
30 Października oraz 2 listopada 2017
Sprawa Ahmeda H. będzie ponownie rozpatrzona w sądzie w Szeged (Węgry)

Dołącz do zdecentralizowanych akcji przed procesem i rozpowszechniaj
informacje na ten temat!

Ahmed H.  jest jedną z  wielu osób protestujących 15 września  2015 r.  na granicy  węgiersko-serbskiej   w
Röszke/Horgos domagając się otwarcia granic.  Kilka godzin przed tym, jak Węgry zamknęły granice i zaczęły
kwalifikować  ich  przekraczanie  jako  przestępstwo.  W  czasie  protestu,  Ahmed  H.  został  złapany  przez
węgierskich funkcjonariuszy i oskarżony o to, że jest terrorystą – liderem protestów. 30 listopada 2016, po
ponad roku uwięziania w izolacji skazano go na 10 lat więzienia za „popełnienie aktu terrorystycznego”. Od
tamtej pory przebywa w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Budapeszcie. Wszelkie prośby o widzenia zostały
odrzucone lub zignorowane przez władze. Jest dodatkowo odizolowany, bo nie dostaje żadnych listów, poza tymi
od swojej żony.

15tego czerwca 2017 w węgierskim Szeged, odbył się proces Ahmeda w sądzie drugiej instancji, który odesłał
sprawę z  powrotem do pierwszej  instancji  aby tamten ponownie  rozpatrzył  zarzuty  o  terroryzm z powodu
„braków w uzasadnieniu  i  interpretacji”.  To  ponowne rozpatrzenie  będzie  miało miejsce  30 października i
kontynuowane będzie 2 listopada 2017. Proces przeciwko Ahmedowi H. ma na celu wzmocnienie rasistowskich
idei,  sugerując,  że  wszyscy/tkie   migranci/tki  są  terroryst.k.ami,  oraz  próbuje  kryminalizować  protesty
przeciwko reżimowi granicznemu UE. 

Jak możesz wesprzeć?
1) Dołącz do protestów

Dołącz do zdecentralizowanych akcji mających miejsce w całej Europie, które mają na celu wywarcie presji na
rządzie Węgier, oraz ich sądownictwie oraz pokazanie Ahmedowi, że nie jest sam!. W okolicach dat procesu, 30
października i 2 listopada odbędą się protesty pod ambasadami i konsulatami w różnych miastach (Budapeszt,
Wiedeń, Marsylia,...) Jeśli chcesz zorganizować protest pod ambasadą/konsulatem w swoim mieście lub innego
typu akcje solidarnościowe, skontaktuj się z nami a my podlinkujemy je do naszej strony. Wszelkie kreatywne i
wywrotowe formy protestu mile widziane!

2) Pomóż w zebraniu pieniędzy na adwokata
Aby  wesprzeć  Ahmeda  i  jego  rodzinę  w  opłaceniu  drogiego  prawnika,  prosimy  odwiedzić  kampanię:
https://www.generosity.com/fundraising/justice-for-ahmed-fundraising-for-defense-lawyer  albo wpłać na:

Rote Hilfe e.V. Ortsgruppe Frankfurt Donation Reference: Röszke 11
IBAN: DE24 4306 0967 4007 2383 90 BIC: GENODEM1GLS 

3) Podziel się informacjami
Rozpowszechniaj info o procesie, naszej stronie, zbiórce pieniędzy w swojej sieci! Solidarność naszą bronią!

Kontynuujemy walkę o wolność dla Ahmeda oraz przeciwko represjom ze strony państwa i instytucji!
Migracja to nie zbrodnia a walka o wolność to nie terroryzm!

Wolność dla Ahmeda H., wolność dla 11 z Röszke , wolność dla wszystkich więzionych
migrantek/ów. Wolność dla wszystkich więźniów politycznych!

https://www.facebook.com/11personfreedom/
Blog: http://freetheroszke11.weebly.com

E-Mail: freetheroszke11@riseup.net
Twitter: @freetheröszke11


