Maraton psaní dopisů
Napiš dopis, změň život. To je motto akce Maraton psaní dopisů, která je každoročně pořádána
organizací Amnesty International. Obvykle začíná 10. prosince, což je Mezinárodní den lidských
práv. Cílem je upozornit na případy porušování lidských práv ve světě a přimět vlády a příslušné
orgány k akci.
Studenti našeho gymnázia se maratonu zúčastnili už po páté a jako vždy jsme kvůli snadnější
organizaci vybrali jeden z případů. Naším letošním adresátem byl předseda soudnictví pro Írán se
sídlem v Ženevě. Psali jsme dopisy, ve kterých jsme žádali okamžité propuštění aktivistky Ateny
Daeminové, která byla neprávem odsouzena za protistátní činnost. Její případ začal už velice
dávno. Protestovala proti veřejným popravám a trestům smrti, které jsou v Íránu stále prováděny.
Byla zatčena při tichém protestu na popravě mladé dívky. Její přítomnost byla prohlášena za důkaz
dřívější trestné činnosti. Soudní proces proběhl, ale Atena neměla obhájce a nedostala ani právo
promluvit. Celé řízení trvalo bezmála 15 minut a výsledkem bylo 7 let vězení. Atena má teď za
sebou už dva roky zmíněného trestu, ale v loňském roce se rozhodla, na protest proti křivému
obvinění, držet hladovku. To závažně zhoršilo její zdravotní stav a nyní je nezbytně nutné, aby jí
byla zajištěna lékařská péče, které se jí ve vazbě nedostává. Hlavním požadavkem našeho dopisu
tedy bylo okamžité a bezpodmínečné propuštění a zajištění zdravotní péče mimo vězení.
Na gymnáziu bylo do Íránu napsáno celkem 298 dopisů. Letos poprvé jsme k tomuto číslu mohli
přidat i dopisy od širší veřejnosti. Povedlo se nám ve spolupráci s bistrem a kavárnou Termoska
uspořádat celotýdenní akci. Trávili jsme každé odpoledne od 10. do 14. prosince v kavárně, kde
jsme si povídali s příchozími o akci a psali.
Celkový počet byl tedy 379 dopisů. Vybrali jsme 5018 korun na známky, a protože jedna známka
do zahraničí stojí 35 korun, poslali jsme poštou 133 dopisů, zbytek – 246 jsme odeslali v balíku do
Prahy na adresu pobočky Amnesty International. Tam jsou schopni odeslat naše dopisy díky
sponzorským darům. Země, do kterých jsme psali, byly: Írán (306), Kyrgyzstán (18), Brazílie (23),
Jihoafrická republika (16), Ukrajina (16).
Velké díky patří Terezce a Monče z kavárny Termoska, jež byly neskutečně trpělivé a celý týden
nás hostily, a zároveň úžasnému přístupu zaměstnanců pošty ve Velkém Meziříčí, které vůbec
nezaskočilo, že posíláme dopisy do pěti rozdílných států, a i v nabitém předvánočním čase nám
velmi ochotně pomohli.
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