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KHALED DRARENI,  ALGIERIA
Dziennikarz Khaled Drareni, jak wielu innych Algierczyków, 

marzy o wolności i równości. Gdy w lutym 2019 roku ludzie wyszli na 
ulice, domagając się przestrzegania tych podstawowych praw, Khaled 
był jednym z nich.

Chciał, by świat dowiedział się o sytuacji w Algierii. Pracując 
jako dziennikarz, informował o działaniach ruchu protestacyjnego 
Hirak, który dąży do zapewnienia wolności  
i poszanowania praw i swobód obywatelskich. Jak wielu młodych 
Algierczyków, Khaled uważa, że ruch Hirak to szansa  
na zbudowanie lepszej, bardziej sprawiedliwej Algierii. 

Po powstaniu ruchu Hirak, Khaled był jednym z pierwszych 
niezależnych dziennikarzy, którzy relacjonowali cotygodniowe protesty 
organizowane przez ruch i dokumentowali akty przemocy, których 
dopuszczała się policja. Działalność ta doprowadziła do konfliktu  
z władzami, które wielokrotnie go zatrzymywały. 

27 marca Khaled został zatrzymany, gdy relacjonował jedną  
z demonstracji. Został oskarżony o “podburzanie nieuzbrojonego 
tłumu” - mimo, że wykonywał jedynie swoją dziennikarską pracę. 
Został skazany na więzienie.

“Dlaczego miałbym powstrzymać się od mówienia prawdy?” - 
takie pytanie Khaled często zadawał swojej przyjaciółce, Nabili.  
No właśnie - dlaczego? Khaled jest dziennikarzem, który chce  
w dalszym ciągu informować innych, z czym mierzy się jego kraj. 
Sprawmy, żeby mu się to udało. 

Wezwij władze Algierii do natychmiastowego uwolnienia 
Khaleda.  

NAPISZ DO 
PREZYDENTA ALGIERII
Żądaj natychmiastowego i 
bezwarunkowego uwolnienia Khaleda 
i wycofania wszystkich stawianych mu 
zarzutów. 
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OKAŻ WSPARCIE 
KHALEDOWI
Umieść swoje zdjęcie z wiadomością 
i hashtagiem #FreeKhaledDrareni 
na swoim Twitterze i Instagramie. 
Pamiętaj, aby oznaczyć @khaleddrareni 
na Twitterze i @Khaled.Drareni na 
Instagramie.
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