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Atena Daemi
Obrończyni praw człowieka
IRAN

Działania te zostały uznane za “dowód” jej
działalności przestępczej i została skazana
na siedem lat pozbawienia wolności. Jej proces
trwał jedynie 15 minut, a Atena została skazana
na podstawie fałszywego oskarżenia o
“zgromadzenie i zmowę w celu popełnienia zbrodni
przeciwko bezpieczeństwu narodowemu”.
Okrutne traktowanie, którego doświadcza Atena
jest jeszcze jednym gorzkim przykładem
bezlitosnego rozprawiania się z ludźmi, którzy
walczą o sprawiedliwy Iran. Dziesiątki osób zostały
uwięzione, a wiele innych spotkało się z inwigilacją,
przesłuchaniami i przedłużającymi się
postępowaniami, które mają zmusić do milczenia.
Atena już wiele wycierpiała. Została pobita,
spryskana gazem pieprzowym, zmuszono ją do
przebywania w izolatce, ale nadal walczy o prawa
człowieka. Na początku tego roku podjęła strajk
głodowy, by zaprotestować przeciwko
przeniesieniu jej do mającego złą sławę więzienia.
Jej stan zdrowia niepokojąco się pogorszył
w więzieniu. Musi zostać niezwłocznie uwolniona.
Powiedz władzom Iranu, aby uwolniły Atenę Daemi

Napisz
do władz Iranu

Okaż solidarność
Atenie Daemi

Domagaj się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia
Ateny Daemi.

Niestety, wysyłanie listów do Iranu, do Ateny lub jej rodziny, nie jest
bezpieczne. Napisz do nas (a my upewnimy się, że wyrazy wsparcia
dotrą do nich w bezpieczny sposób) lub okaż swoje wsparcie na
Twitterze lub Instagramie.
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P.S. Będziesz z nami? Daj znać.
Wejdź na stronę maraton.amnesty.org.pl
i oznacz swój udział w wydarzeniu na mapie.
Do zobaczenia!
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Podobnie jak wiele innych osób, Atena Daemi
marzy o zniesieniu kary śmierci w Iranie. Pisała
posty na Facebooku i Twitterze, krytykując swój
kraj za rekordową liczbę wykonanych egzekucji.
Rozdawała ulotki. Brała udział w pokojowej
demonstracji przeciwko egzekucji młodej kobiety.
Proste działania, które niestety w Iranie wymagają
wielkiej odwagi.

