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Výzva staršovstva FS ČCE v Poličce
k přímluvným modlitbám a činům na podporu kubánského lékaře Darsí Ferrera

Milé sestry, milí bratři,
byli jsme zasaženi zprávou o zatčení Dr. Darsí Ferrera. Tento kubánský lékař se věnuje péči o chudé
a boji za lidská práva na Kubě. Pomáhá rodinám z venkova, které nouze zahnala do Havany, v hlavním
městě však žijí ilegálně, v ohromné bídě a nebezpečí.
Dr. Ferrer byl zatčen 22. července tohoto roku. Údajným důvodem byl nákup dvou pytlů cementu
a dvou hliníkových oken na černém trhu. Podobné obchody jsou však na Kubě běžnou praxí, kterou si
vynucuje tamní ekonomická situace. Nepochybujeme o tom, že vlastní důvody zatčení Dr. Ferrera jsou
politického charakteru. Hrozí mu osm let vězení.
V březnu letošního roku vyslala Synodní rada na Kubu skupinu tří zástupců. Byli jimi Bernard Martin
(emeritní farář na Vsetíně), Jan Dus (farář v Poličce) a Reynaú Santiago (mexický farář). Tato skupina
se s Dr. Ferrerem setkala a velmi na ni zapůsobila práce, kterou pro své spoluobčany on a jeho paní
konají.
Právě pro tyto osobní kontakty s Dr. Ferrerem jsme se rozhodli ke dvojímu kroku: vyzvali jsme členy
svého sboru k přímluvným modlitbám za Darsí Ferrera a jeho rodinu, dále jsme odeslali každému
poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přiložený dopis. Vás bychom chtěli požádat o podporu:
Především Vás zveme, abyste se připojili k přímluvným modlitbám. Budeme rádi, pokud se také
rozhodnete napsat ve prospěch Dr. Ferrera dopis či jakkoli jinak v jeho prospěch vystoupit.
S ohledem na Dr. Ferrera Vás prosíme, abyste nás sdělili, pokud učiníte jakýkoli krok (e-mail:
policka@evangnet.cz). Významné již bude, když při nedělních ohláškách zazní informace o jeho situaci
a výzva k modlitbám. Pro jeho manželku i pro něj bude posilou vědět, že se za ně přimlouváte.
Více informací se dozvíte na následujících webových stránkách:
http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=116&idArt=1189
http://marcmasferrer.typepad.com/uncommon_sense/2009/07/dr-darsi-ferrer-faces-up-to-8-years-inprison-cuba.html
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Vážený pane poslanče ...................,
jako nejvyšší správní orgán Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poličce se na Vás
obracíme s naléhavou žádostí o pomoc. Obáváme se o zdraví a život kubánského lékaře Darsí Ferrera.
Dr. Darsí Ferrer je dlouholetý obhájce lidských práv, který už několik let působí jako vedoucí Centra
pro zdravotní péči a lidská práva s názvem Juan Bruno Zayas. Toto centrum pomáhá nejchudším
kubánským rodinám v jejich nouzi a pořádá protestní demonstrace a aktivity ve prospěch politicky
utlačovaných.
Minulý týden byl Dr. Ferrer uvězněn ve věznici Valle Grande poté, kdy byl obviněn z tzv. „atentado
y receptacion“, což v překladu znamená „napadení a držení peněz nebo jiných statků získaných
nelegálním způsobem ze státních zdrojů". Obvinění Dr. Ferrera se opírá o to, že zakoupil stavební
materiál na opravu svého domu na černém trhu. Za tento trestný čin hrozí Dr. Ferrerovi až osm let
vězení. (Toto obvinění je absurdní již v tom, že nákup na černém trhu je na Kubě zcela běžnou nutností
a praktikují jej všechny vrstvy obyvatelstva.) Jako předměty doličné byly Dr. Ferrerovi zabaveny dva
pytle cementu a dvě hliníková okna. Policie při zatýkání zničila vstupní dveře, a tak manželka a malý
syn zatčeného lékaře dnes žijí v domě otevřeném dešti i zlodějům.
Vážený pane poslanče., obracíme se na Vás, protože se nás starost o Dr. Ferrera osobně dotýká.
Před nedávnou dobou navštívili zástupci naší církve Kubu a setkali se také s Dr. Ferrerem. Velmi na ně
zapůsobila práce, kterou na Kubě koná. Usiluje o otevřenou a demokratickou společnost se stejnými
příležitostmi pro všechny – tedy o takové hodnoty, k nimž se přihlásila také Vaše politická strana.
Jsme církevní organizace, mezi našimi členy jsou voliči nejrůznějších politických stran. Obracíme na
Vás a podobně také na další poslance jako na své zástupce, na něž jsme jako občané delegovali svou
politickou moc. Žádáme Vás o pomoc vězněnému Dr. Ferrerovi.
Chápeme, že v této předvolební době nemáte času na zbyt. Věříme však, že si najdete chvíli, když jde
o zdraví a život člověka, zvláště když na něm Vašim voličům záleží. Žádáme Vás tedy: využijte politickou
moc, která Vám byla svěřena, ve prospěch Dr. Ferrera. Obáváme se o jeho osud, a proto Vás žádáme
o brzkou odpověď na tento dopis. Věříme, že ve prospěch Dr. Ferrera napíšete dopis Kubánskému
velvyslanci, vydáte prohlášení nebo se budete jinak angažovat, a prosíme Vás o kopii Vašeho prohlášení
či informaci o Vašem postupu. S ohledem na Dr. Ferrera prosíme, abyste považoval veškerou
korespondenci mezi námi za zveřejnitelnou. I zdánlivě drobný čin mu může pomoci.
Vážený pane poslanče, ve věci Dr. Ferrera se angažujeme proto, že se s ním osobně setkali lidé,
které dobře známe. Pro nás není jen dalším anonymním politickým vězněm, dalším číslem. Proto Vás
v této věci žádáme o pomoc.
Jménem staršovstva Evangelického sboru v Poličce
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Příloha: Kopie Výpisu z Rejstříku evidovaných právnických osob FS ČCE v Poličce
O zaslání dopisu i o jeho znění rozhodlo mimořádné zasedání staršovstva Farního sboru Českobratrské církve
evangelické v Poličce dne 9. srpna 2009.

