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JEGO ODWAGA 
ZMIENIŁA ŚWIAT 
EDWARD SNOWDEN USA



W czerwcu 2013 roku Edward Snowden ujawnił 
dziennikarzom dokumenty amerykańskich służb 
wywiadowczych, ukazując tym samym szokującą 
skalę masowej inwigilacji.

Pokazał, jak rządy potajemnie gromadziły 
ogromne ilości naszych danych 
telekomunikacyjnych, w tym prywatną 
korespondencję elektroniczną, dane 
geolokalizacyjne pochodzące z telefonów 
komórkowych, historię przeglądanych treści  
w internecie i wiele innych danych.  
Wszystko to robiono bez naszej zgody.

Jego odwaga zmieniła świat. Działania Edwarda 
Snowdena wywołały na świecie szeroką dyskusję 
na temat szpiegowania obywateli, co w efekcie 
doprowadziło do zmiany przepisów oraz pomogło 
chronić naszą prywatność. Po raz pierwszy  
od 40 lat USA wprowadziły przepisy prawne 
ograniczające szpiegowanie obywateli przez rząd, 
a firmy technologiczne na całym świecie, z Apple 

i WhatsApp na czele, chronią teraz o wiele 
bardziej nasze dane osobowe.  

Wszystko to dzięki Edwardowi Snowdenowi.  
Były amerykański minister sprawiedliwości 
przyznał, że ujawniając te informacje Snowden 
„przysłużył się społeczeństwu”, zaś Prezydent 
Barack Obama powiedział, że dyskusja o 
inwigilacji obywateli „uczyni nas silniejszymi”. 

Edward Snowden jest bohaterem walczącym  
o prawa człowieka, mimo to został oskarżony  
o sprzedanie wrogom USA tajnych informacji 
państwowych, za co grozi mu wiele lat więzienia. 
Nie mając żadnej gwarancji, że w ojczystym kraju 
doczeka się sprawiedliwego procesu, Snowden, 
niepewny swojej przyszłości, przebywa obecnie  
na terytorium Rosji.

Zaapeluj do Prezydenta Obamy, aby ułaskawił 
Edwarda Snowdena, sygnalistę, który działał 
wyłącznie w interesie ogółu. 

EDWARD SNOWDEN
USA

Napisz do Prezydenta USA 
Powiedz Edwardowi, że 
jest bohaterem walczącym 
o prawa człowieka

Poproś, aby ułaskawił Edwarda Snowdena, który odważył się 
bronić naszych praw. 

President Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington DC 20500
USA
Strona internetowa:  
www.whitehouse.gov/submit-questions-and-comments

Ambasada USA 
Aleje Ujazdowskie 29/31 
00-540 Warszawa

Napisz wiadomość lub narysuj obrazek, by pokazać, że cały 
 świat jest z nim. Swój list wyślij na podany niżej adres,  
a my go przekażemy. Możesz też wysłać tweet do @Snowden, 
używając hasztagów #PardonSnowden lub #W4R16.

Edward Snowden
c/o Individuals at Risk team
Amnesty International
1 Easton Street
London, 
WC1X ODW
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