Ik ben haar/ zijn stem
Wees de stem van een politieke gevangene in Iran
De campage voor vrijheid van politieke gevangenen in Iran heeft een actie aangekondigd die tot 20
juni 2011 gaat duren.
De boedoeling van deze actie is om enerzijds de wereld te vragen om de politieke gevangenen en
hun families te steunen, en anderzijds het Islamitische regime van Iran voor het vrij laten van alle
poliyieke gevangenen onder druk te zetten.
De Isalmitische Republiek van Iran heeft altijd geprobeerd door middel van executies, martelingen
en langdurige gevangenisstraffen te voorkomen dat de werled de stem van duizenden politieke
gevangenen hoort.
Duizenden jonge meisjes en jongens worden door de huurlingen van het islamitisch regime
gemarteld en verkracht. De meeste van hun hebben nooit de gelegenheid gehad om hun verhaal
te vertellen.
De campagne “Ik ben haar/ zijn stem” heeft als doel om de stem van politieke gevangenen in Iran
overal ter wereld te laten horen.
Hiervoor zijn kaarten gedrukt waarop u de naam van een politieke gevangene schrijft en aangeeft
dat u haar/ zijn stem wilt zijn. Deze kaarten worden op zoveel mogelijke plaatse ter beschikking
gesteld.
De getekende kaarten worden op 20 juni 2011 in verschillende steden tentoon gesteld en daarna
worden deze naar de Mensenrechten Commissie van Verenigde Natie gestuurd.
U kunt de stem zijn van een politieke gevengene
U kunt ons helpen om de stem van deze gevangenen zo luid mogelijk overal ter wereld te laten
horen door:
 Bij de informatiestand de naam van een politieke gevangene op de kaart te schrijven en te
tekenen. Wilt u geen namen schrijven? Kunt u gwoon stem zijn van een gevangene.
 U kunt ook uw kennissen en familie leden vragen om deze kaarten te tekenen en naar
onderstaand adres te sturen.
 U kunt ook de getekende kaarten scannen en per e mail naar ons te sturen.
 Wilt u een boodschap sturen kunt u uw boodschap op de kaart schrijven en als een
afbeelding of een videobestaand naar ons mailen wij zullen een selectie van deze
boodschappen op ons web site plaatsen.
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