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Gao Zhisheng 高智晟 - Chiny 

 Ceniony chiński prawnik, 

który działa na rzecz praw 

człowieka, 

 Aktualnie przebywa w 

więzieniu, gdzie grożą mu 

tortury, 

 Rodzina przez długi czas 

nie wiedziała, co się z nim 

działo. 

 



Aleś Bialacki - Białoruś 

 Obrońca praw człowieka na 

Białorusi, 

 Przewodniczący Centrum 

Praw Człowieka „Wiosna”, 

 Odbywa karę 4,5 roku 

pozbawienia wolności; 

 Więzień sumienia Amnesty 

International. 

 



Ruch Girifna - Sudan 

 Młodzi aktywiści i młode 

aktywistki,  

 Ruch pokojowego oporu, 

 Członkowie i czlonkinie ruchu 

znajdują się w 

niebezpieczeństwie, są 

torturowani, 

 Wysyłamy wiadomości wideo 

z wyrazami wsparcia. 



Juan Almonte Herrera - Republika Dominikany 

 

 Księgowy, członek 

organizacji zajmującej się 

prawami człowieka, 

 Zatrzymany przez policję, 

która nie przyznaje się do 

jego zatrzymania, 

 Brak informacji na jego 

temat od września 2009 

roku. 



Mieszkańcy i mieszkanki Tawargha - Libia 

 Mieszkańcy i mieszkanki 

miasta Tawargha, niedaleko 

Misraty, 

 Bojówki oskarżają ich o 

współpracę z rządem, 

 Miasto zostało spalone, a 

oni/one zmuszeni/zmuszone 

do jego opuszczenia, 

 Są w niebezpieczeństwie, nie 

mogą wrócić do domów. 



Narges Mohammadi - Iran 

 Aktywistka działająca na 

rzecz praw człowieka w 

Iranie, 

 Duże problemy zdrowotne, 

które pogłębiły się w wyniku 

czasu spędzonego w 

więzieniu. 

 



Chiou Ho-Shun - Tajwan 

 Grozi mu kara śmierci, 

 Oskarżony o morderstwo 

na podstawie zeznań 

zdobytych przy użyciu 

tortur, 

 Brak jakichkolwiek 

dowodów, 

potwierdzających winę 

Chiou-Ho Shuna. 



 

Hussain Salem Mohammed Almerfedi - USA 

 

 jest przetrzymywany w 

amerykańskiej bazie 

Guantánamo na Kubie od 

2003 roku, 

 Nie postawiono mu 

zarzutów, nie toczy się 

sprawiedliwy proces w jego 

sprawie. 



 

Azza Hilal Ahmad Suleiman – Egipt 

 

 Brała udział w protestach 

na Placu Tahrir w Kairze, 

 Pobita przez żołnierzy 

straciła słuch, 

 nie przeprowadzono 

niezależnego śledztwa, nie 

osądzono sprawców. 



María Isabel Franco - Gwatemala 

 María miała 15 lat, gdy 

została zamordowana, 

 Jej matka – Rosa Franco 

walczy o sprawiedliwość 

dla córki, 

 Szeroki problem przemocy 

wobec kobiet i dziewczynek 

w Gwatemali. 



Społeczność Bodo - Nigeria 

 Wycieki z rurociągu znacznie 

zanieczyściły środowisko, 

 

 Wycieki spowodowały, że wiele 

osób mieszkających w Bodo 

zostało zepchniętych 

w ubóstwo, a dodatkowo 

skażona zmienia, woda oraz 

powietrze zagraża ich zdrowiu.  

 



Rodziny z ulicy Coastei - Rumunia 

 17 grudnia 2010 roku około 350 

osób (76 rodzin) zostało 

przymusowo wysiedlonych 

z centrum Kluż-Napoka, miasta 

na południowym wschodzie 

Rumunii. 

 

 Brak odpowiednich warunków 

do życia. 


