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Szanowny Panie, 

Martwię się o życie i bezpieczeństwo działacza praw człowieka Ibrahima Ezza El-Dina. Wieczorem 11 

czerwca 2019 r. Ibrahim wracał do domu, gdy czterech ubranych po cywilnemu funkcjonariuszy służb 

bezpieczeństwa otoczyło go i zatrzymało. Kiedy jego rodzina i prawnicy zaczęli pytać, gdzie jest 

Ibrahim, policja zaprzeczyła, by został kiedykolwiek zatrzymany. 

Ibrahim jest piątą osobą związaną z organizacją Egipska Komisja Praw i Wolności, która została 

aresztowana w ciągu zaledwie trzech lat. Setki osób takich jak Ibrahim zniknęło, po czym okazywało 

się, że są miesiącami przetrzymywane w więzieniu bez postawienia ich przed sądem, bez kontaktu z 

prawnikami i swoimi rodzinami oraz bez nadzoru sądu, co zwiększa ryzyko tortur i znęcania się nad 

nimi. Wiele z tych osób zostało aresztowanych wyłącznie za pokojowe wyrażanie swoich poglądów, 

krytykowanie władzy albo domaganie się przestrzegania praw człowieka. Te nadużycia muszą się 

skończyć. 

 

Proszę o ujawnienie, gdzie jest Ibrahim, a także o umożliwienie mu kontaktu ze swoją rodziną i 

prawnikami oraz o zapewnienie mu ochrony przed torturami i złym traktowaniem. Apeluję o 

zwolnienie Ibrahima, chyba że zostanie on oskarżony o dokonanie przestępstwa uznawanego w 

prawie międzynarodowym. 

Z poważaniem, 

 

PO ANGIELSKU 

Dear Sir,  

I am concerned for the life and safety of Human Rights researcher, Ibrahim Ezz El-Din. On the evening 

of 11 June 2019, Ibrahim was walking home when four security officers dressed in plain clothes 

surrounded him and arrested him. When Ibrahim’s family and lawyers asked where he was, police 

denied that he was ever detained. 

 Ibrahim is the fifth person linked with his organization, the Egyptian Commission for Rights and 

Freedoms, to have been arrested in just three years. Hundreds like Ibrahim have been forcibly 



disappeared. They are held in secret detention for months, without ever being brought to trial and 

with no access to their lawyers or families and no external judicial oversight, where they at a higher 

risk of torture and mistreatment. Many have been arrested simply for expressing their opinions 

peacefully, criticising the authorities, or standing up for human rights. This pattern of abuse must 

end.  

Please reveal where Ibrahim is, give him access to his family and lawyers and ensure that he is 

protected from torture and mistreatment. Release Ibrahim unless he is charged with an 

internationally recognized crime.  

Yours sincerely 

 


