Röviden Troy Davisr
Davisről:
l:
Troy Davis egy afroamerikai férfi, akit az Egyesült Államokban egy rendőr 1989-ben történt
meggyilkolásának vádjával ítéltek halálra. Az elmarasztaló ítélet annak ellenére született, hogy a férfi
ártatlansága mellett számos bizonyíték szólt .
Az elítélt férfinél nem találták meg a fegyvert, amellyel a gyilkosságot elkövették; továbbá semmilyen más
közvetlen bizonyíték nem volt Davis ellen.
Sokan az eredeti bírósági eljárás tanúi közül később eskü alatt vallották, hogy csak azért azonosították Troy
Davist a gyilkosság elkövetőjeként, mert az ügyben nyomozó rendőrök nyomást gyakoroltak rájuk.
Troy Davis versenyt fut az idővel. Fellebbviteli kérelemmel fordult az Egyesült Államok Legfelsőbb
Bíróságához, de ha kérelmét elutasítják, akkor egyetlen esélye az életbenmaradásra a kegyelem lenne.
Halálbüntetéssel kapcsolatos tények:
A halálbüntetés a világ 59 országában legális.
Az ismert halálos ítéletek 88%-át öt állam hajtotta végre a 2007-es évben. Ezek: Kína, Irán, Szaud-Arábia,
Pakisztán és az Egyesült Államok.
Az elmúlt 30 évben több mint 1100 embert végeztek ki az Egyesült Államokban jogerőre emelkedett halálos
ítéletek következményeképpen.
A halálbüntetés és a faji eredetű előítéletek az Egyesült Államokban
Az Egyesült Államokban jelenleg a halálbüntetés végrehajtására „váró” személyek 82%-ának állítólagos
áldozatai a fehér lakosság köreiből valók.
A halálbüntetés kiszabása egy afroamerikai vádlottra közel négyszer olyan valószínű, mint ugyanazon
bűncselekményért való azonos ítélet meghozatala egy a fehér lakosság köreiből kikerülő vádlott esetében.
Az afro-amerikai származású felnőttkorú férfiak jelenleg az Egyesült Államok-beli börtönökben halálos
ítéletükre váró elítéltek 42%-át képezik, ugyanakkor az ország népességének csupán 6%-át alkotják.
Legyünk MOST Troy Davis segítségére és tiltakozzunk a halálbüntetés ellen.
Adjuk az Egyesült Államok tudtára, hogy mindenhol vannak emberek, akik figyelemmel kísérik
politikájukat! Közölje velük, hogy ELUTASÍTJA a halálbüntetést és KÖVETELJE az igazságos eljáráshoz
való jog alkalmazását Troy Davis esetében is.
Látogassa meg az Amnesty International Online Akcióközpontját:
http://www.amnestyusa.org/troydavis
hogy többet tudjon meg az ügyről és a levél aláírásával is támogassa Troy Davist.

TÖRÖLJÜK EL A HALÁLBÜNTETÉST

MINDENHOL!

