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Rania Alabassi to odnosząca sukcesy dentystka  
z Damaszku, Syrii. Jej sześcioro dzieci: Dima, 
Entisar, Nadżah, Alaa, Ahmad oraz Lajan są między 
3 a 15 rokiem życia. 9 marca 2013 roku syryjscy 
agenci rządowi wtargnęli do jej domu i zabrali jej 
męża. Dwa dni później przyszli po nią oraz jej 
dzieci. Od tamtej pory słuch o rodzinie zaginął.

Władze syryjskie odmówiły przekazania krewnym 
Ranii jakichkolwiek informacji o tym, co się stało 
ani gdzie znajdują się Rania i jej rodzina. 
Siostrze Ranii, Naili, pozostaje tylko zgadywać, 
dlaczego zostali aresztowani: „Nie należała  
do żadnej partii opozycyjnej, nie chodziła  
na demonstracje. Zawsze pomagała innym”.

W miarę eskalacji konfliktu w Syrii nasila się 
przemoc w całym kraju. Tysiące Syryjczyków 
uznanych jest za zaginionych po aresztowaniu 
przez siły państwowe lub schwytaniu przez 

bojówki. Powszechnie torturuje się 
zatrzymanych, co doprowadziło już 
prawdopodobnie do śmierci tysięcy osób.

Rząd Syrii nadal lekceważy rezolucję ONZ  
z 2014 roku, która nawołuje do położenia  
kresu wymuszonym zaginięciom.

Wezwij władze Syrii do natychmiastowego  
i bezwarunkowego uwolnienia sześciorga dzieci 
Ranii. Rania również musi zostać uwolniona  
lub usłyszeń zarzuty i stanąć przed sądem. 

Napisz do Prezydenta Syrii 
Baszara Al Assada 

Okaż wsparcie

Wezwij do uwolnienia Ranii Alabassi lub sprawiedliwego 
procesu za międzynarodowo uznawane przestępstwo. 
Zażądaj natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia 
przez Syrię sześciorga jej dzieci.  

Korespondencja do prezydenta Baszara al-Assada
President Bashar al-Assad
c/o His Excellency Bashar Ja’afari, Ph.D.
Syria UN Permanent Representative
820 Second Avenue, 15th Floor, New York, NY 10017
Nr telefonu: (212) 661-1313
Fax: (212) 983-4439
Email: exesec.syria@gmail.com

Wyślij swoją wiadomość do Stałego Przedstawicielstwa 
Syrii w ONZ pod podany wyżej adres lub do Sekretariatu 
Międzynarodowego Amnesty International. Poproszenie 
o przekazanie wiadomości rodzinie Ranii dobitnie da do 
zrozumienia, że nie wiadomo, gdzie się ona znajduje. 

c/o Syria Team
Amnesty International
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
United Kingdom
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