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Amnesty International jest globalnym ruchem zrzeszającym ponad 
7 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. Naciskamy na 
władze oraz na inne grupy posiadające wpływy (np. korporacje), pilnując 
dotrzymywania składanych przez nie obietnic i respektowania prawa 
międzynarodowego. Pokazując poruszające historie ludzi, z którymi 
pracujemy, inspirujemy miliony osób z całego świata do działania na rzecz 
zmiany i do obrony aktywistów i aktywistek stojących na pierwszej linii. 
Wspieramy ludzi w domaganiu się swoich praw poprzez edukację praw 
człowieka i szkolenia. 

Nasza praca chroni i wzmacnia ludzi - od zniesienia kary śmierci, 
do propagowania praw reprodukcyjnych i seksualnych, od zwalczania 
dyskryminacji do bronienia praw uchodźców i uchodźczyń oraz migrantów 
i migrantek. Pomagamy doprowadzić sprawców tortur przed oblicze 
sprawiedliwości i zmieniać opresyjne prawa. A przede wszystkim uwalniać 
ludzi więzionych za wygłaszanie własnych opinii. Jesteśmy głosem 
uciskanych i pozbawianych swobód i godności.  

Akcja Maraton Pisania Listów Amnesty International 
odbywa się corocznie w okolicach 10 grudnia, 
kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw 
Człowieka, upamiętniający przyjęcie Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Misją 
Maratonu jest zmiana życia osób bądź społeczności, 
których prawa człowieka zostały naruszone lub 
są takimi naruszeniami zagrożone. W ramach 
Maratonu Pisania Listów, Amnesty przedstawia 
przypadki wybranych osób decydentom, którzy 
mogą zmienić ich sytuację, nagłaśnia te przypadki 
organizując protesty i akcje społeczne oraz kieruje 
na nie uwagę społeczności międzynarodowej, 
korzystając z mediów i internetu.

Najistotniejszą częścią Maratonu jest pisanie listów 
przez miliony ludzi na całym świecie. W rezultacie 
takiego międzynarodowego zaangażowania biura 
urzędników są zasypywane listami. Osoby, które 
doświadczają tortur, więźniowie i więźniarki 

O AMNESTY 
INTERNATIONAL

sumienia oraz osoby skazane na egzekucję 
otrzymują słowa wsparcia i solidarności od tysięcy 
osób z najdalszych zakątków globu. Wiedzą, że ich 
cierpienie nie pozostaje obojętne opinii publicznej; 
wiedzą, że o nich nie zapomniano.   

Efekty Maratonu w poprzednich latach były 
oszałamiające. Osoby, które doświadczyły naruszeń 
praw człowieka, regularnie zwracają uwagę jak 
bardzo pomagają im te listy, wyrażają wdzięczność 
wszystkim piszącym, powołują się przy tym na 
poczucie siły, jaką przynosi im świadomość 
wsparcia ze strony tak wielu osób.  

Często dochodzi do znaczącej poprawy ich sytuacji: 
postawione im zarzuty są wycofywane, traktowanie 
staje się łagodniejsze, wprowadzane są odpowiednie 
prawa i regulacje.

MARATON PISANIA LISTÓW

WPROWADZENIE DO PRAW CZŁOWIEKA

Członkinie i członkowie Amnesty International podczas 
protestu przed ambasadą Turcji w Paryżu, lipiec 2017 r.
© www.christophemeireis.com

Pisanie listów podczas 
Maratonu w Algierii.
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DOBRE WIADOMOŚCI
PO MARATONIE 2018 

WPROWADZENIE DO PRAW CZŁOWIEKA

ZATRZYMANIA 
W BRAZYLII
W marcu 2019 roku dwóch byłych 
policjantów zostało zatrzymanych 
w związku z zabójstwem Marielle Franco, 
charyzmatycznej działaczki lokalnej 
i obrończyni najbardziej ubogich osób 
w Brazylii. Był to drobny krok w kierunku 
sprawiedliwości. Z całego świata 
nadesłano ponad pół miliona wiadomości 
domagających się odpowiedzi na pytanie: 
„Kto zabił Marielle Franco?”. 

PRAWA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
W KIRGISTANIE
Gulzar Duszenowa od lat walczyła o prawa 
osób z niepełnosprawnością w swoim kraju. 
W marcu 2019 roku jej upór się opłacił - 
Kirgistan wreszcie przystąpił do Konwencji 
o prawach osób niepełnosprawnych. 
Zwolennicy Gulzar napisali ponad ćwierć 
miliona wspierających ją wiadomości.

LECZENIE RATUJĄCE 
ŻYCIE W IRANIE 
Skazana za rozdawanie ulotek krytykujących 
karę śmierci Atena Daemi stała się 
obiektem fi zycznych napaści w więzieniu. 
Potrzebowała natychmiastowej 
specjalistycznej pomocy medycznej.
Dzięki ponad 700 tysiącom listów, rząd 
Iranu w końcu zapewnił jej dostęp 
do odpowiedniego leczenia.

“Z całego serca dziękuję 
wszystkim osobom z całego 
świata, które obsypały mnie 
głosami współczucia i dobroci 
i które nie szczędziły sił, by 
mnie wspierać.”

“Jestem wdzięczna 
za wsparcie i solidarność
ze strony tylu 
aktywistów i aktywistek 
Amnesty International, którzy 
troszczą się o nasze prawa, 
pomimo że pochodzą z innych 
krajów.”

“Łatwiej jest mi codziennie 
wstawać, wiedząc, że 
istnieje wielka globalna 
sieć współodczuwania.” 
Monica Benicio, partnerka Marielle

© Private

© Svetlana Zelenskaya/Amnesty International

© Elisângela Leite
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Prawa człowieka są podstawowymi swobodami i gwarancjami przysługującymi każdemu 
z nas. Opierają się na zasadach godności, równości oraz wzajemnego szacunku - niezależnie 
od wieku, narodowości, płci, pochodzenia, wyznawanej religii i światopoglądu.

Twoje prawa polegają na byciu traktowanym sprawiedliwie i takim samym traktowaniu innych, 
oraz na możliwości dokonywania wolnych wyborów dotyczących swojego życia. Podstawowe 
prawa człowieka są uniwersalne - przysługują nam wszystkim, każdemu na świecie. Są 
niezbywalne - nie mogą zostać nam odebrane. Są również niepodzielne i współzależne - 
wszystkie są ze sobą powiązane i posiadają tę samą wagę.  

Od czasu okropności II wojny światowej międzynarodowe instrumenty praw człowieka, 
począwszy od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zapewniały solidną podstawę dla 
krajowych, regionalnych i międzynarodowych regulacji prawnych, których celem ma być 
poprawa jakości życia ludzi na całym świecie. Na prawa człowieka można patrzeć jak na 
prawa dla rządów. Zobowiązują one państwa i ich urzędników do respektowania, ochrony 
i realizacji praw człowieka w swoich krajach i poza nimi.  

Prawa człowieka nie są luksusem, który można realizować tylko wtedy, gdy pozwalają 
na to okoliczności. 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została spisana 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 
zgodziły się przestrzegać ogólnych zasad zapisanych w jej 30. 
artykułach. 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest — jak sama 
nazwa wskazuje, deklaracją — deklaracją intencji wszystkich 
rządów świata przestrzegania pewnych standardów traktowania 
osoby ludzkiej. Prawa człowieka stały się częścią prawa 
międzynarodowego — od czasu przyjęcia Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka powstało wiele bazujących na niej 
praw i umów międzynarodowych. To na podstawie tych praw i 
umów organizacje takie jak Amnesty International, wzywają rządy 
do zaprzestania naruszeń, których doświadczają bohaterowie 
i bohaterki Maratonu Pisania Listów.  

O PRAWACH CZŁOWIEKA

POWSZECHNA DEKLARACJA 
PRAW CZŁOWIEKA  

WPROWADZENIE DO PRAW CZŁOWIEKA

Aktywistki Maratonu w Togo.
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PRAWA I SWOBODY 
OBYWATELSKIE
Prawo do życia, 
wolność od tortur 
i niewolnictwa, wolność 
od dyskryminacji. 

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  

PRAWA ZWIĄZANE 
Z WYMIAREM 
SPRAWIEDLIWOŚCI
Domniemanie niewinności, 
prawo do sprawiedliwego 
procesu, zakaz arbitralnego 
pozbawiania wolności.

Artykuł 6 Wszyscy jesteśmy chronieni przez prawo 

Artykuł 7 Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa 

Artykuł 8 Prawo do odwołania, 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 (udanie się do innego kraju i proszenie o ochronę) 

PRAWA SPOŁECZNE 
Prawa do edukacji, 
do założenia 
i posiadania rodziny, 
do odpoczynku i opieki 
zdrowotnej.

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 małżeństwa i założenia rodziny 

Artykuł 24 Prawo do odpoczynku i czasu wolnego 

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

PRAWA EKONOMICZNE 
Prawo do posiadania 
własności, do pracy, do 
posiadania domu, do 
emerytury i do adekwatnego 
standardu życia.

Artykuł 15 Prawo do narodowości  

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 

PRAWA POLITYCZNE 
Prawo do udziału w zarządzaniu 
krajem, prawo do głosowania, 
wolność pokojowych 
zgromadzeń, wolność 
wypowiedzi, wolność przekonań 
i wolność sumienia i religii.

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 pokojowy sposób 

Artykuł 21 Prawo do udziału w zarządzaniu krajem 

PRAWA KULTURALNE
I SOLIDARNOŚCIOWE
Prawo do udziału w życiu 
kulturalnym społeczności.

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!

POWSZECHNA DEKLARACJA 
PRAW CZŁOWIEKA 

WPROWADZENIE DO PRAW CZŁOWIEKA
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WŁADZA  
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Poproś grupę o zastanowienie się nad rolą, jaką policja powinna pełnić 
w społeczeństwie. 

• Dlaczego policja istnieje i czym powinna się zajmować?

2. Naszkicuj kilka odpowiedzi. Jeżeli uczestnicy i uczestniczki o tym nie wspomną, 
przypomnij im, że w większości krajów policja spełnia następującą kluczową rolę: 

• zapewnienie przestrzegania prawa przez ludzi (egzekwowanie prawa) 

• ochrona ludzi i własności oraz utrzymywanie porządku publicznego

• prowadzenie dochodzenia w sprawie przestępstw i dokonywanie aresztowania

Jeżeli czas pozwoli, podaj informacje o „Użyciu siły a prawach człowieka” (strona 9)

O WARSZTATACH 
Osoby uczestniczące 
otrzymają informacje 
na temat arbitralnych 
zatrzymań, tortur  
i innych rodzajów złego 
traktowania w Meksyku. 

Dowiedzą się, jakie 
działania policja 
może podejmować 
na podstawie 
przepisów o prawach 
człowieka. Sprawdzą, 
co można zrobić, 
gdy funkcjonariusze 
są skorumpowani i 
nadużywają swoich 
uprawnień.

KLUCZOWE POJĘCIA
	J Egzekwowanie 

przepisów
	J Bezkarność
	J Arbitralne 

zatrzymanie
	J Reparacje
	J Tortury

WPROWADZENIE: 
ROLA POLICJI

WARSZTAT

REZULTATY WARSZTATÓW 
	J Uczestnicy i uczestniczki rozumieją rolę policji w 

procesie ochrony praw człowieka.

	J Uczestnicy i uczestniczki potrafią zidentyfikować 
przykłady tortur i innych rodzajów złego 
traktowania oraz wiedzą, w jaki sposób takie 
sytuacje odnoszą się do konkretnych praw 
człowieka.

	J Uczestnicy i uczestniczki potrafią opisać akcję 
Maraton Pisania Listów Amnesty International i 
podjąć działania na rzecz wsparcia Jose Adriána.

PREPARATION  
AND RESOURCES 
	J Opcjonalnie: wydruki 

strony 5 tej ulotki, 
jeden na dwóch 
uczestników 

CZAS: 
45 minut

WIEK: 12+

10 MINUT
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Opcjonalnie: 
możesz skorzystać 
ze skróconego kursu 
dostępnego na stronie 
academy.amnesty.org, 
aby przedstawić kam-
panię Maraton Pisania 
Listów.

PRZEDSTAWIAMY JOSE ADRIANA
3. Przeczytaj uczestnikom i uczestniczkom ten fragment. Powiedz, że opisane wydarzenia 

naprawdę miały miejsce. 

4. Zapytaj osoby uczestniczące o ich reakcję.

• Jak sądzicie – co się wydarzyło? 
Dlaczego tak się stało? 

• Co powinna zrobić policja, 
aby zapewnić skuteczne 
przeprowadzenie dochodzenia 
w sprawie pobicia Jose Adriána oraz aby osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa 
zostały pociągnięte do odpowiedzialności?

5. Opowiedz uczestnikom i uczestniczkom, co naprawdę się wydarzyło. To właśnie policja 
popchnęła Jose Adriána na samochód, pobiła go i nadepnęła na jego głowę. Zabrali 
Jose Adriána na komisariat, gdzie przetrzymywali go, nie podając mu powodu, oraz 
torturowali  – powiesili za ręce i bili. Przeczytaj historię Jose Adriána ze strony 11, 
a następnie ponownie zapytaj uczestników i uczestniczki o ich reakcję: 

• Co powinna była zrobić policja, a czego nie powinna była robić? (Możesz sporządzić listę 
wspólnie z osobami uczestniczącymi)

• Jak sądzicie, dlaczego policja wybrała Jose Adriána? 

• Co mogłoby pomóc Jose Adriánowi, aby ta sprawa stała się przeszłością i aby mógł 
odzyskać kontrolę nad swoim życiem?

PRZEDSTAWIENIE PRAW CZŁOWIEKA
6. Skorzystaj z informacji zawartych na stronie 2, aby pokrótce przedstawić Amnesty 

International i objaśnić założenia akcji Maraton Pisania Listów. Powiedz uczestnikom 
i uczestniczkom, że Jose Adrián jest jednym z młodych ludzi objętych tą kampanią. 

7. Jeżeli uczestnicy i uczestniczki nie znają Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
skorzystaj z informacji dodatkowych zawartych na stronach 4 i 5. Następnie przeczytaj 
listę praw człowieka z lewej części tabeli na stronie 10 i poproś osoby uczestniczące 
o zidentyfikowanie, które z nich są istotne dla sprawy Jose Adriána. 

• Możesz poprosić uczestników i uczestniczki, aby wstali, jeżeli dane prawo jest istotne dla tej sprawy, 
a jeżeli nie – aby pozostali na miejscu. Poproś jedną ze stojących osób o krótkie wyjaśnienie, 
dlaczego uważa, że dane prawo dotyczy tej sprawy. Alternatywnie połącz uczestników i uczestniczki 
w pary i poproś o zaznaczenie tych praw, które mogą dotyczyć tej sprawy. 

8. Na koniec opowiedz uczestnikom i uczestniczkom, że Amnesty International zachęca 
osoby z całego świata do napisania dwóch listów, aby pomóc Jose Adriánowi i jego rodzinie: 

• List poparcia dla Jose Adriána, aby mógł poczuć, że ludzie na całym świecie wspierają go 
w walce o sprawiedliwość

• List protestacyjny do Gubernatora Jukatanu w Meksyku. 

Zadaj uczestnikom i uczestniczkom pracę domową lub zorganizuj kolejne spotkania, na którym 
wspólnie będziecie pisać listy 

20 MINUT

15 MINUT

Jose Adrián, niedosłyszący 14-latek z rdzennej grupy etnicznej Majów, wracał do 
domu ze szkoły. Nieco wcześniej wybuchła bójka uliczna z udziałem kilkorga młodych 
ludzi, rzucano kamienie, które spowodowały uszkodzenie samochodu. Jose Adrián 
przechodził obok, jego śladami podążył mężczyzna, który zaprowadził go z powrotem 
do samochodu, popchnął go na samochód i pobił. Jose Adrián został wrzucony do 
samochodu, gdzie nadepnięto na jego głowę, co spowodowało uraz szyi. Następnie 
zabrano go w miejsce, w którym podwieszono go przy ścianie i dalej bito. 
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NAPISZ LIST – URATUJ ŻYCIE  
1. Zachęć uczestników i uczestniczki do napisania listu 

do Jose Adriána z wyrazami solidarności lub dowolną 
formą wsparcia. Poproś, aby zastanowili się nad tym, 
co chciałby usłyszeć, co mogłoby dać mu odwagę 
do kontynuowania jego walki i nadzieję na dobrą 
przyszłość.   
 
Powiedz, że Jose Adrián ma teraz 18 lat, jest pełen 
nadziei i marzeń związanych z przyszłością. On i jego 
rodzina szukają sprawiedliwości, która pomoże mu 
zostawić przeszłość za sobą i cieszyć się życiem.  

Amnistía Internacional México  
Dr. José María Vertiz 1196 
Letran Valle 
03650 Ciudad de México
CDMX, Mexico 

2. Zachęć do napisania do Gubernatora na następujący 
adres:

Lic. Mauricio Vila Dosal 
Governor of Yucatán State, Palacio de Gobierno Calle  
61 x 60 y 62 , Col. Centro, C.P. 97000  
Mérida, Yucatán, México

Uczestnicy mogą skorzystać ze wzorów listów dostępnych 
na stronie www.amnesty.org/writeforrights lub skorzystać 
z poniższych wskazówek pomocnych w napisaniu bardziej 
osobistego listu:

 
OPOWIEDZ GUBERNATOROWI COŚ, DZIĘKI CZEMU LIST 
BĘDZIE MIAŁ OSOBISTY CHARAKTER:  

 } Opowiedz mu o sobie. 
 } Powiedz mu, co szokuje cię w tej sprawie. 
 } Zażądaj niezwłocznego zajęcia się sprawą Jose 
Adriána oraz formalnego uznania przez rząd 
i naprawienia wyrządzonych szkód poprzez 
zapewnienie dostępu do sprawiedliwości 
i skutecznych środków zaradczych, łącznie 
z odpowiednim odszkodowaniem i gwarancją, 
że sytuacja nie powtórzy się wobec Jose Adriána 
i jego rodziny, aby Jose Adrián mógł odzyskać 
swoje życie i zostawić przeszłość za sobą.

PISZ W OBRONIE PRAW – INSTRUKCJE
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UŻYCIE SIŁY A PRAWA 
CZŁOWIEKA 
Funkcjonariusze policji mogą podejmować działania, które nie są dozwolone dla zwykłych 
obywateli i obywatelek – na przykład mogą użyć siły podczas aresztowania, zatrzymać 
podejrzanego w areszcie, nosić broń. Policja otrzymuje te dodatkowe uprawnienia,aby 
móc wykonywać swój obowiązek ochrony obywateli i utrzymywania porządku publicznego.  

Za władzą idzie jednak odpowiedzialność: policja może używać siły wobec innych, 
ale zawsze przy tym musi przestrzegać litery prawa i praw człowieka. 

	J Musi zaistnieć konieczność użycia siły: musi to być najniższy poziom siły 
potrzebnej do osiągnięcia uzasadnionego celu. 

	J Siła musi być proporcjonalna do ryzyka lub zagrożenia (na przykład: nie można 
zastrzelić kogoś za przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu).

	J Jeżeli użycie siły przez policję spowodowało uszkodzenie ciała lub śmierć, 
konieczne jest przeprowadzenie niezwłocznego, starannego, niezależnego 
i bezstronnego dochodzenia.

	J Funkcjonariusze policji muszą ponieść odpowiedzialność w przypadku 
nadużycia swoich uprawnień, poprzez przeprowadzenie należytego procesu 
prawnego.

	J Organy ścigania muszą stworzyć ramy operacyjne, jednoznacznie określające 
sposób postępowania w sytuacjach, z którymi funkcjonariusze mogą mieć 
do czynienia w swojej pracy, łącznie z podjęciem decyzji o adekwatności 
użycia siły.

ARBITRALNY ARESZT I ZATRZYMANIE
Każdy ma prawo do wolności. Aresztowanie i zatrzymanie kogokolwiek bez 
podstawy prawnej lub prawidłowego procesu prawnego jest arbitralne. 

Istnieją określone prawa, mające na celu ochronę zatrzymanych osób 
przed nadużyciami. Każdy ma prawo: 

	J do natychmiastowego otrzymania informacji o przyczynach aresztowania 
i zatrzymania
	J do pomocy adwokata od chwili aresztowania
	J do poinformowania rodziny o swojej sytuacji 
	J do otrzymania informacji o organie, przez który jest przetrzymywany, 

oraz do natychmiastowego zarejestrowania faktu zatrzymania
	J do zakwestionowania prawomocności swojego zatrzymania w sądzie.

W Meksyku arbitralne zatrzymania mają miejsce każdego dnia i bardzo często są 
początkiem wielokrotnego, poważnego naruszania praw człowieka, na przykład w formie 
tortur i innego złego traktowania, przymusowego zniknięcia i pozasądowych egzekucji. 

INFORMACJE DODATKOWE
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NAZWA PRAWA CZŁOWIEKA CZY DANE PRAWO JEST ISTOTNE W SPRAWIE JOSE ADRIANA?

Prawo do życia Może być istotne.

Prawo do oświaty Istotne. Jose Adrián musiał wyprowadzić się z domu, ponieważ był szykanowany 
z powodu tego, co go spotkało. Opuszczał szkołę z co najmniej rocznym opóźnieniem 
w nauce i nie jest już w stanie dorównać do poziomu rówieśników. 

Dostęp do sprawiedliwości 
i skutecznych środków 
zaradczych 

Istotne. Jose Adriánowi odmówiono dostępu do sprawiedliwości i skutecznych środków 
zaradczych. Przez ponad dwa lata władze nie zrobiły nic w sprawie formalnych skarg. 
Do niedawna odmawiano zbadania sprawy.  
W momencie aresztowania Jose Adrián był niepełnoletni, nie otrzymał pomocy 
prawnika, rodzice nie zostali poinformowani, a on był torturowany.

Prawo do godności i 
bezpieczeństwa osoby 

Istotne dla Jose Adriána i jego rodziny, którzy byli szykanowani i czuli się zastraszani 
w swojej społeczności, zarówno przez policję, jak i przez członków rodzin 
funkcjonariuszy policji uczestniczących w sprawie. 

Prawo do wolności Istotne. Jose Adrián został arbitralnie aresztowany i zatrzymany. 

Prawo do swobody 
wyrażania opinii

Może być istotne.

Prawo do pracy Istotne, z uwzględnieniem również członków jego rodziny, którzy zapewniali utrzymanie 
Jose Adriána. Ponieważ nie czuli się bezpiecznie i byli szykanowani, musieli 
wyprowadzić się z miasta, a rodzice musieli zrezygnować z poprzedniej pracy i znaleźć 
nową. 

Prawo do domniemania 
niewinności, dopóki wina 
nie zostanie udowodniona

Istotne. Nie było powodu lub podstaw do jego aresztowania. Gdyby policja naprawdę 
miała cokolwiek przeciwko Jose Adriánowi, powinien był zostać postawiony przed 
sądem, co nigdy się nie wydarzyło. Zamiast tego wezwano jego rodziców do zapłacenia 
grzywny, mimo że nie było żadnych dowodów.

Prawo do ochrony 
przed niewolnictwem

Nie jest istotne w sprawie. 

Prawo do ochrony zdrowia Istotne. Jose Adrián odniósł obrażenia podczas aresztowania i zatrzymania. Władze 
nie zapewniły opieki medycznej, niezbędnej do wykrycia jego niedosłuchu, co mogło 
zwiększyć jego bezbronność w momencie aresztowania.

Prawo do życia prywatnego i 
rodzinnego

Istotne. Jose Adrián i reszta rodziny doświadczyli trudności w swoim prywatnym życiu 
w wyniku działań policji, późniejszego szykanowania i wystawienia rodziny na pokaz 
publiczny, bez poszanowania ich prywatności. 

Prawo do ochrony przed 
dyskryminacją

Istotne:  młodzi mężczyźni o określonym pochodzeniu społeczno-ekonomicznym, 
tacy jak Jose Adrián, są bardziej zagrożeniu arbitralnym zatrzymaniem z powodu 
dyskryminacji. Ma to prawdopodobnie wpływ na brak dostępu do sprawiedliwości 
i reparacji ze strony władz, tak jak jego pochodzenie etniczne, ponieważ należy 
do ludności rdzennej. 

ISTOTNE PRAWA
ĆWICZENIE: 
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Jose Adrián był w drodze do domu ze szkoły, gdy policja skoczyła 
na niego i rzuciła go o samochód. Jeden z funkcjonariuszy 
nadepnął mu na szyję. Adrián, mający wówczas zaledwie 14 lat, 
żył w biednej społeczności w Meksyku. Niedosłuch mógł utrudnić 
mu komunikację z policją w czasie tej trudnej sytuacji.

Adrián natknął się na następstwa starcia między grupą młodzieży, 
które skończyły się uszkodzeniem radiowozu. Policja aresztowała 
tylko Adriána, bez żadnych wyjaśnień, bez zawiadomienia jego 
rodziców. Podczas aresztowania policja postępowała według 
schematu typowego dla Meksyku, zwracając się przeciwko 
biednym i dyskryminowanym – w tym przypadku przeciwko 
młodemu chłopcu o rdzennym pochodzeniu.   

Funkcjonariusze wepchnęli Adriána do radiowozu i zawieźli go 
na komisariat, gdzie podwiesili go za kajdanki. „Zostawili mnie 
tak na prawie pół godziny” – opowiada. – „Bili mnie w klatkę 
piersiową. Potem bili mnie po twarzy.”

Aby uwolnić syna, rodzina Adriána musiała zapłacić grzywnę 
i pokryć koszty uszkodzenia samochodu patrolowego – nie było 
ich stać na zapłacenie takiej kwoty. Adrián opuścił szkołę 
z powodu tych wydarzeń.   

Po latach poszukiwania sprawiedliwości Adrián otrzymał aparat 
słuchowy na początku 2019 roku. 

Adrián chce zostawić tę sprawę za sobą i zacząć planować 
przyszłość, ale policjanci, którzy go zaatakowali, pozostają 
bezkarni, a rodzina nadal czeka na naprawienie krzywd 
przez rząd. „Chcę sprawiedliwości” – mówi mama Adriána. 
Zgadzamy się z nią.

„Chcę, żeby policja stała się lepsza. Nie chcę, żeby inne 
dzieci spotkało to, co przydarzyło się mnie” – mówi Adrián.

Żądaj sprawiedliwości dla Adriána. 

MEKSYK

JOSÉ ADRIÁN 
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Wszystkie obrazy są objęte prawami 
autorskimi © Amnesty International, o ile 
nie wskazano inaczej..

Amnesty International to globalny ruch zrzeszający 
ponad 7 mln osób walczących o świat, w którym każdy 
będzie mógł korzystać z praw człowieka.

Naszą wizją jest umożliwienie każdemu korzystania 
z wszystkich praw człowieka ujętych w Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka i innych międzynarodowych 
standardach praw człowieka.

Jesteśmy niezależni od wszelkich rządów, ideologii 
politycznych, interesów ekonomicznych lub religii, 
a nasze działania są finansowe głównie z naszych 
składek członkowskich i datków publicznych.
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