na informační kartě najdete stručný popis příběhu daného člověka, požadavky, které máme (např.
“Žádám okamžité a bezpodmínečné propuštění.“) a adresu nebo adresy, kam dopisy posílat. Vždy se
píše nějakému představiteli státu nebo státního úřadu (prezident, premiér, ředitel věznice atd.).
Vzorový dopis můžete:
1. doslovně přepsat a podepsat,
2. vytisknout a podepsat,
3. nebo přepsat vlastními slovy a podepsat.
Ručně napsaný dopis má vždy větší váhu, než dopis vytištěný.
Dopis pište jednoduše na obyčejný papír buď v některém ze světových jazyků (angličtina, španělština,
francouzština) – je tak větší pravděpodobnost, že ho úřady budou reflektovat. Nebo můžete napsat
dopis i v češtině, v tom případě ale v dopisu zvýrazněte jméno dotyčného člověka nebo skupiny, aby
bylo zřejmé, o co se jedná.
Datum dodá dopisu naléhavosti – očekáváte výsledky.
Váš podpis, jméno a příp. adresa jsou důkazem toho, že jste skutečná osoba.
Napsaný dopis vložte do obálky a nadepište příslušnou adresou. Na obálku napište celé jméno, úřad i
adresu adresáta tak, jak je uvedena na kartách případu nebo ve vzorovém dopise.
Adresu pište vždy anglicky!
Svou zpáteční adresu uvést můžete – dopis tak bude osobnější. Pokud jsou dopisy jen vytištěné a
podepsané, ručně nadepsaná obálka jim může dodat osobní nádech.
JAK DOPISY ODESLAT
1. Dopisy odešlete sami. Poštovní známka na dopis po Evropě nebo mimo Evropu obyčejně by měla
stát 39Kč. Dejte nám prosím vědět, kolik dopisů jste odeslali. - Každý napsaný dopis je důležitý a je
velmi cenné vědět, kolik jich bylo v Česku i po celém světě dohromady napsáno.
2. Dopisy odešleme za Vás: přineste dopisy (v obálce) do knihovny, finanční příspěvek na známky je
vítán.

