OBELEŽUJEMO DAN OTROKOVIH IN DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC
20. novembra praznujemo dan otrokovih pravic, 10. decembra pa dan človekovih pravic.
Priznanje človeškega dostojanstva vseh članov človeške družbe in njihovih enakih in
neodtujljivih pravic pomeni priznanje temelja svobode, pravičnosti in miru na svetu. Vendar
pa priznavanje človekovih pravic ni nekaj samo po sebi umevnega. Povsod po svetu so
pravice kršene mnogim ljudem in zato smo se člani šolskega parlamenta na pobudo
organizacije AMNESTY INTERNATIONAL, ki se bori za človekove pravice, odločili že drugo leto
zapored sodelovati pri MARATONU PISANJA APELOV.
V maratonu sodelujejo ljudje z vsega sveta tako, da pišejo apele in solidarnostna sporočila za
ogrožene posameznike in skupine.








V letu 2016 pišemo za:
10-letno Annie in ostale ljudi z albinizmom v Malaviju, ki jim grozi smrt, ker naj bi imeli deli
telesa ljudi z albinizmom posebno moč,
Edwarda Snowdna, ki je svetu razkril, kako oblasti zbirajo naše osebne komunikacije, zato
mu grozi 30 let zapora,
Eren Keskin, ki je bila zaradi zavzemanja za pravice kurdske manjšine več kot 100-krat
privedena pred sodišče,
Fomusoha Iva Feha, ki je bil zaradi šale, poslane v sporočilu SMS, obsojen na 10 let zapora,
staroselce iz doline reke Peace, ki jim zaradi gradnje jezu grozi izguba zemlje, ki jo obdelujejo
za preživetje,
otroke begunce v Sloveniji - pri vključevanju v novo okolje jim lahko pomagate tako, da jim
izdelate jezikovne kartice.
Za več informacij o posameznih primerih si oglejte spletno stran:
http://sola.amnesty.si/maraton-2016

Zakaj pišemo? Ker pisma delujejo!
Z lanskoletnim maratonom pisanja apelov smo dosegli ogromno! Napisanih je bilo več kot
3,7 milijonov pisem z vsega sveta. Vse dobre novice si lahko preberete na zgoraj omenjeni
spletni strani.

Če želite pomagati in nekomu spremeniti življenje, se nam pridružite pri pisanju apelov.
Dobivamo se ob sredah, 6. in 7. učno uro, v angleščini 1, na srečanjih šolskega parlamenta.
Pisma bomo pisali vse do konca meseca decembra.
Vabljeni!

