
Senyor President,

Els defensors i defensores dels drets humans treballen per fer realitat els drets 

humans que s'estableixen a la Declaració Universal o en les diverses normes de drets 

humans a les quals la Declaració ha donat lloc.

Alma Masic és una defensora de drets humans membre de la Inicijativa Mladih Za 

Ljudska Prava que treballa per la protecció de les víctimes de violacions de drets 

humans, així com  la promoció de la veritat sobre les guerres a l’antiga Iugoslàvia.

Li demano que reconegui el paper legítim i fonamental que exerceixen Alma Masic i la 

resta de defensors i defensores de drets humans al seu país, que prengui quantes 

mesurades siguin necessàries per recolzar-los perquè continuïn amb la seva labor, 

protegint-los al mateix temps de manera efectiva enfront d'abusos i amenaces i que 

garanteixi que les seves denúncies d'abusos contra els drets humans s'investiguen 

adequadament, es posa a disposició de la justícia als responsables i es repara a les 

víctimes.

Atentament, 

Nom i cognoms: __________________________________

Adreça: __________________________________________



Cristina Fernández
Presidenta de la República
Casa Rosada
Balcarce 50 – CP 1064
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina

“Tota persona té dret, individual o col·lectivament a promoure i procurar la protecció i realització dels drets humans 
i les llibertats fonamentals en els plànols nacional i internacional”.
 
Declaració de l'ONU sobre el Dret i el Deure dels Individus, els Grups i les Institucions de Promoure i Protegir 
els Drets Humans i les Llibertats Fonamentals Universalment Reconeguts (1998) 

Senyora presidenta,

Els defensors i defensores dels drets humans treballen per fer realitat els drets humans 
que s'estableixen a la Declaració Universal o en les diverses normes de drets humans a 
les quals la Declaració ha donat lloc.
Estela Barnes de Carlotto i Abuelas de Plaza de Mayo són un referent mundial pel que fa 
a la defensa del dret a la identitat i contra la impunitat de les violacions dels drets 
humans. Sé que des de la presidència de la República Argentina s’ha reconegut la seva 
feina. És per això que l’encoratjo a continuar en aquesta línia de promoció i respecte dels 
drets humans i li demano que doni suport al paper legítim i fonamental de tots els defen-
sors i les defensores dels drets humans, per tal que puguin fer la seva tasca amb total 
seguretat i llibertat, en particular els defensors dels drets dels pobles indígenes.
També li demano que es portin davant de la justícia els responsables de les amenaces i 
els homicidis contra dirigents indígenes, així com els responsables de violacions de drets 
humans comeses durant el govern militar.
.

Atentament, 

Nom i cognoms: ______________________

Adreça: _______________________________


