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Marielle Franco
Obrończyni praw człowieka, BRAzylia

walczyła
o sprawiedliwszy świat

Marielle Franco
OBROŃCZYNI PRAW CZŁOWIEKA
bRAZYLIA

W dniu 14 marca 2018 r. Marielle i jej kierowca
Anderson Pedro Gomes zostali zastrzeleni.
Dowody wskazują na to, że morderstwa dokonali
wykwalifikowani specjaliści, a według ekspertów
kule należały do brazylijskiej Policji Federalnej.
Brazylia jest jednym z krajów, w których dochodzi
do największej liczby zabójstw obrońców praw
człowieka, takich jak Marielle. Tylko w roku 2017
doszło do 70 takich zabójstw. Często w sprawach
tych nie są wszczynane żadne postępowania,
a osoby, które dokonały zabójstw nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności. Ludzie, którzy występują
w obronie praw człowieka, żyją w ciągłym strachu.
Wspólnie możemy pokazać władzom Brazylii,
że nie spoczniemy, dopóki sprawiedliwości nie
stanie się zadość. Muszą osądzić morderców
Marielle i chronić obrońców praw człowieka
przed dalszymi atakami. Jak mówi jej siostra
Anielle: “Dopóki mamy siłę, będziemy żądać
sprawiedliwości”.
Domagaj się sprawiedliwości dla Marielle Franco.

Napisz
do Prezydenta Brazylii

Okaż solidarność
rodzinie Marielle

Wezwij Prezydenta Brazylii, by postawił przed sądem zabójców
Marielle Franco oraz tych, którzy zlecili dokonanie tej zbrodni
i aby zapewnił ochronę obrońcom praw człowieka przed
kolejnymi zagrożeniami i atakami.

Wyślij wyrazy solidarności i wsparcia rodzinie Marielle, aby wiedzieli,
że wspierasz ich w walce o sprawiedliwość.
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P.S. Będziesz z nami? Daj znać.
Wejdź na stronę maraton.amnesty.org.pl
i oznacz swój udział w wydarzeniu na mapie.
Do zobaczenia!
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Marielle Franco walczyła o sprawiedliwe
i bezpieczne Rio de Janeiro. Była popularną
radną miejską, która dorastała w fawelach
i zawsze broniła praw czarnych kobiet, osób
LGBTI i młodych ludzi. Jej partnerka Monica
powiedziała: “Marielle uosabiała prawa,
o które walczyła”. Potępiała również bezprawne
zabójstwa, których dopuszczała się policja.

