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ZARZUTY ZA PROTEST
PRZECIWKO ZBRODNIOM
WOJENNYM

FARID & ISSA
OBROŃCY PRAW CZŁOWIEKA
IZRAEL/OKUPOWANE TERYTORIA PALESTYŃSKIE

ST
I
L
Z
S
I
P
NA
CIE
Y
Ż
Ń
E
I
ZM
Farid al-Atrash i Issa Amro podejmują działania
przeciwko izraelskim osiedlom, które zaczęły
powstawać w 1967 roku na Zachodnim Brzegu
i w Strefie Gazy i w świetle prawa
międzynarodowego są nielegalne. Stanowią
zbrodnię wojenną będącą wynikiem 50-letniej
okupacji terenów Palestyny przez Izrael. Wiele
obszarów na terenach okupowanych to miejsca,
do których Palestyńczycy nie mają prawa wstępu.
Dla kontrastu, żydowscy osadnicy z Izraela
mają prawo przemieszczać się w każde miejsce.
Farid i Issa to aktywiści, którzy nie stosują
przemocy i dzielnie znoszą nieustanne ataki
ze strony żołnierzy oraz mieszkańców.
Issa zachęca palestyńską młodzież
do pokojowego wyrażania sprzeciwu wobec
izraelskiej okupacji i dyskryminującego prawa
w Hebronie. Właśnie za to służby izraelskie
wielokrotnie go aresztowały. Był bity, zawiązano

mu oczy i przesłuchiwano. „Okupacyjne siły
Izraela sprzymierzyły się przeciwko nam,
aby nas uciszyć” - mówi Issa. Farid, który jest
prawnikiem i upublicznia nadużycia ze strony
palestyńskich i izraelskich władz, stał się
obiektem takich samych prześladowań.
W lutym 2016 roku Farid i Issa dołączyli
do pokojowego marszu w Hebronie.
Marsz upamiętniał 22 rocznicę zamknięcia
dla Palestyńczyków jednej z ulic - al-Shuhada.
200 000 Palestyńczyków mieszkających
w Hebronie jest zakładnikami 800 osadników
z Izraela, którzy zamieszkują centrum miasta.
Mężczyznom postawiono absurdalne zarzuty,
aby odwrócić uwagę od ich działalności na rzecz
praw człowieka.
Wezwij władze Izraela do natychmiastowego
wycofania zarzutów przeciwko Faridowi i Issie.

Okaż wsparcie
Faridowi i Issie

Napisz do Premiera Izraela

Wezwij go do wycofania wszelkich zarzutów postawionych

Prześlij im pocztówkę, list lub rysunek z wiadomością:

Faridowi i Issie.
Farid, Issa, jesteśmy z Wami!
Benjamin Netanyahu

Farid and Issa, we stand in solidarity with you!

Office of the Prime Minister
3 Kaplan Street, PO Box 187

Możesz także napisać bardziej spersonalizowaną wiadomość

Kiryat Ben-Gurion

do Farida i Issy.

Jerusalem 91950, Israel
Email: pm_eng@pmo.gov.il

Amnesty International

Twitter: @IsraeliPM

Farid and Issa
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