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NAPISZ LIST

ZMIE
 YCIE

Ibrahim Ezz El-Din ma 26 lat, zajmuje się prawami 
człowieka i mieszka w Kairze, w Egipcie. Uwielbia swoją 
pracę, która polega na prowadzeniu badań                         
i  przygotowywaniu raportów na temat dostępu ludzi         
w Egipcie do bezpiecznych i przystępnych cenowo 
mieszkań – podstawowego prawa człowieka. Kiedy nie 
pracuje, Ibrahim uwielbia rysować, interesuje się także 
wzornictwem. Jest wielkim fanem piłki nożnej, zawsze 
kibicuje lokalnemu klubowi sportowemu Zamalek.

Wieczorem 11 czerwca 2019 r., gdy Ibrahim wracał do 
domu, otoczyło go i zatrzymało czterech ubranych po 
cywilnemu urzędników ds. bezpieczeństwa. Kiedy 
dowiedziała się o tym jego mama, poszła prosto na lokalny 
komisariat policji. Usłyszała jednak, że Ibrahima nie ma na 
komisariacie, a policja zaprzeczyła, jakoby w ogóle został 
zatrzymany. Od tego wieczoru rodzina Ibrahima 
bezskutecznie próbuje dowiedzieć się, co się z nim stało.

Ibrahim jest już piątą osobą związaną z jego organizacją, 
Egipską Komisją Praw i Wolności, która została 
aresztowana w ciągu ostatnich trzech lat. Setki takich osób 
jak Ibrahim zniknęło na długo, po czym okazywało się, że 
są miesiącami trzymane w więzieniu bez postawienia ich 
przed sądem. Wiele z nich – od dziennikarzy po kibiców,    
a nawet polityków - zostało aresztowanych wyłącznie za 
pokojowe wyrażanie poglądów, krytykowanie władzy albo 
domaganie się przestrzegania praw człowieka. 

Wezwij Egipt do ujawnienia, gdzie znajduje się Ibrahim

EGIPT

IBRAHIM EZZ EL-DIN NAPISZ DO WŁADZ EGIPTU 

Zaapeluj o ujawnienie, 
gdzie znajduje się Ibrahim                 
i umożliwienie mu kontaktu 
z rodziną oraz prawnikiem, 
a także o ochronę przed 
torturami. Domagaj się 
wypuszczenia Ibrahima 
na wolność, chyba że jest 
oskarżony o przestępstwo 
uznane w prawie 
międzynarodowym.  
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Public Prosecutor Nabil Sadek  
Office of the Public Prosecutor  
Madinat al-Rehab  
Cairo, Arab Republic of Egypt   
Fax: +20 225 774 716

Zwrot grzecznościowy: 
Szanowny Panie

Ambasada Egiptu                   
ul .Alzacka 18                                        
03-972 Warszawa              
Polska

OKAŻ WSPARCIE RODZINIE 
IBRAHIMA  

Wyślij rodzinie Ibrahima wyrazy 
wsparcia i solidarności, żeby 
łatwiej było im wytrwać w 
poszukiwaniach i próbach 
ustalenia, co się z nim stało.

The family of Ibrahim  
Ezz El-Din   
c/o: The Egyptian Commission 
for Rights and Freedoms  
4A, Al-Saraya al kobra,  
Garden City – Cairo, Egypt 
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