
Informações para pessoas recentemente detidas que desejam
participar da campanha antidrogas do Padre John:

1. Todos, internos, locais e estrangeiros, são bem-vindos para participar da campanha.
Ninguém é obrigado a participar da campanha, mas todos são convidados a participar.
Se, por acaso, esta não é sua primeira vez a ser detido em  HK, verifique comigo antes
de fazer qualquer coisa para a campanha.

2. O principal objetivo da campanha é impedir as pessoas do tráfico de drogas a virem
para Hong Kong

3. A maneira de participar da campanha é escrever cartas para os sites do P. John.
Essas cartas são então vinculadas a blogs e mídia em outros países. Esta publicidade
ajuda a parar as pessoas que trazem drogas para HK. Ao longo dos últimos anos, esta
campanha tem sido muito bem sucedida para ajudar a parar as mulas de drogas que
chegam à HK da África e da América do Sul.

4. As cartas devem descrever a maneira como você foi recrutado / enganado / coagido
no tráfico de drogas.

5. As cartas não devem mencionar quaisquer nomes / detalhes que possam pôr em
perigo a si mesmo ou a sua família. O Pe. John não publicará seu nome ou número de
prisão. Ele irá excluí-los das suas cartas.

6. As cartas devem conter um aviso para que outras pessoas não se envolvam no
tráfico de drogas, apontando a tristeza, consequencias etc., de estarem detidos ... a dor
para você e sua família.

7. Se você não quer que ninguém reconheça sua caligrafia, disfarça-a, imprimindo ou
usando um estilo diferente.

8. O texto deve ser escrito em letras claras que podem ser facilmente lidas. O texto
pode ser escrito em qualquer idioma. Se você também pode enviar uma tradução em
inglês junto com com qualquer carta não escrita em inglês, isso é bom. Você pode pedir
aos outros para ajudá-lo com a tradução.

9. Deixe um espaço ao redor dos quatro lados de cada página na qual você escreve.
Se você escreve muito perto das bordas, sua carta é mais difícil de pesquisar para
colocar na internet.

10. As cartas devem se concentrar apenas na campanha antidrogas e não criticar a
CSD.

11. Peça à sua família que participe da campanha, colocando material no Facebook,
etc., avisando as pessoas sobre o perigo do tráfico de drogas para Hong Kong.

12. Se a sua família colocar algo no Facebook etc, peça-lhes que enviem uma cópia
impressa da sua publicação para o Pe. John para que ele possa usar isso quando ele
escreve uma carta de apoio para você quando for ao Tribunal Superior para sentenciar.
O e-mail do P. John: jdwomi@gmail.com
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13. A carta de apoio do padre John só pode ser usada no Tribunal Superior. Nos
tribunais inferiores, os juízes não aceitarão tais cartas.

14. Envie pelo menos 3 cartas de campanha para o Pe. John ....  por 3 meses ou mais.
Apenas uma carta não é suficiente.

15. Comece a escrever cedo ... não espere até antes de ser condenado no Tribunal
Superior.
Isso é muito tarde. O P. John precisa enviar sua carta de apoio à sua equipe jurídica
várias semanas antes do seu julgamento.

16. Por favor, informe o P. John sobre a data do julgamento e os nomes da sua equipe
jurídica e o nome do seu juiz tao logo que você conheça esses detalhes.

17. Geralmente, mas nem sempre, um juiz dará um pequeno desconto (3 meses, 6
meses) às pessoas que participam da campanha do Pe. John. A maioria dos juízes dá
um desconto. Mas alguns não.
O P. John não pode garantir que você obterá um desconto.

18. Se você não obtém desconto em seu julgamento no Tribunal Superior, pode ser
possível solicitar um desconto no Tribunal de Recurso. Depois de ser condenado, você
tem 28 dias para recorrer ao Tribunal de Recurso (se você se declarou culpado).

19. Tente dar o máximo de informações possível às autoridades da HK sobre as
pessoas que o recrutaram / enviaram de seu próprio país e as pessoas que se
encontraram com você na HK.
Se não for perigoso para você ou sua família, peça a sua família para ajudar a obter
informações (especialmente do Facebook, etc.). Faça isso assim que puder. Não
espere até algumas semanas antes do seu julgamento para começar a fazer isso ....
muitas vezes precisa de meses para fazer!

Se você não deu informações às autoridades da HK no momento da sua prisão, e / ou
você tem novas informações, você pode pedir que a Alfândega / polícia o visite e você
pode dar-lhes uma "declaração não prejudicial".

20. Mesmo que essa informação não leve à prisão de qualquer pessoa na HK ou em
outros lugares, o fato de você ter feito a afirmação geralmente pode ajudá-lo a receber
um desconto de mitigação quando for condenado. Novas informações também são
fundamentadas para um apelo, até mesmo um
recurso "fora do tempo" - usando um formulário chamado "Informação para
Autoridades". Então, sua sentença no Tribunal Superior não é "o fim da linha". Se, após
a sua condenação, você ou sua família puderem obter mais informações para as
autoridades, você pode solicitar uma redução da sentença.
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21. Tenha cuidado ao fazer um apelo ... se você perder, sua sentença pode ser
aumentada! Se você já recebeu um desconto para a campanha, os únicos motivos que
você tem para um recurso são "mais informações para as autoridades".

22. Depois de ser condenado, você e sua família são bem-vindos para continuar
ajudando a campanha ... não para obter uma (mais) redução de sentença, mas para
impedir que as pessoas vão para a prisão.
Isso é algo que vale a pena.

23. Todas as cartas de campanha (em todos os idiomas) para o Pe John devem ser
postadas para:

Pe. John
P.O. Caixa 74013
Kowloon Central Post Office
Kowloon

24. Para os internos de língua espanhola ou portuguesa, envie cartas de campanha
(em espanhol ou português) ao Pe. João.

Porem mensagens familiares ou outras envie para:
Xavier
P.O. Caixa 18
Ma On Shan, N.T.

25. Sempre que escrever para o Pe. John ou para Xavier ou para outros amigos de HK,
coloque o endereço da prisão. Às vezes, os presos escrevem e não está claro em
que prisão eles estão!

Por favor, coloque uma data em sua carta!

26. Querido Jesus, você já esteve na prisão e você disse que qualquer pessoa que
visite alguém na prisão a Ti visita. Dê a todos os presos força e coragem para cada um.

(Google: Caro Jesus, você já esteve na prisão e você disse que quem visita alguém na
prisão o visita. Dê a todos os presos força e coragem para cada dia. Por favor, ajude-os
a usar seu tempo de detenção para estudo e outras atividades que valham a pena. Por
favor, dê-lhes esperança de esperar o momento em que serão lançados e estarão com
suas famílias mais uma vez. Proteja e ajude suas famílias. Por favor, mova os corações
dos Lordes da Droga para parar seu comércio maligno. Por favor, abençoe todos os
juízes e advogados. Um homem!)
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