Tisztelt Igazgató!
Vig Dávid vagyok, a világ legnagyobb emberi jogi mozgalmának, az Amnesty
Internationalnek a magyarországi vezetője. Szervezetünk világszerte azon dolgozik
1961 óta, hogy az emberi jogok mindenkit egyformán megillessenek. Egy olyan
ügyben fordulok most Önhöz, amely meggyőződésem szerint mindannyiunk, így az Ön
iskolájába járó diákok számára is a legfontosabb globális kérdés jelenleg.
Mint azt Ön is jól tudja, az elmúlt két év során az egész világon fiatalok százezrei
vették kezükbe jövőjük alakítását, és csatlakoztak a Fridays For Future nevű
kezdeményezéshez, amelynek célja felhívni a világ döntéshozóinak figyelmét a
klímaválságra és annak beláthatatlan következményeire. Ennek érdekében
tüntetéseket szerveznek vagy azokon vesznek részt, időnként akár iskolaidőben is. Ez
érthető kihívások és döntések elé állítja a tanárokat és az igazgatókat.
Meggyőződésem, hogy az emberiség egy korábban nem látott mértékű válsággal néz
szembe, amellyel csak akkor van esélyünk megküzdeni, ha gyorsan, közösen és
globálisan cselekszünk, ehhez pedig szükségünk van a világ döntéshozóinak
figyelmére is. Ezt ismerték fel a fiatalok tömegei is, akik nem iskola helyett
tüntetnek, hanem éppen ellenkezőleg: azért vannak az utcán, hogy legyen jövőjük és
legyen iskolájuk, ahova ők és a következő generációk is járhatnak.
Magyarországon is közel egy tucat helyszínen rendeznek eseményeket 2019.
szeptember 27-én. Azért írok most Önnek, mert szeretném megkérni, hogy iskolája ne
akadályozza és ne büntesse meg semmilyen módon azokat a diákokat, akik az
Alaptörvény által is biztosított demokratikus jogaikat gyakorolják, amikor részt vesznek
a szeptember 27.-i III. Globális Klímasztrájk magyarországi eseményein.
A klímaválság generációkra meghatározza az emberi jogok helyzetét a világban. A
következményei beláthatatlan hatással lehetnek az életünk minden területére, az
pedig, hogy a kormányok egyelőre nem hajlandóak közösen és érdemben fellépni a
katasztrófával szemben, a történelem legnagyobb generációkon átívelő jogsértése. Az
emberi jogok békét, biztonságot és szabadságot biztosítanak számunkra, de csak egy
élhető bolygón tudjuk gyakorolni őket.
Azok a diákok, akik részt vesznek a tüntetéseken tehát olyan jogvédők, akik
gyakorolják a véleménynyilvánításhoz és a békés gyülekezéshez való jogukat, éppen
úgy, ahogyan azt Magyarország Alaptörvénye és a nemzetközi emberi jogi
egyezmények garantálják. Ezek a fiatalok mindannyiunk számára példát mutatnak
azzal, hogy kezükbe veszik a sorsukat.

Fontosnak tartom, hogy mindenki szabadon dönthesse el, hogy részt vesz-e
Klímasztrájkban, és ha úgy dönt, hogy igen, akkor ebben az iskolai közössége is
támogassa, mert nemcsak magukért, hanem az emberiség fennmaradásáért tüntetnek.
Ők mutatnak példát azoknak a felnőtteknek, akik nem képesek vagy nem akarnak
szembenézni az emberiség eddigi történetének legnagyobb veszélyével.
Bízom benne, hogy egyetért a levelemben megfogalmazottokkal, és lehetővé teszi
iskolája diákjainak, hogy szabadon és büntetlenül vehessenek részt a szeptember 27-i
Klímasztrájk eseményein. Mi, az Amnesty Internationalnél büszkék vagyunk rájuk és
hálásak vagyunk nekik.
Ha bármilyen kérdése, észrevétele van, örömmel állok rendelkezésére.
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