EL HIBLU 3, MALTA

SPRZECIWILI SIĘ
TORTUROM,
A TERAZ GROZI
IM WIĘZIENIE

EL HIBLU 3, MALTA
Zanim świat poznał ich jako Trójkę z El Hiblu, byli trójką
nastolatków kochających piłkę nożną i koszykówkę. Mieli po
15, 16 i 19 lat i pragnęli tego, co my wszyscy: bezpieczniejszego
i lepszego świata.
Ten wspólny cel zaprowadził ich z Gwinei i Wybrzeża Kości
Słoniowej do Libii. Zdesperowani, by uciec od przemocy i tortur,
jakich doświadczają tam uchodźcy i migranci, wraz ze stu
innymi osobami dostali się na ponton płynący do Europy.

NAPISZ DO PROKURATORA
GENERALNEGO MALTY

Ponton szybko wpadł w tarapaty i został uratowany przez
załogę El Hiblu, transportowca ropy. Załoga El Hiblu, pomimo
obietnic, że tego nie zrobi, starała się dostarczyć uratowanych
z powrotem do Libii, choć było to bezprawne działanie.
Wybuchł bunt. Trójka chłopaków została poproszona o
pomoc w uspokojeniu sytuacji. Występując w roli tłumaczy,
bronili praw uratowanych, którzy nie chcieli wrócić do Libii, by
znów wystawić się na tortury. Załoga zawróciła w kierunku
Europy.
Jednak, gdy transportowiec wpłynął na wody Malty, na
statek wkroczyły tamtejsze władze, twierdząc, że trójka
chłopaków siłą przejęła nad nim kontrolę. Postawili im poważne
zarzuty, na podstawie których grozi im wyrok dożywocia.
Trójka nastolatków starała się jedynie bronić bezpieczeństwa
swojego i pozostałych uratowanych. Obecnie znajdują się w
porcie.
Domagaj się sprawiedliwości dla Trójki z El Hiblu.

Poproś, by wycofał wszystkie zarzuty
przeciwko Trójce z El Hiblu i umorzył
ich sprawę.
Prokurator Generalny
The Palace
VLT 1115 – Valletta
Malta
Ambasada Republiki Malty
ul. Wiśniowa 40/4,
02-520 Warszawa
Zwrot grzecznościowy: Wasza
Ekscelencjo

OKAŻ SOLIDARNOŚĆ
TRÓJCE Z EL HIBLU
Wyślij im swoje wyrazy solidarności
i nadziei. Pamiętaj, by zrobić zdjęcie
swojej wiadomości i udostępnij ją
na portalach społecznościowych,
oznaczając hasztagiem #ElHiblu3.
El Hiblu 3
P.O. Box 39,
Hamrun,
Malta
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