
prawo do protestu
 warsztatmaraton pisania listów



Warsztat edukacji praW człoWieka
PRAWO DO PROTESTU CZYLI POKOJOWE WYRAŻANIE SPRZECIWU
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maraton pisania listów 

ponad 20 lat pisania listów, 
KTóRE ZmIENIAJą ŻYCIE

przeczytaj o ludziach, dla których walczymy 
https://maraton.amnesty.org.pl/. 

skontaktuj się z nami: www.amnesty.org.pl. 

Wyślij wyrazy poparcia na twitterze do  
@amnestypL, używając hashtagu #w4r22. 

Aktywiści i aktywistki Amnesty Nigeria 
uczestniczą w Maratonie Pisania Listów, 
2021.

zanim zaczniesz
Zawarte w scenariuszu propozycje aktywności 
w ramach edukacji praw człowieka można wykonać 
w różnych miejscach i okolicznościach: w sali 
lekcyjnej, podczas spotkania rodziny lub lokalnej 
społeczności, w grupie przyjaciół, na warsztatach 
aktywistycznych. Zaproponowane w materiale 
ćwiczenia można przeprowadzić zarówno  
na żywo, jak i online. Dostosuj je do potrzeb 
biorących w nich udział osób i okoliczności, 
w których działasz. Weź pod uwagę poziom wiedzy 
uczestników i uczestniczek na temat poruszanych 
zagadnień oraz liczebność grupy. Zastanów 
się, jak zorganizować warsztaty, by umożliwić 
zaangażowanym w nie osobom w pełni aktywny 
udział; zadbaj o sprzyjającą temu przestrzeń, 
przeanalizuj możliwe trudności i ograniczenia. 
Jeśli uczestnicy i uczestniczki zajęć zdecydują 
się na podjęcie akcji w obronie bohatera bądź 
bohaterki Maratonu Pisania Listów, przeprowadźcie 
analizę ryzyka takiego działania i zadbajcie o swoje 
bezpieczeństwo. Zaproponowane w materiale 
aktywności przygotowano na podstawie metodologii 
aktywnego uczestnictwa – osoby uczestniczące  

w zajęciach nie są jedynie biernymi odbiorcami  
i odbiorczyniami prezentowanych informacji, 
lecz samodzielnie badają, analizują i kwestionują 
zagadnienia dotyczące praw człowieka ilustrowane 
przez historie bohaterów i bohaterek tegorocznego 
Maratonu Pisania Listów oraz podejmują dyskusję 
na poruszane tematy. Takie podejście do edukacji 
praw człowieka na warsztatach sprawia,  
że uczestnicy i uczestniczki:
 • rozwijają wiedzę o prawach człowieka, kluczowe 

umiejętności umożliwiające reagowanie  
na naruszenia tych praw, a także postawy 
i wartości wzmacniające ich poszanowanie;

•  mogą zaprezentować swoje opinie i zadawać 
pytania, co prowadzi do głębszego zrozumienia 
omawianych zagadnień; 

• kontrolują własny proces uczenia się, wykonują 
ćwiczenia i biorą udział w aktywnościach, 
uwzględniając swoje zainteresowania, 
możliwości, obawy; 

•  mają przestrzeń do wyrażania swoich emocji 
i refleksji na temat własnej postawy. 

w działania na rzecz praw kobiet i osób 
transpłciowych, ochrony środowiska  
naturalnego oraz uczestnicy i uczestniczki 
pokojowych protestów, których bito, więziono, 
nękano, zastraszano i do których strzelano.  
Za pośrednictwem Maratonu Pisania Listów  
otrzymają indywidualne wyrazy solidarności  
od tysięcy ludzi z całego świata. Zarówno adresaci 
tej korespondencji, jak i ich rodziny wiedzą,  
że informacje na ich temat są podawane  
do wiadomości publicznej i świat o nich nie 
zapomina. Amnesty nie tylko organizuje akcje 
pisania listów, lecz także zwraca się do osób, które 
mogą wpłynąć na zmianę sytuacji poszkodowanych, 
na przykład do działających w ich krajach 
polityków. Maraton Pisania Listów ujawnia 
niesprawiedliwości podczas wydarzeń publicznych 
i przyciąga uwagę ludzi z całego świata w mediach 
społecznościowych. Osoby i grupy, które brały 
udział w kampanii w poprzednich latach, zauważają 
różnicę wynikającą z tych działań, i często opisują 
siłę czerpaną ze świadomości, że tak wielu ludziom 
na nich zależy. Pod wpływem akcji często następuje 
zauważalna zmiana w sposobie traktowania tych 
i innych osób lub grup będących w podobnej 
sytuacji przez władze ich krajów. Zarzuty mogą 
zostać wycofane, a poszkodowani – zwolnieni 
z aresztu. Wprowadza się nowe prawa lub regulacje 
dotyczące niesprawiedliwości, a ludzie traktowani 
są bardziej humanitarnie.

Efekty mogą być zdumiewające,  
gdy chociaż garstka ludzi łączy się, 
aby komuś pomóc. 20 lat temu 
w Polsce mała grupa aktywistów 
i aktywistek przeprowadziła 
24-godzinny maraton pisania listów. 
W ciągu następnych lat inicjatywa 
zyskała popularność. Dziś Maraton 
Pisania Listów (znany też jako Write 
for Rights) jest największym  
na świecie wydarzeniem  
dotyczącym praw człowieka.
Ludzie na całym świecie wykorzystują 
potęgę swoich słów, by pokazać,  
że szerokość geograficzna nie jest 
żadną przeszkodą dla solidarności.  
W 2001 roku powstało 2326 listów, 
a w roku 2021 akcja przyniosła  
4,7 miliona listów, tweetów, 
podpisów pod petycjami i innych 
działań. Jej uczestnicy wspólnie 
pomogli zmienić życie ponad  
100 osób, uwalniając je od tortur, 
nękania czy niesprawiedliwego 
pozbawienia wolności. 
Cel tegorocznej kampanii to wsparcie 
osób doświadczających ataków 
z powodu pokojowego aktywizmu, 
poglądów lub swojej tożsamości.  
Są to ludzie zaangażowani 

jeśli chcesz dowiedzieć się więcej 
na temat metodologii aktywnego 
uczestnictwa, sięgnij do naszej 
publikacji Poradnik dla facylitatorów 
i facylitatorek. Przewodnik aktywnego 
uczestnictwa w edukacji praw 
człowieka, którą znajdziesz tutaj: 
https://amnesty.org.pl/wp-content/
uploads/2016/06/e4Hd_poradnik-
dla-facylitatorow-ek.pdf.pdf. 

amnesty international oferuje  
również bogaty wybór kursów 
edukacyjnych online na platformie  
akademia praw człowieka amnesty. 
znajdziesz tam wysokiej jakości 
bezpłatne kursy e-learningowe, które 
umożliwiają samodzielną naukę  
za pomocą komputera bądź innego 
urządzenia mobilnego podłączonego 
do internetu. zacznij swoją przygodę 
z akademią praw człowieka amnesty 
od kursu Wprowadzenie do praw 
człowieka:  https://academy.amnesty.
org/learn/course/external/view/
elearning/206/wprowadzenie-do-
praw-czlowieka. 
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W kwietniu 2018 roku Germain Rukuki, pracownik organizacji 
pozarządowej i obrońca praw człowieka, został uznany za winnego wielu 
fałszywych zarzutów i skazany na 32 lata więzienia w Burundi. Usłyszał 
wyrok, zanim miał szansę wziąć na ręce swoje najmłodsze dziecko, które 
urodziło się kilka tygodni przed jego aresztowaniem. Rodzina Germaina 
uciekła z kraju w obawie przed represjami. 30 czerwca 2021 roku, między 
innymi dzięki ponad 436 tysiącom akcji wzywającym do jego uwolnienia, 
Germain został w końcu wypuszczony z więzienia i powrócił do swoich 
bliskich. Germain powiedział „Maraton Pisania Listów naprawdę  
ma ogromny wpływ. Dzięki wsparciu, które otrzymałem, wyszedłem 
z więzienia jeszcze bardziej zdeterminowany, by bronić praw człowieka”.

Magai Matiop Ngong miał zaledwie 15 lat, gdy został skazany  
na śmierć za popełnienie morderstwa. Podczas procesu nie miał 
dostępu do prawnika. W obronie życia Magaia napisano  
765 000 listów, tweetów i apeli. Dzięki niesamowitemu wsparciu 
ludzi takich jak ty w lipcu 2020 roku wyrok został uchylony. 
W marcu 2022 roku Sąd Najwyższy nakazał zwolnienie Magai 
z więzienia. 
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zjednoczony z rodziną 

Wyrok śmierci uchylony 

obrońca praW człoWieka uWolniony
Bernardo Caal Xol, nauczyciel i ojciec, niestrudzenie pracował w obronie 
społeczności dotkniętych projektami hydroelektrycznymi na rzece Cahabón, 
w północnej Gwatemali. W listopadzie 2018 roku został skazany na ponad 
siedem lat więzienia na podstawie fikcyjnych zarzutów mających na celu 
storpedowanie jego pracy na rzecz praw człowieka. Podczas Maratonu Pisania 
Listów w 2021 roku napisano w obronie Bernardo ponad pół miliona listów 
i apelu, a w marcu 2022 roku został on uwolniony. 

tWoje słoWa 
mają moc

Warsztat edukacji praW człoWieka
PRAWO DO PROTESTU CZYLI POKOJOWE WYRAŻANIE SPRZECIWU
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Aktywiści i aktywistki Amnesty 
Szwajcaria uczestniczą w Maratonie 
Pisania Listów, 2021.

poWszechna deklaracja 
praW człoWieka
Powszechna deklaracja praw człowieka została przyjęta przez nowo 
utworzoną Organizację Narodów Zjednoczonych tuż po II wojnie światowej 
w 1948 roku. Stała się podstawą, na której zbudowano międzynarodowy system 
praw człowieka. Państwa świata zgodziły się przestrzegać ogólnych 
zasad zapisanych w jej 30 artykułach. 

Powszechna deklaracja praw człowieka jest, jak sama nazwa wskazuje, 
deklaracją – wyrazem intencji wszystkich rządów świata w kwestii przestrzegania 
pewnych standardów dotyczących traktowania ludzi. Prawa człowieka stały 
się częścią prawa międzynarodowego – od czasu przyjęcia deklaracji powstało 
wiele bazujących na niej praw i umów międzynarodowych. To na ich podstawie 
Amnesty International wzywa rządy do zaprzestania naruszeń, których skutki 
odczuwają bohaterowie i bohaterki Maratonu Pisania Listów.
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Prawa człowieka są podstawowymi swobodami 
i gwarancjami przysługującymi każdemu z nas. 
Opierają się na godności, równości oraz  
wzajemnym szacunku, niezależnie od wieku, 
narodowości, płci, pochodzenia, wyznawanej religii 
czy światopoglądu. Twoje prawa polegają  
na byciu traktowanym sprawiedliwie i takim samym 
traktowaniu innych oraz na możliwości swobodnego 
decydowania o własnym życiu. Prawa człowieka są 
uniwersalne (przysługują nam wszystkim, każdemu 
człowiekowi na świecie), niezbywalne  
(nie mogą zostać nam odebrane), a także 
niepodzielne i współzależne (wszystkie są ze sobą 
powiązane i mają tę samą wagę). 

Od czasu dramatu II wojny światowej 
międzynarodowe instrumenty praw człowieka, 
począwszy od Powszechnej deklaracji praw 
człowieka, stanowiły solidną podstawę dla krajowych, 
regionalnych i międzynarodowych regulacji 
prawnych, których celem jest poprawa jakości życia 
ludzi na całym świecie. Obligują one państwa i ich 
urzędników do respektowania, ochrony i realizacji 
praw człowieka w ich krajach oraz poza nimi. Prawa 
człowieka nie są luksusem, na który można sobie 
pozwolić tylko wtedy, gdy umożliwiają to okoliczności

Warsztat edukacji praW człoWieka
PRAWO DO PROTESTU CZYLI POKOJOWE WYRAŻANIE SPRZECIWU

4



poWszechna deklaracja 
praW człoWieka

Artykuł 1 Wolność i równość w godności i prawach

Artykuł 2 Niedyskryminacja

Artykuł 3 Prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego

Artykuł 4 Zakaz niewolnictwa

Artykuł 5 Zakaz tortur

Artykuł 6 Ochrona prawna

Artykuł 7 Równość wobec prawa

Artykuł 8 Prawo do odwołania się do sądu, gdy doszło do naruszenia naszych praw

Artykuł 9 Zakaz arbitralnego pozbawiania wolności (zatrzymanie, aresztowanie, 
uwięzienie) i wygnania z kraju 

Artykuł 10 Prawo do sprawiedliwego procesu

Artykuł 11 Domniemanie niewinności

Artykuł 14 Prawo do azylu (udania się do innego kraju 
i ubiegania się tam o ochronę)

Artykuł 12 Prawo do prywatności, prawo do życia domowego i rodzinnego

Artykuł 13 Prawo do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania i swobodnego 
przemieszczania się wewnątrz granic państwowych

Artykuł 16 Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny

Artykuł 24 Prawo do odpoczynku i czasu wolnego

Artykuł 26 Prawo do edukacji, w tym do bezpłatnej nauki na poziomie podstawowym

PrAWA ekonoMiCzne 
– prawo do posiadania 
własności, do pracy, 
emerytury i do standardu 
życia adekwatnego do 
zdrowia i samopoczucia 

Artykuł 15 Prawo do obywatelstwa

Artykuł 17 Prawo do posiadania własności

Artykuł 22 Prawo do opieki społecznej

Artykuł 23 Prawo do pracy za uczciwe wynagrodzenie i zrzeszania się w związkach 
zawodowych

Artykuł 25 Prawo do standardu życia adekwatnego do stanu zdrowia i samopoczucia

Artykuł 18 Wolność myśli, sumienia i wyznania

Artykuł 19 Wolność wypowiedzi i prawo do rozpowszechniania informacji 

Artykuł 20 Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach i gromadzenia się 
w sposób pokojowy

Artykuł 21 Prawo do udziału w zarządzaniu krajem

Artykuł 27 Prawo do udziału w życiu kulturalnym społeczności

Artykuł 28 Prawo do międzynarodowego ładu i porządku, w którym niniejsze prawa 
mogą być w pełni realizowane

Artykuł 29 Odpowiedzialność za respektowanie praw innych osób

Artykuł 30 Nieodbieranie żadnego z tych praw!

 

PrAWA i sWoBody 
oByWAteLskie  
– prawo do życia, wolności  
od tortur i niewolnictwa, 
wolności od dyskryminacji

PrAWA zWiązAne 
z WyMiAreM 
sPrAWiedLiWośCi  
– domniemanie 
niewinności, prawo 
do sprawiedliwego procesu, 
zakaz arbitralnego pozbawiania 
wolności

PrAWA sPołeCzne  
– prawo do edukacji,  
do założenia i posiadania 
rodziny, do odpoczynku i opieki 
zdrowotnej

PrAWA kuLturALne 
i soLidArnośCioWe  
– prawo do udziału w życiu 
kulturalnym społeczności 

PrAWA PoLityCzne 
– prawo do udziału 
w zarządzaniu krajem, prawo 
do głosowania, wolność 
pokojowych zgromadzeń, 
wolność wypowiedzi, wolność 
przekonań oraz wolność 
sumienia i religii 

Warsztat edukacji praW człoWieka
PRAWO DO PROTESTU CZYLI POKOJOWE WYRAŻANIE SPRZECIWU
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warsztat

prawo do protestu czYli 
POKOJOWE WYRAŻANIE SPRZECIWU 

KLUCZOWE POJęCIA
�� wolność słowa,
�� wolność pokojowych zgromadzeń,
�� ludzie broniący praw człowieka.

O WARSZTACIE
osoby uczestniczące w zajęciach poznają wszystkich bohaterów 
i bohaterki Maratonu pisania Listów 2022. dowiedzą się również, 
jakich naruszeń praw człowieka zapisanych w powszechnej 
deklaracji praw człowieka (pdpcz) dotyczą ich historie. podczas 
warsztatu uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję napisać listy 
solidarnościowe oraz apele do władz w ich sprawie.

planowane rezultatY
osoby uczestniczące
�� dowiedzą się o Maratonie pisania Listów – globalnej kampanii 

na rzecz praw człowieka; 
�� poznają bohaterów i bohaterki Maratonu pisania Listów 2022;
�� pogłębią wiedzę dotyczącą wolności pokojowych zgromadzeń 

i wolności słowa, które są zapisane w powszechnej deklaracji 
praw człowieka; 

�� napiszą listy i podejmą działania na rzecz praw człowieka.

czas
60 minut (możesz potrzebować dodatkowego czasu na część 
podejMij działaNie).

wiek 12-15+

1. WPROWADZENIE – HISTORIE BOHATERóW I BOHATEREK 
Podziel uczestników i uczestniczki na małe grupy i rozdaj każdej z nich jedną kartę postaci 
(strony 9-11). Wyjaśnij, że historie, które przeczytają, są prawdziwe i dotyczą autentycznych 
osób z różnych państw na świecie. Powiedz osobom uczestniczącym, że mają 5 minut  
na przeczytanie historii i przedyskutowanie odpowiedzi na poniższe pytania: 

 � Co złego lub niesprawiedliwego spotkało osobę? 
 � W jaki sposób została ona potraktowana?

Zaproś wszystkie osoby na forum i poproś każdą z grup o przedstawienie historii osoby 
i odpowiedzi na pytania. 

Opcjonalnie: Jeśli masz dostęp do mapy świata, poproś każdą grupę o zaznaczenie  
na tej mapie państw, w których wydarzyły te historie. Zapytaj uczestników i uczestniczki,  
czy coś wyróżnia te państwa i dlaczego ważne jest, żebyśmy walczyli w obronie praw 

20 minut

mATERIAłY
�� karty postaci (strony 9-18);
�� Powszechna deklaracja praw człowieka 

(pdpcz), wersja uproszczona (strona 5);
�� informacje ogólne: prawo do protestu 

(strona 19);
�� papier, długopisy i koperty (jeśli zdecydujecie 

się napisać listy);
�� opcjonalnie: wzory listów ze strony  

https://maraton.amnesty.org.pl/;
�� opcjonalnie: filmy z historiami bohaterów 

i bohaterek na stronie  
https://www.youtube.com/
playlist?list=pLWXi_
dX49NdweBmdVwyoBfuptGxFotu6h 
(dostępny w języku polskim).

przYgotowanie 
�� Wydrukuj historie bohaterów i bohaterek 

(strony 9-18).
�� przeczytaj historie (strony 9-18) oraz 

informacje ogólne (strona 19).

WIęCEJ INfORmACJI
�� aby dowiedzieć się więcej o Maratonie pisania 

Listów, weź udział w krótkim kursie 
e-learningowym dostępnym w języku 
angielskim na stronie: https://academy.
amnesty.org/learn/course/external/view/
elearning/145/write-for-rights-a-short-guide. 

szukasz informacji o prawie do protestu? 

�� Weź udział w kursie e-learningowym: https://
academy.amnesty.org/learn/course/226/
play/3343:652/prawo-do-protestu.

�� zapoznaj się z materiałem na stronie:  
https://amnesty.org.
pl/w-obronie-protestow-protect-the-protest-
globalna-kampania-amnesty-international/.

UWAgI DLA OSOBY PROWADZąCEJ
�� przed przeprowadzeniem warsztatu zapoznaj się  

ze wszystkimi historiami i sprawdź, które z nich  
są odpowiednie dla grupy wiekowej osób 
uczestniczących w warsztacie.

�� Historia joanah, cecillia i Netsai z zimbabwe zawiera 
odniesienia do przemocy seksualnej i specyficznych 
praktyk tortur, które mogą być niepokojące i mogą 
powodować uczucie dyskomfortu. sprawdzaj podczas 
zajęć, jak czują się osoby uczestniczące, pytaj 
o odczuwane emocje. Wyjaśnij, że w każdym 
momencie można przerwać udział w warsztacie, jeśli 
ich tematyka okaże się zbyt trudna.

�� W niektórych kontekstach słowo „protest” może być 
postrzegane jako kontrowersyjne. W razie potrzeby 
zastąp je alternatywnym określeniem, takim jak 
„prawo do wolności pokojowych zgromadzeń 
i wyrażania opinii”.

�� scenariusze 60-minutowych warsztatów 
poświęconych poszczególnym historiom z zimbabwe, 
Francji, rosji, kuby, paragwaju, Bangladeszu 
i Maroka możesz znaleźć tutaj:  
www.maraton.amnesty.org.pl.
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Członkowie 
i członkinie 
młodzieżowej 
organizacji 
Wasanii Sanaa 
w dzielnicy 
Kibera w Kenii 
wykorzystują teatr, 
poezję i taniec, 
aby uczyć 
społeczność 
Kibery o prawach 
człowieka.

człowieka na całym świecie. Podkreśl, że naruszenia praw człowieka mogą wydarzyć się wszędzie 
i mogą spotkać każdego i każdą z nas. Dlatego tak istotne jest, żebyśmy znali nasze prawa, potrafili 
wskazać na ich naruszenia i bronili praw innych. 

2. PRAWO DO PROTESTU TO PRAWO CZłOWIEKA 
Zapytaj osoby uczestniczące, czy widzą wspólny temat łączący wszystkie te historie. Jeśli nie padnie 
odpowiedź, wyjaśnij, że wszystkie historie są związane z protestami. Następnie zaproponuj osobom 
uczestniczącym udział w ćwiczeniu metodą burzy pomysłów. Zastanówcie się, co oznacza dla was słowo 
„protest”. Możesz zadać kilka pytań:

 � Co myślicie, gdy słyszycie słowo protest? 
 � Co to jest protest? 
 � Dlaczego ludzie protestują? 
 � Jakie mogą być negatywne i pozytywne skojarzenia z protestami? 

Możesz wykorzystać materiał informacje ogólne (strona 19), żeby wyjaśnić, czym jest pokojowy protest. 
Powiedz, że prawo do protestu jest powiązane z prawami człowieka na kilka sposobów. Ludzie mają 
prawo do wyrażania swoich myśli oraz do pokojowych zgromadzeń w obronie swoich poglądów i idei. 
Niestety władze państwowe czasami nadużywają swojej władzy, tłumiąc krytykę i uciszając pokojowy 
sprzeciw. Robią to poprzez kryminalizację protestów, karanie wypowiedzi krytycznych wobec rządu, 
wdrażanie bezprawnych środków lub represyjnych ustaw, które naruszają inne prawa człowieka. 

Rozdaj uczestnikom i uczestniczkom egzemplarze Powszechnej deklaracji praw człowieka (PDPCz) 
(strona 5). Poproś osoby, żeby wróciły do grup, w których pracowały w pierwszym ćwiczeniu. Zadaniem 
uczestników i uczestników zajęć jest zidentyfikowanie praw człowieka, które mogły zostać naruszone 
w analizowanej przez nich historii, a następnie powiązanie ich z prawami, które znajdują się w PDPCz. 
Na wykonanie tego ćwiczenia mają 10 minut. 

Zbierz osoby uczestniczące na forum i poproś każdą z grup o podzielenie się tym, co ustaliła.  
Zapytaj osoby, czego nauczyły się dzięki temu ćwiczeniu.

Powiedz uczestnikom i uczestniczkom o tym, że prawa człowieka są ze sobą powiązane. Naruszanie 
prawa do protestu wpływa również na łamanie innych naszych praw. Ponieważ prawa człowieka 
stanowią integralną i współzależną całość, chroniąc prawo do protestu, chronimy inne prawa człowieka.

25 minut

jeśli osoby uczestniczące 
nie słyszały wcześniej 
o powszechnej deklaracji 
praw człowieka, zacznij 
ćwiczenie od wyjaśnienia, 
czym ona jest. Możesz w tym 
celu skorzystać z informacji 
na stronie 4. 
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Canal Pride Parade 
w Amsterdamie, 
Holandia 2018.
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NAPISZ LIST, ZmIEŃ ŻYCIE OKAŻ SOLIDARNOŚĆ

Zaproponuj osobom uczestniczącym, żeby każda z nich napisała list do jednej osoby, 
której historię dziś poznała. Zapowiedz, że wszystkie listy zostaną wysłane po zakończeniu 
warsztatów. Daj każdej osobie kartę postaci, którą wybrała, kartkę, długopis i kopertę. Powiedz 
też, że jeśli jakaś osoba będzie chciała podzielić się na forum tym, co napisała, to będzie miała 
taką możliwość.

Opcjonalnie: Możesz zaproponować całej grupie wybranie jednej osoby i napisanie listów 
wyłącznie do niej.

Podaj osobom uczestniczącym poniższe wskazówki, aby napisały bardziej osobisty list: 

 � Napisz coś o sobie, aby list miał bardziej osobisty wydźwięk. 
 � Powiedz, co cię szokuje cię w tej sprawie.
 � Wyjaśnij, dlaczego według ciebie ważne jest, by rządy przestrzegały praw człowieka. 

Na zakończenie zajęć poproś osoby, aby w kilku słowach powiedziały, jak się czują  
po warsztacie. Zadbaj o to, aby każda osoba mogła się wypowiedzieć.

Jeśli wystarczy czasu, możesz 
również wykonać niektóre z działań 
solidarnościowych, które znajdują 
się na kartach postaci bohaterów 
i bohaterek Maratonu Pisania Listów 
(strony 9-18). 

Dowiedz się więcej o innych 
działaniach w kampanii Maraton 
Pisania Listów na stronie  
https://maraton.amnesty.org.pl/.

3. PODEJmIJ DZIAłANIE
Opowiedz o kampanii Amnesty Maraton Pisania Listów. Wyjaśnij, że Amnesty zachęca ludzi, 
aby żądali sprawiedliwości dla wszystkich bohaterów i bohaterek, pisali listy i podejmowali 
inne działania na rzecz przestrzegania praw człowieka. Więcej informacji o kampanii Maraton 
Pisania Listów znajdziesz na stronie 2.

Jeśli uczestnicy i uczestniczki nie zdążą zakończyć pracy nad ćwiczeniami w wyznaczonym 
czasie, zachęć ich do zorganizowania się poza zajęciami lub rozdziel zadania pomiędzy grupy.

15 minut

pokaż osobom uczestniczącym 
filmy z bohaterami i bohaterkami 
Maratonu pisania Listów, które 
można znaleźć tutaj: https://www.
youtube.com/playlist?list=pLWXi_
dX49NdweBmdVwyoBfuptGxFotu6h.

Warsztat edukacji praW człoWieka
PRAWO DO PROTESTU CZYLI POKOJOWE WYRAŻANIE SPRZECIWU
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shahnewaz chowdhurY  Bangladesz

gROZI mU WIęZIENIE 
ZA WPIS NA fACEBOOKU

Shahnewaz jest wielkim fanem krykieta, 
w którego gra od dzieciństwa. Pasjonuje  
go pisarstwo i wykorzystuje słowo pisane,  
aby mówić o zmaganiach ludzi w swoim 
regionie Banshkhali – nisko położonym 
przybrzeżnym obszarze w południowo- 
-wschodnim Bangladeszu, szczególnie 
narażonym na wpływ zmian klimatu. 

Budowa nowej elektrowni węglowej  
we wsi Shahnewaza miała być przełomowym 
momentem w rozwoju regionu. Jednak 
Shahnewaza niepokoiły zniszczenia 
środowiska, które ta inwestycja miała 
spowodować. 

26 maja 2021 roku gwałtowna burza zniszczyła 
okolicę. Ulewne deszcze i silne wiatry uderzyły 
w wieś i zmiotły domy. Shahnewaz zwrócił 
uwagę na niepokojący wpływ na środowisko 
inwestycji, takich jak nowa elektrownia. 
Uważał, że działalność elektrowni przyczyniła 
się do zwiększenia fali pływowych w jego 

regionie. Swoje obawy wyraził na Facebooku. 
Zachęcając młodych ludzi do zabrania głosu, 
Shahnewaz napisał: „młodzież z Banshkhali  
musi przeciwstawić się niesprawiedliwości 
i wspierać rozwój. Nie bójmy się o tym 
odważnie pisać!”. 

Następnego dnia elektrownia wniosła sprawę 
przeciwko Shahnewazowi. Oskarżono  
go o zamieszczenie fałszywych informacji. 
28 maja 2021 roku Shahnewaz został 
aresztowany przez policję za swój wpis 
na Facebooku na podstawie opresyjnej 
bangladeskiej ustawy o bezpieczeństwie  
cyfrowym. Shahnewaz był 
przetrzymywany w nieludzkich 
warunkach przez 80 dni, bez 
procesu. 16 sierpnia 2021 roku 
wyszedł za kaucją, jeśli jednak 
zostanie skazany, grozi mu wiele 
lat więzienia.

Dorgelesse zawsze marzyła o prowadzeniu 
salonu urody. Jest fryzjerką i mamą: 
samotnie wychowuje nastoletniego 
syna. Dwa lata temu w swoim zakładzie 
fryzjerskim zaczęła oferować też manicure. 

22 września 2020 roku marzenie 
Dorgelesse legło w gruzach, gdy została 
aresztowana podczas demonstracji 
w Douala w Kamerunie. Była to jej pierwsza 
w życiu demonstracja. Nigdy wcześniej 
nie była aktywna politycznie, ale jej obawy 
o stan kameruńskiej gospodarki skłoniły ją 
do przyłączenia się do przemarszu. 

Kiedy rozpoczął się pokojowy protest, siły 
bezpieczeństwa użyły gumowych kul,  
gazu łzawiącego i armatek wodnych,  
by rozproszyć demonstrantów. Dorgelesse 
skręciła w alejkę, a policja podążyła za nią 
i innymi demonstrantami i zablokowała im 

drogę. Dorgelesse aresztowano i zabrano  
na posterunek policji. Przetrzymywano  
ją w celi z 22 innymi osobami 
w urągających godności warunkach. 

29 września 2020 roku Dorgelesse została 
przeniesiona do Centralnego Więzienia 
w Douala, gdzie przebywa do dziś. Została 
oskarżona o „przewrót, gromadzenie się, 
spotkania i publiczne demonstracje” 
i osądzona przez sąd wojskowy. 7 grudnia 
2021 roku usłyszała wyrok pięciu lat 
pozbawienia wolności. 

Dorgelesse jest żywicielką swojej rodziny. 
Jej 18-letni syn cierpi na anemię 
sierpowatą, a rodzina ma problemy 
z opłacaniem jego leczenia. Dorgelesse 
rozpaczliwie pragnie do nich wrócić. 

dorgelesse nguessan  kamerun

UWIęZIONA ZA UDZIAł W SWOJEJ 
pierwszeJ demonstracJi 

karta postaci

karta postaci
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POKAŻ SHAHNEWAZOWI, 
ŻE NIE JEST SAm
Napisz do niego wiadomość z wyrazami wsparcia 
i przyjaźni. Zrób zdjęcie i opublikuj je w mediach 
społecznościowych, oznaczając Shahnewaza albo wyślij 
wiadomość, kartkę czy list pocztą na poniższy adres. 
Twitter: @Shahnewaz9
Adres: Shahnewaz Chowdhury
C/O Rashid Ahmed Chowdhury
East Baraghona
Post office: West Baraghona
Policja station: Banshkhali
Chittagong
Bangladesh

NAPISZ DO WłADZ KAmERUNU
Wezwij do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia 
Dorgelesse, ponieważ została zatrzymana wyłącznie za pokojowe 
korzystanie z prawa do wolności słowa i zgromadzeń. 
President of the Republic of 
Cameroon
Palais Présidentiel
Yaoundé
Cameroon
Email: cellcom@prc.cm 
Twitter: @PR_Paul_BIYA 

Facebook: @PaulBiya.PageOfficielle
Instagram: @presidentpaulbiya
Zwrot grzecznościowy: Dear 
President (jeśli piszesz list 
po polsku: Szanowny Panie 
Prezydencie) 

POKAŻ DORgELESSE, ŻE Ją WSPIERASZ 
Wyślij jej wyrazy solidarności i słowa otuchy. Zrób zdjęcie 
swojej wiadomości i opublikuj je w swoich mediach 
społecznościowych, oznaczając Dorgelesse i używając 
hashtagu #freedorgelesse. Jej rodzina przekaże jej 
wiadomości. Możesz również wysłać odręcznie napisaną 
kartkę czy list na poniższy adres: 

c/o Central Africa Team 
Amnesty International 
West and Central Africa Regional Office 
Pointe E, Rue 34 
Immeuble Malaado Plazza, 6ème Etage 
B.P. 47582 Liberté 
Dakar, Senegal 

wezwiJ Bangladesz do natYchmiastowego
WYCOfANIA ZARZUTóW

wezwiJ kamerun do natYchmiastowego 
uwolnienia dorgelesse

NAPISZ DO WłADZ BANgLADESZU
Wezwij do natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania zarzutów 
wobec Shahnewaza Chowdhury’ego. 
Minister of Justice
Law and Justice Division 
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs 
Building No – 04 
Bangladesh Secretariat 
Dhaka – 1000 Bangladesh

Email: minister@minlaw.gov.bd
Zwrot grzecznościowy: Honourable Minister 
(jeśli piszesz list po polsku: Szanowny Panie Ministrze)

podeJmiJ DZIAłANIE

podeJmiJ DZIAłANIE

mailto:cellcom@prc.cm
mailto:minister@minlaw.gov.bd


zineB redouane  fRANCJA 

zaBita przez granat 
Z gAZEm łZAWIąCYm 

Zineb Redouane, 80-letnia mieszkanka 
Marsylii we Francji, na co dzień czerpała 
radość z muzyki i kwiatów. Wieczorem  
1 grudnia 2018 roku Zineb była w swoim 
mieszkaniu na czwartym piętrze. 
Przygotowywała kolację i rozmawiała z córką 
przez telefon. Na ulicach ludzie protestowali 
przeciwko złym warunkom życia w Marsylii. 
Do demonstracji doszło po śmierci ośmiu 
osób, które zmarły wskutek zawalenia się 
dwóch budynków mieszkalnych. Policjanci 
stosowali gaz łzawiący, aby rozpędzić 
protestujących. 

Zineb poczuła, że gaz łzawiący wpada przez 
otwarte okno. Gdy postanowiła je zamknąć, 
na ulicy poniżej spostrzegła policjantów.  
To, co stało się potem, było szokujące. Jeden 
z policjantów skierował w stronę Zineb 
granatnik i wystrzelił. Zineb została trafiona 
w twarz granatem MP7 z gazem łzawiącym. 

Zakrwawioną Zineb, z poważnie poranioną 
twarzą, zabrano do szpitala. Miała złamane 
kości szczęki i zapadnięte podniebienie. 
Dusiła się. Pilnie potrzebowała operacji. 
W trakcie zabiegu pod narkozą serce Zineb 
zatrzymywało się kilkukrotnie. Po jednym 
z tych epizodów lekarzom nie udało się  
już przywrócić krążenia. 

Zineb zmarła w wyniku 
niedopuszczalnego i bezprawnego 
użycia granatu z gazem łzawiącym. 
Choć minęły już prawie cztery lata, 
śledztwo w sprawie jej śmierci nadal 
trwa. Nikt nie został oskarżony  
ani zawieszony w obowiązkach 
służbowych. Rodzina Zineb wciąż 
czeka na sprawiedliwość. 

Nasser Zefzafi wiódł spokojne życie rodzinne 
w regionie Rif w północnym Maroku. Rif 
to obszar marginalizowany przez kolejne, 
zmieniające się rządy w Maroku. Mieszkańcy 
regionu nie mają dostępu do dobrej opieki 
zdrowotnej. Poziom edukacji w regionie jest 
niski, a możliwości zatrudnienia nikłe. 

W październiku 2016 roku w mieście 
Nassera ludzie masowo wyszli na ulice. 
Pokojowe protesty rozpoczęły się po tym, 
jak sprzedawca ryb zginął zmiażdżony przez 
śmieciarkę, gdy próbował odzyskać ryby 
skonfiskowane przez władze. Miliony ludzi 
odbyły pokojowy przemarsz, by wyrazić 
smutek i frustrację. Mieli już dość. Domagali 
się zmian. Doprowadziło to do narodzin 
ruchu Hirak El-Rif, a Nasser – mocno 
wierzący w sprawiedliwość i równość – stał 
się jego znaczącą postacią. 

W kolejnych miesiącach marokańskie 
siły bezpieczeństwa aresztowały setki 
protestujących. 29 maja 2017 roku Nasser 
został aresztowany za przerwanie kazania 
w meczecie i oskarżenie imama (islamskiego 
prowadzącego modlitwę) o pełnienie roli 
rzecznika władz. W areszcie policjanci 
torturowali Nassera. Znęcali się nad nim, 
poniżali go, traktowali w nieludzki sposób.  
27 czerwca 2018 roku Nasser został skazany 
na 20 lat więzienia, jedynie za to, że zabrał 
głos w ważnej dla społeczności sprawie.  
Od momentu aresztowania był 
przetrzymywany w odosobnieniu. 

Nasser, przetrzymywany w nieludzkich 
warunkach w więzieniu, podupadł  
na zdrowiu. Ma problemy z oddychaniem 
i wzrokiem, cierpi na bóle nerwowe i inne 
dolegliwości. Władze więzienia odmówiły  
mu odpowiedniej opieki medycznej.

NASSER ZEfZAfI  maroko / sahara zachodnia

skazanY na 20 lat 
ZA DOmAgANIE SIę ZmIAN 

karta postaci

karta postaci



NAPISZ DO fRANCUSKICH WłADZ 
Żądaj pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich osób, które 
przyczyniły się do tragicznej śmierci Zineb Redouane, w tym oficera 
podejrzanego o wystrzelenie granatu oraz jego przełożonych. 

Procureur de la République (Lyon Public Prosecutor)
67 rue Servient 
69003, Lyon 
France 

Twitter: @TJLyon 

Zwrot grzecznościowy: Dear Prosecutor 
(jeśli piszesz list po polsku: Szanowny Panie Prokuratorze) 

POKAŻ RODZINIE ZINEB, 
ŻE JESTEŚ Z NImI 
Wyślij im wiadomość z wyrazami solidarności 
i nadziei, aby pomóc im zachować siłę w ich walce 
o sprawiedliwość. Dołącz do wiadomości rysunki kotów 
i róż, które Zineb uwielbiała. Możesz włożyć do koperty 
suszone płatki róż. 

Amnesty International France 
10 Jours pour signer 2022 
76 boulevard de la Villette 
75019 Paris
France

NAPISZ DO WłADZ mAROKA 
Wezwij do natychmiastowego i bezwarunkowego 
uwolnienia Nassera Zefzafi oraz unieważnienia jego 
wyroku. 

Head of Moroccan government 
Palais Royal – Touarga 
Rabat 10070 
Morocco 

Fax: +212 537771010 

Zwrot grzecznościowy: Your Excellency 
(jeśli piszesz list po polsku: Wasza Ekscelencjo)

POKAŻ NASSEROWI, 
ŻE Z NIm JESTEŚ 
Wyślij mu wyrazy solidarności i dobre 
słowo, aby podnieść go na duchu 
w więzieniu. 

Nasser Zefzafi
Amnesty International Maroc
281, Avenue Mohamed V,  
Apt 23
Rabat 10000
Morocco

ŻąDAJ SPRAWIEDLIWOŚCI DLA ZINEB

WEZWIJ WłADZE mAROKA DO NIEZWłOCZNEgO
uwolnienia nassera 

© Private
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chow hang-tung  hong kong

POZBAWIONA WOLNOŚCI ZA 
UPAmIęTNIANIE OfIAR mASAKRY 

Jako błyskotliwa studentka jednego 
z czołowych uniwersytetów, Chow mogła 
wybrać różne ścieżki kariery. Zdecydowała 
się poświęcić swoje życie nieustraszonej 
walce o prawa innych, działając jako 
prawniczka i aktywistka na rzecz praw 
człowieka. Chow była wiceprzewodniczącą 
Hong Kong Alliance – hongkońskiego 
porozumienia na rzecz patriotycznych 
ruchów demokratycznych w Chinach – 
które zorganizowało największe na świecie 
czuwanie przy świecach upamiętniające 
ofiary stłumienia demonstracji na placu 
Tiananmen w Pekinie. W 1989 roku zginęły 
tam setki, a być może tysiące, ludzi, gdy 
wojsko otworzyło ogień do demonstrantów 
pokojowo wzywających do reform 
gospodarczych i społecznych. 

Rząd chiński chce, aby ludzie zapomnieli 
o tej masakrze, ale Chow uczyniła 
z upamiętnienia ofiar swoją misję. W 2020 
i 2021 roku władze Hongkongu zakazały 
organizowania czuwania, powołując się  

na względy zdrowia publicznego w związku 
z pandemią COVID-19. 4 czerwca  
2021 roku Chow zachęcała ludzi w mediach 
społecznościowych do upamiętnienia ofiar 
masakry poprzez zapalanie świec.  
Tego dnia została aresztowana za 
„informowanie na temat organizacji 
bezprawnego zgromadzenia”. 

Chow odsiaduje teraz karę 22 miesięcy 
pozbawienia wolności za pokojowe 
upamiętnienie ofiar przerażającej 
masakry. Grozi jej również dodatkowa 
kara za rzekome stwarzanie zagrożenia 
dla bezpieczeństwa narodowego 
swoimi całkowicie pokojowymi 
działaniami. Mimo tego Chow  
nie traci ducha. „Powiedzieć,  
że się nie boję, byłoby kłamstwem. 
Mój strach nie jest jednak aż tak 
duży, by mnie paraliżował” – 
wyznaje aktywistka. 

Vahid Afkari pochodzi ze zżytej ze sobą rodziny. 
Lubił czytać, śpiewać i tańczyć w domu  
ze swoimi braćmi Habibem i Navidem. 

W latach 2016, 2017 i 2018 Vahid, Navid 
i Habib pokojowo protestowali w ich rodzinnym 
mieście Shiraz przeciwko nierównościom 
i represjom politycznym. Za udział w protestach 
wszyscy zostali aresztowani. Vahid i Navid 
w swoim domu, 17 września 2018 roku. Habib – 
trzy miesiące później. 

Irańskie władze przetrzymywały trzech braci 
w odosobnieniu. Byli torturowani i zmuszani 
do „przyznania się” do przestępstw, których 
popełnieniu wielokrotnie zaprzeczyli. Bracia 
zostali skazani na podstawie zarzutów 
motywowanych politycznie, bo uczestniczyli 
w protestach. Co więcej, Vahida i Navida 
bezpodstawnie oskarżono i niesłusznie skazano 
także za zabójstwo funkcjonariusza służb 
bezpieczeństwa. Navid otrzymał wyrok śmierci. 
Habib i Vahid usłyszeli wyrok kilkudziesięciu lat 
więzienia i kary 74 batów. 

Trzej bracia zostali przeniesieni do więziennych 
izolatek we wrześniu 2020 roku. 12 września 
Navid został stracony w tajemnicy, bez 
żadnego ostrzeżenia. Nikogo nie uprzedzono. 
Ani jego rodziny, ani prawników, ani jego 
samego. Egzekucja Navida wywołała oburzenie 
w Iranie i na całym świecie oraz doprowadziła 
do zintensyfikowania działań kampanijnych 
wspierających Habiba i Vahida. Habib został 
zwolniony z więzienia w marcu 2022 roku,  
po spędzeniu 550 dni w izolatce. 

Władze przetrzymują Vahida w izolatce 
od września 2020 roku. Jest całkowicie 
odseparowany od innych więźniów.  
To kara za jego nieugiętość. Vahid nie ulega 
żądaniom władz, by publicznie wygłosił 
oświadczenia przeciwko ludziom 
w Iranie i na całym świecie, którzy 
domagali się sprawiedliwości  
dla jego rodziny. 

VAHID AfKARI  iran

TORTUROWANY I NIESPRAWIEDLIWIE
 UWIęZIONY ZA PROTESTY 
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NAPISZ DO WłADZ HONg KONgU 
Wezwij do natychmiastowego uwolnienia Chow Hang-tung oraz 
wycofania wszelkich zarzutów wobec niej, ponieważ została zatrzymana 
wyłącznie za pokojowe korzystanie z prawa do wolności słowa. 

Secretary for Justice 
Department of Justice 
G/F, Main Wing, Justice Place 
18 Lower Albert Road, Central, Hong Kong 

Email: sjo@doj.gov.hk 
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo 
(jeśli piszesz list po angielsku: Your Excellency)

POmóŻ CHOW ZACHOWAĆ HART DUCHA
Wyślij wiadomość z wyrazami solidarności i słowami otuchy. Dołącz 
do niej rysunki lub obrazki kotów i alpak (Chow jest ich wielką 
fanką). Zrób zdjęcie wiadomości i umieść je w swoich mediach 
społecznościowych, oznaczając Chow. Możesz oznaczyć Chow  
na Facebooku tutaj: https://www.facebook.com/tonyeechowpages/ 
Następnie wyślij swoją wiadomość na adres podany poniżej.  
Nie zapomnij obserwować Chow w mediach społecznościowych! 

PO Box No.75
Ma On Shan Post Office 
New Territories 
Hong Kong 

(Ważne: nie pisz imienia Chow ani swojego na kopercie)

NAPISZ DO WłADZ IRANU
Wezwij do uwolnienia bezprawnie zatrzymanego Vahida 
Afkariego, unieważnienia niesprawiedliwych wyroków i kar, 
a także zakończenia jego izolacji i zapewnienia mu odpowiedniej 
opieki medycznej do czasu jego uwolnienia.

Head of Judiciary 
c/o Embassy of Iran to  
the European Union, 
Avenue Franklin 
Roosevelt No. 15
1050 Brussels
Belgium 

Instagram: instagram.com/ejeii_org/
Twitter: Kieruj wiadomości do 
Najwyższego Przywódcy Iranu 
@khamenei_ir 
Zwrot grzecznościowy: Dear Sir 
(jeśli piszesz list po polsku: Szanowny 
Panie)

POKAŻ VAHIDOWI AfKARIEmU, 
ŻE NIE JEST SAm 
Wyślij wiadomość z wyrazami wsparcia dla Vahida 
w mediach społecznościowych, oznaczając 
w swoim poście brata Vahida – Saeeda.

Instagram: instagram.com/saeed_afkariii/
Twitter: @afkari_saeed

WEZWIJ HONg KONg DO NIEZWłOCZNEgO 
uwolnienia chow

wezwiJ iran do uwolnienia 
VAHIDA AfKARIEgO 

© Peter Parks/AFP/Getty Images
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Yren rotela i mariana 
sepÚlVeda  paragwaJ 

NIE móW NAm, KIm JESTEŚmY 

Yren i Mariana chcą żyć swobodnie i robić 
to, co kochają: grać w siatkówkę, tańczyć 
i chodzić do teatru. Jednak jako kobiety 
transpłciowe Yren i Mariana są pochłonięte 
walką z dyskryminacją. Były zastraszane 
i atakowane fizycznie. Wielokrotnie 
uniemożliwiano im mówienie o problemach, 
z którymi borykają się na co dzień. 

Osoby transpłciowe w Paragwaju mierzą się 
z dyskryminacją na różnych polach.  
Nie mogą legalnie zmienić imienia ani 
uzyskać dokumentów tożsamości zgodnych 
z ich tożsamością płciową. Oznacza to,  
że studenci_studentki transpłciowi_
transpłciowe nie mogą otrzymać świadectw 
szkolnych z wybranymi przez siebie 
imionami, co utrudnia im znalezienie pracy. 
To przez tę nierówność Yren i Mariana 
zdecydowały się na aktywizm. Domagają  
się społecznej zmiany.

Jednak w Paragwaju uczestnictwo 
w protestach nie jest dla osób transpłciowych 

łatwe. To bardzo konserwatywny kraj. Osoby 
transpłciowe i – szerzej – osoby LGBTI 
dotyka szereg niesprawiedliwości. Władze 
chcą, by były niewidoczne. To dlatego 
protesty osób transpłciowych w Paragwaju  
są często zakazywane, a osoby 
demonstrujące w niektórych przypadkach 
spotkała nawet przemoc.

Yren i Mariana od lat walczą o prawną 
zmianę swoich imion. Gdyby mogły 
uzyskać dokumenty odpowiadające temu, 
kim są, oznaczałoby to, że państwo 
zaczęło uznawać ich istnienie jako 
transpłciowych kobiet. Jak mówi Yren: 
„Przyszłam na świat, aby pokazać, 
kim jestem, a nie by mówiono mi, 
kim jestem”. 

Życie Aleksandry (w skrócie Saszy) 
wypełniały muzyka i sztuka. W lepszych 
czasach uwielbiała grać na pianinie, 
gitarze, mandolinie i flecie. Organizowała 
też spotkania dla miłośników wspólnego 
muzykowania. 

Aleksandra sprzeciwia się inwazji Rosji  
na Ukrainę. 31 marca 2022 roku zastąpiła 
etykiety z cenami w lokalnym supermarkecie 
w Petersburgu małymi papierowymi 
etykietami z informacją o rosyjskiej agresji  
na Ukrainę. 

Wczesnym rankiem 11 kwietnia 2022 roku 
policja aresztowała Aleksandrę. Oskarżyła ją 
o „publiczne rozpowszechnianie fałszywych 
informacji o użyciu Sił Zbrojnych Federacji 
Rosyjskiej”. Podstawą był nowy artykuł 
kodeksu karnego pośpiesznie wprowadzony 

przez rosyjski rząd w marcu 2022 roku.  
Miał on na celu powstrzymanie Rosjan  
od krytykowania inwazji na Ukrainę. 
Dziesiątki osób zostało już zatrzymanych  
na podstawie tego nowego przepisu. 

Aleksandra od tego czasu jest 
przetrzymywana w areszcie w strasznych 
warunkach. Jest chora na celiakię 
(nietolerancję glutenu) i przez większość 
czasu głodowała, ponieważ w areszcie  
nie zapewniono jej bezglutenowej żywności, 
której potrzebuje. Jest również nękana przez 
pracowniczki aresztu i współwięźniarki. 
Jeśli zostanie skazana, grozi jej do 10 lat 
więzienia. 

aleksandra skoczYlenko  rosJa

SPRZECIWIAłA SIę WOJNIE,
 TERAZ gROZI JEJ WIęZIENIE 
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NAPISZ DO WłADZ PARAgWAJU 
Zaapeluj o prawne uznanie tożsamości osób transpłciowych,  
aby mogły one korzystać z prawa do wolności słowa,  
zrzeszania się i protestu z poszanowaniem ich tożsamości. 
President of the Supreme Court of Justice 
Palacio de Justicia del Paraguay 
Mariano Roque Alonso y Testanova 
9° Piso, Torre Norte,  
C.P. N°001001 Asunción, Paraguay 

Email: secretariageneralcsj@pj.gov.py 
Twitter: @PoderJudicialPY 
Facebook: @PoderJudicialPY
Fax: +595 21 439 4000
Zwrot grzecznościowy: Dear Mr President 
(jeśli piszesz list po polsku: Szanowny Panie Prezesie)

POKAŻ YREN I mARIANIE, 
ŻE JESTEŚ Z NImI 
Wyślij im wyrazy wsparcia i solidarności, 
aby mogły kontynuować swoją walkę. 

Amnesty International Paraguay 
Hassler 5229 entre Cruz del Defensor  
y Cruz del Chaco,  
Asunción, Paraguay 

NAPISZ DO WłADZ ROSJI 
Wezwij do natychmiastowego uwolnienia Aleksandry Skoczylenko 
i wycofania wszelkich zarzutów, ponieważ została zatrzymana wyłącznie 
za wyrażenie sprzeciwu wobec wojny. 

The Prosecutor of Saint Petersburg 
2/9 Pochtamtskaya Street 
Saint Petersburg 190000 
Russian Federation 

Fax: +7 812 318 26 11 

Zwrot grzecznościowy: Dear 
Prosecutor (jeśli piszesz list  
po polsku: Szanowny Panie 
Prokuratorze)

POmóŻ ALEKSANDRZE ZACHOWAĆ 
hart ducha
Wyślij jej wyrazy solidarności i słowa otuchy. Możesz 
dołączyć do wiadomości obrazki czy rysunki kotów 
(Aleksandra ma dwa, o imionach Lucy i Maude). 
Zrób zdjęcie i opublikuj je w swoich mediach 
społecznościowych, oznaczając Aleksandrę. 
Następnie wyślij swoją wiadomość na załączony 
poniżej adres. 

Aleksandra Skochilenko 
Write for Rights
Amnesty International, 1 Easton Street
London WC1X 0DW, United Kingdom 

Instagram: @skochilenko
Facebook: facebook.com/sasha.skochilenko 

ZAAPELUJ DO PARAgWAJU, ABY PRAWNIE UZNAł 
TOŻSAmOŚĆ OSóB TRANSPłCIOWYCH I UmOŻLIWIł 
Im KORZYSTANIE Z WSZYSTKICH PRZYSłUgUJąCYCH PRAW 

WEZWIJ ROSJę DO NIEZWłOCZNEgO 
uwolnienia aleksandrY 

© Aleksandra Skochilenko
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Joanah mamomBe, netsai maroVa 
i cecillia chimBiri  zimBaBwe 

uprowadzone, poBite, napastowane 
SEKSUALNIE I UWIęZIONE ZA PROTESTY 

Joanah, Netsai i Cecillia to trzy kobiety, które 
mają ze sobą wiele wspólnego: uwielbiają 
gry planszowe, oglądać Netflixa i pasjonują 
się polityką. Niestety, teraz współdzielą także 
przerażające wspomnienia o okrutnym, 
poniżającym ataku. 

13 maja 2020 roku Joanah, Netsai i Cecillia 
prowadziły antyrządowy protest. Niedługo 
później, w Harare, zostały aresztowane.  
Zabrano je na posterunek policji. Potem 
zmuszono do wejścia do nieoznakowanego 
samochodu. Zaczął się koszmar. Zaciągnięto  
im worki na głowy i wywieziono z miasta.  
Za miastem kobiety wrzucono do dołu. Bały 
się o życie. Były bite, napastowane seksualnie 
i zmuszone do jedzenia ludzkich odchodów. 
Znaleziono je dwa dni później, wiele kilometrów 
od Harare. W podartych ubraniach, poranione 
i posiniaczone, zostały zabrane do szpitala. 

Jeszcze w trakcie hospitalizacji Joanah, Netsai 
i Cecillia zostały oskarżone o przestępstwa 
związane z protestem. Strażnicy więzienni 
i policjanci byli obecni w szpitalu,  
co uniemożliwiło kobietom rozmowę 
z dziennikarzami. Gdy kobiety oświadczyły,  
że rozpoznały niektórych ze swoich 
napastników, zostały ponownie aresztowane 
10 czerwca 2020 roku i oskarżone 
o upozorowanie swojej męki. Dopiero  
26 czerwca 2020 roku zostały 
wypuszczone za kaucją.

Proces Joanah, Netsai i Cecillii  
rozpoczął się w styczniu 2022 roku 
i trwa nadal. Do tej pory nikt  
nie został pociągnięty  
do odpowiedzialności  
za ich niewyobrażalne cierpienie. 

Luis Manuel Otero Alcántara jest czarnym 
kubańskim artystą-samoukiem. Uwielbia 
malować i tańczyć, nosi jaskraworóżowe 
garnitury. Jego dom w San Isidro – jednej 
z najbiedniejszych dzielnic Hawany – jest 
oazą dla lokalnej społeczności, otwartym 
domem, w którym ludzie mogą się spotykać 
i nawiązywać znajomości. 

Sprzeciwiając się Dekretowi 349, prawu, 
które ucisza artystów krytycznych wobec 
władzy, Luis Manuel stał się liderem Ruchu 
San Isidro. Tworzy go grupa broniących 
swobody wypowiedzi artystów, dziennikarzy 
i aktywistów, której członkowie byli 
zastraszani, inwigilowani i zatrzymywani. 

2 maja 2021 roku funkcjonariusze służb 
bezpieczeństwa wyciągnęli Luisa Manuela 
z domu, gdzie prowadził strajk głodowy, 
protestując przeciwko konfiskowaniu jego 

prac przez władze. Zabrano go  
do szpitala i zabroniono kontaktu  
ze światem zewnętrznym. Został zwolniony 
miesiąc później, ale funkcjonariusze służb 
bezpieczeństwa nadal obserwowali każdy 
jego ruch. 

11 lipca 2021 roku Luis Manuel opublikował 
w Internecie nagranie, w którym zapowiadał, 
że weźmie udział w jednej z największych  
od dekad demonstracji na Kubie. Zanim 
protest się zaczął, Luis Manuel został 
aresztowany i przewieziony do więzienia 
o zaostrzonym rygorze w Guanajay, gdzie 
przebywa do dzisiaj. W czerwcu 2022 roku, 
po procesie za zamkniętymi drzwiami, został 
skazany na pięć lat pozbawienia wolności. 
W więzieniu stan zdrowia Luisa Manuela 
pogarsza się. Nie otrzymuje on odpowiedniej 
opieki medycznej. 

luis manuel otero alcÁntara  kuBa 

ARTYSTA UWIęZIONY 
ZA OBRONę WOLNOŚCI SłOWA
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NAPISZ DO WłADZ ZImBABWE 
Zażądaj natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania wszelkich zarzutów przeciwko Joanah, Netsai 
i Cecillii oraz zakończenia prześladowań, których doświadczają za pokojowe korzystanie z prawa do protestu. 
President of the Republic of Zimbabwe 
Office of the President, Munhumutapa Building 
Corner Sam Nujoma and Samora  
Machel Avenue, P. Bag 7700 
Causeway, Harare 
Zimbabwe 
 

 

Email: Info@opc.gov.zw 
Twitter: @edmnangagwa 
Facebook: Emmerson Dambudzo Mnangagwa 
Zwrot grzecznościowy: Your Excellency  
(jeśli piszesz list po polsku: Wasza Ekscelencjo)

POKAŻ JOANAH, NETSAI I CECILLII, ŻE W NIE WIERZYSZ 
Wyślij im wyrazy solidarności i słowa otuchy. Dołącz do swojej wiadomości rysunki  
motyli i kwiatów. Zrób zdjęcie i opublikuj je w mediach społecznościowych, oznaczając 
Joanah, Netsai i Cecillię. Nie zapomnij zaobserwować ich profilów w mediach 
społecznościowych! Następnie wyślij wiadomość na adres podany poniżej.

Address for Cecillia  
and Joanah:
c/o Lucia Masuka 
Executive Director 
Amnesty International Zimbabwe 
54 Midlothian Avenue 
Eastlea, Harare 
Zimbabwe 

Address for Netsai: 
Amnesty Norge 
v/ Richard/SFL 
PO Box 702  
Sentrum N-0106 
Oslo, Norway

Twitter
Cecillia: @ceechimbiri2 
Joanah: @JoanaMamombe
Netsai: @MarovaNetsai

DOmAgAJ SIę SPRAWIEDLIWOŚCI DLA JOANAH, NETSAI
 I CECILLII

NAPISZ DO WłADZ KUBAŃSKICH 
Zaapeluj do prezydenta Kuby o natychmiastowe 
i bezwarunkowe uwolnienie Luisa Manuela Otery Alcántary, 
ponieważ został zatrzymany wyłącznie za pokojowe 
korzystanie z prawa do wolności słowa i zgromadzeń. 

J.E. Ambasador Margarita Valle Camino 
Ambasada Republiki Kuby 
ul. Domaniewska 48 
02-672 Warszawa 

Email: despacho@presidencia.gob.cu 
Twitter: @DiazCanelB 
Facebook: @PresidenciaDeCuba 
Zwrot grzecznościowy: Your Excellency  
(jeśli piszesz list po polsku: Wasza Ekscelencjo)

POKAŻ LUISOWI mANUELOWI, 
ŻE Z NIm JESTEŚ 
Wyślij wyrazy przyjaźni i słowa otuchy. Dodaj 
w wiadomości swoje prace plastyczne, aby okazać 
wsparcie Luisowi Manuelowi. 
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Warsztat edukacji praW człoWieka
PRAWO DO PROTESTU CZYLI POKOJOWE WYRAŻANIE SPRZECIWU
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Międzynarodowy Dzień Kobiet w Meksyku, 2017. 

Protesty osób z różnych środowisk w obronie niezależności 
sądów i solidarności z sędziami I prokuratorami, Polska 2019.

Pomimo brutalnego stłumienia protestów kobiety protestują 
w Sudanie, 2019.

Protestujący przebrani za funkcjonariuszy policji uczestniczą 
w marszu popierającym demokrację, Hong Kong 2014.

W prawie międzynarodowym nie ma oficjalnie zapisanego prawa człowieka 
o nazwie „prawo do protestu”. Słowo „protest” nie pada też w Powszechnej 
deklaracji praw człowieka (PDPCz). Nie oznacza to jednak, że prawo  
do protestu nie jest prawem człowieka. Prawo do protestu jest gwarantowane 
przez inne prawa i wolności człowieka, przede wszystkim wolność pokojowych 
zgromadzeń i wolność słowa. Protestować można nie tylko, organizując czy 
uczestnicząc w demonstracji, ale również w każdej innej formie, która pozwala 
nam wyrazić sprzeciw tj. publikowanie treści w mediach społecznościowych, 
zbieranie podpisów pod petycją czy wysyłanie apeli do władz, jednak większość 
protestów to zgromadzenia mające na celu wyrażenie opinii. Wolność 
pokojowych zgromadzeń chroni celowe i określone w czasie gromadzenie się 
ludzi w przestrzeni prywatnej lub publicznej w określonym celu. Do takich 
zgromadzeń należą: demonstracje solidarnościowe, wiece polityczne, marsze, 
akcje strajkowe, strajki siedzące, czuwania, wiece, blokady ulic, uroczystości 
kulturalne lub religijne, protesty wirtualne/cyfrowe i wiele innych. 

Pokojowy protest jest dynamicznym i publicznym sposobem korzystania 
z naszych praw człowieka. Na przestrzeni dziejów protesty pozwalały 
jednostkom i grupom na wyrażanie sprzeciwu, opinii i pomysłów, ujawnianie 
niesprawiedliwości i nadużyć oraz domaganie się odpowiedzialności  
od rządzących. Protestujący są często postrzegani przez władze jako 
zagrożenie, zwłaszcza gdy wyrażane przez nich idee lub opinie kwestionują 
status quo i dynamikę władzy. Rządy wielu państw, zamiast zajmować się 
palącymi problemami i szukaniem rozwiązań dla niesprawiedliwości, nadużyć 
i dyskryminacji, piętnują i nękają protestujących. 

Nie wszystkie osoby uczestniczące w protestach napotykają te same bariery. 
Kobiety, osoby LGBTI i osoby wymykające się stereotypowym podziałom płci 
stoją w obliczu szczególnych wyzwań związanych z uczestnictwem w protestach 
i zabieraniem głosu w przestrzeni obywatelskiej. Prawa osób reprezentujących 
grupy marginalizowane są ograniczane i naruszane przez społeczeństwa, 
które wykorzystują normy społeczne, stosują przemoc, a czasem nawet 
ustawodawstwo, aby je represjonować i utrzymać status quo zdominowany 
przez patriarchat i heteronormatywność. 

INfORmACJE OgóLNE
prawo do protestu

KRYmINALIZACJA PROTESTUJąCYCH
Pokojowe protesty często zawierają element zakłócenia – spowalniają lub 
blokują ruch, bywają hałaśliwe, czasem protestujący wkraczają na teren 
prywatny. Nawet jeśli protesty wydają się być chaotyczne i zakłócają porządek, 
należy pozwolić na ich kontynuację, jeśli pozostają pokojowe. Niestety, taktyka 
stosowana przez władze i policję podczas protestów w wielu państwach stanowi 
realne zagrożenie zarówno dla osób uczestniczących, jak i organizujących 
protesty. Bezprawne stosowanie siły, zastraszanie i arbitralne zatrzymania 
zagrażają bezpiecznemu i swobodnemu korzystaniu z prawa do pokojowych 
zgromadzeń. 

Kiedy osoby protestujące są nazywane przestępcami i wichrzycielami,  
kiedy są oskarżane o bardzo poważne przestępstwa, takie jak terroryzm 
lub nawoływanie do przemocy, to nie tylko ucisza to jednostki, ale także 
delegitymizuje określone grupy protestujących i sprawy, o które walczą.  
To zjawisko stygmatyzacji i kryminalizacji protestujących jest próbą 
powstrzymania ich i innych od przyłączenia się do protestów lub 
sympatyzowania z ich wezwaniami. Zatrzymania i ściganie pokojowych 
protestujących to także taktyka stosowana przez rządy, aby „zrobić z nich 
przykład”, a tym samym uciszyć krytykę i zaszczepić strach w innych,  
aby zniechęcić ich do przyłączenia się do kolejnych protestów.
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togo

Amnesty International jest globalnym ruchem zrzeszającym ponad 
10 milionów ludzi, którzy niesprawiedliwość na świecie traktują 
osobiście. Działamy na rzecz świata, w którym wszyscy ludzie 
mogliby swobodnie korzystać ze swoich przyrodzonych praw. 
Prowadzimy niezależne śledztwa i ujawniamy przypadki nadużyć, 
niezależnie od tego, gdzie i kiedy do nich dochodzi. Wywieramy 
nacisk na władze oraz na inne grupy mające wpływy (na przykład 
korporacje), pilnując dotrzymywania składanych przez nie obietnic 
oraz respektowania prawa międzynarodowego. 

Pokazując poruszające historie ludzi, z którymi pracujemy, 
inspirujemy miliony osób na całym świecie do działania  
na rzecz zmiany, a także do obrony narażających się aktywistów 
i aktywistek. Wspieramy ludzi w domaganiu się swoich praw, 
edukując w zakresie praw człowieka i prowadząc szkolenia  
na ich temat. Chronimy ludzi i pomagamy im – walczymy 
o zniesienie kary śmierci, propagujemy prawa reprodukcyjne 
i seksualne, przeciwdziałamy dyskryminacji, bronimy praw 
uchodźców i uchodźczyń oraz migrantów i migrantek. Pomagamy 
doprowadzać sprawców tortur przed oblicze sprawiedliwości 
i zmieniać opresyjne prawa, a przede wszystkim uwalniać ludzi 
więzionych za wygłaszanie własnych opinii. Jesteśmy głosem osób 
uciskanych i pozbawianych swobód oraz godności.
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