activitat 9

POSTALS URGENTS
Una carta vostra a les autoritats, unida a la de milers de persones, pot ser la clau que alliberi
un pres de consciència, aclareixi la situació d’un desaparegut, eviti una condemna a mort o una
execució extrajudicial, o posi fi a una tortura. Testimonis de víctimes certifiquen que moltes
vegades les cartes van ser la seva única esperança. Cada carta es imprescindible.
Aquesta és una activitat que podeu fer implicant-hi més gent del vostre esplai, de la catequesi,
de l'escola, amb la gent de l'agrupament .... amb el grup de companys...... Com més gent hi
impliqueu, millor!
CRIDA URGENT

•

Una crida urgent és un document breu on consta un cas denunciable de tortura,
maltractament, detenció il·legal, un cas concret de violació de l'article 5è de la
Declaració Universal dels Drets Humans. La descripció del cas ha d'estar ben
informada. Acostuma a anar acompanyada d'una breu ressenya sobre el país on
succeeix. Generalment s'acompanya d'un model de carta que cal adreçar a alguna
autoritat del país en qüestió, que ja ve indicada.

•

Gairebé totes les ONGs de Drets Humans (ACAT, Amnistia Internacional...) tenen
crides urgents per a fer. Poseu-vos en contacte amb alguna d’elles, i demaneu la
darrera crida urgent. A la web de cada organització n’hi solen haver.

•

Un cop tingueu la crida urgent, cal moure’s de pressa. És urgent fer la tramesa de
cartes o postals. Si les postals, les voleu dibuixar vosaltres, caldrà tenir-les preparades
abans. De tota manera us caldrà una fotocopiadora per a copiar les cartes.

•

Presenteu el cas a tantes persones com pugueu: pares, mares i altres familiars; altres
grups de la vostra entitat, a la gent d'altres entitats per on us moveu ...

•

Expliqueu-los el vostre desig d’eradicar la tortura al món i que demaneu col·laboració
per a un cas concret. Col·laboració que consisteix a signar i enviar una carta intercedint
per una persona (en sabreu el nom complet) que està patint.

•

Expliqueu el cas i la situació del país on ha succeït. La situació econòmica i política del
país normalment està inclosa en la crida urgent.

•

Proposeu l'enviament de cartes als governs i ambaixadors, explicant que molts
testimonis agraeixen aquestes accions a favor seu.

•

Faciliteu tota la informació necessària: segells que calen ...

Demaneu que, sobretot, no triguin a enviar-les.

TESTIMONIS
“En les condicions que vivíem el vostre suport tenia una gran importància per a
nosaltres i va ser una inestimable ajuda psicològica...”
Mahmut Sakar, expres de consciència al Marroc
«Gràcies per tot el que heu fet respecte al nostre cas. Estic segura que la ràpida
excarceració va ser deguda als vostres esforços. Us estic tan agraïda... Vivint en
l’aïllament de la meva cel·la, vaig haver de lluitar contra la terrible soledat, perquè em
mantenien separada d’altres persones...”
Kim Un-ju, estudiant i activista coreana en favor dels drets de la dona

ALTRES
“jo ho sabia, si vosaltres fèieu campanyes a favor meu, perquè el meu règim penitenciari se suavitzava. Jo ho sabia quan perdíeu força, perquè aleshores començaven
de nou a despertar-me cinc vegades cada nit per demanar-me el meu estat civil, les
humiliacions es reprenien... "
"Només us demanem una cosa: parleu de nosaltres. Mentre parleu de nosaltres,
nosaltres serem vius. "

