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SKAZANY NA
32 LATA WIĘZIENIA
ZA OBRONĘ
PRAW CZŁOWIEKA

GERMAIN RUKUKI, BURUNDI
W lepszych czasach Germain Rukuki nade wszystko lubił
zabawę ze swoimi synami, którzy teraz mają 6 i 7 lat. Uwielbiał
też muzykę, a jego ulubioną piosenką była “Redemption song”
(Pieśń o odkupieniu) Boba Marleya - jak się później okazało był to trafny wybór.
Lipiec 2017 roku. Był wczesny poranek, gdy Germaina
i jego żonę Emelyne Mupfasoni obudziły głośne odgłosy
zbliżających się kroków i walenie w drzwi. Dziesiątki
funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa wtargnęły na ich posesję.
Emelyne była zaledwie kilka tygodni przed planowanym
terminem porodu ich trzeciego dziecka.
Funkcjonariusze przesłuchiwali małżeństwo w ich domu.
Obydwoje byli pracownikami organizacji pozarządowych.
Germain został aresztowany, a następnie przewieziony do
więzienia w Ngozi, na północy Burundi, gdzie przebywa do dziś.

NAPISZ DO
PREZYDENTA
BURUNDI
Zaapeluj o natychmiastowe i
bezwarunkowe zwolnienie Germaina.
Prezyd en t Rep u b liki Bu ru n di
N tare Ru sh atsi H ou se
Bu ju mb u ra, Bu ru n d i
Email: p resid en ce@b u ru n d i.g o v.bi
@Gen eralN eva – Twitter, F ac e bo o k
an d In stagram
Z wrot grzeczn ościowy: Szan o w ny
Pan ie Prezyd en cie

26 kwietnia 2018 Germain został uznany za winnego
szeregu fikcyjnych zarzutów, w tym “rebelii” i “działania
zagrażającego bezpieczeństwu państwa”. Wykorzystano
przeciwko niemu wcześniejszą współpracę z organizacją
pozarządową Akcja Chrześcijańska na rzecz zniesienia tortur
(ACAT-Burundi). ACAT-Burundi została zamknięta w 2016 roku
za rzekome “niszczenie wizerunku kraju”, a jednym z “dowodów”
oskarżenia podczas procesu był email, który Germain napisał do
organizacji, gdy ta jeszcze funkcjonowała i była legalna.
Germain został skazany na 32 lata pozbawienia wolności.
On i jego trzyletni syn nigdy nie mieli nawet możliwości
spojrzenia sobie w oczy. “Jak długo mój mąż musi cierpieć tę
niesprawiedliwość?” - pyta jego żona Emelyne.
Wezwij władze Burundi do uwolnienia Germaina

Amb asad a Rep u b liki Bu ru n di
Kalu zh skaya p l. 1
flats 226-227
119049 Moskwa, Rosja

POMÓŻ GERMAINOWI
ZACHOWAĆ SIŁĘ
DUCHA
Wyślij wiadomość ze wsparciem dla
Germaina lub jego żony Emelyne,
zawierające następujące słowa w
języku kirundi: Komera Turikumwe!
(“Bądzcie silni, jesteśmy z Wami!”) na
adres:
Amn esty In tern ation al
c/o Burundi Team
Regional Office for East Africa, the
Horn and Great Lakes
Riverside Studios, Riverside Lane,
Off Riverside Drive
P.O Box 1527-00606
Nairobi, Kenya
Email: burunditeam@amnesty.org
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