DZIENNIKARZ TORTUROWANY
DOPÓKI SIĘ NIE PRZYZNAŁ
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„Przez wiele dni leżałem w kałuży krwi
- bez wody i jedzenia. Próbowałem przypomnieć
sobie te wszystkie dobre rzeczy w moim życiu moje dzieci, żonę, a jednocześnie psychicznie
przygotowywałem się już na śmierć”.
W 1999 roku siły bezpieczeństwa Uzbekistanu
torturowały dziennikarza Muhammada
Bekzhanowa, redaktora naczelnego zakazanej
gazety opozycyjnej. Był bity gumowymi pałkami
policyjnymi, duszony i rażony prądem aż do
momentu, w którym przyznał się do przestępstw
“przeciwko państwu”.
Mimo że Uzbekistan podpisał Konwencję, która
całkowicie zakazuje stosowania tortur oraz
wykorzystywania dowodów uzyskanych w wyniku
tortur, to lokalne sądy w dalszym ciągu opierają
swoją pracę na takich „zeznaniach”. „Zeznania”
uzyskiwane są najbardziej brutalnymi metodami
jakie tylko można sobie wyobrazić. Podczas
procesu sędzia odrzucił zarzuty Muhammada

Napisz do Prezydenta
Uzbekistanu
Muhammad Bekzhanow spędził już w więzieniu więcej
czasu niż jakikolwiek inny dziennikarz na świecie.
Wezwij Prezydenta Uzbekistanu Islama Karimowa do
natychmiastowego uwolnienia Muhammada i zbadania
sprawy tortur, których doświadczył dziennikarz.
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odnośnie stosowania tortur i na podstawie
wymuszonego „zeznania” skazał go na
15 lat więzienia.
Muhammad jest obecnie jednym z najdłużej
więzionych dziennikarzy na świecie. Miał być
zwolniony w 2014 roku, jednak wciąż pozostaje
w więzieniu, ponieważ skazano go na dodatkowe
prawie 5 lat pozbawienia wolności za rzekome
złamanie zasad obowiązujących w więzieniu.
Jego żona Nina w czasie odwiedzin w zeszłym
roku stwierdziła, że jej mąż jest na skraju
załamania: “Nie poznawałam go. W jego oczach
nie było już nadziei, jedyne co mu pozostało,
to walka o przetrwanie.”
Wezwij Prezydenta Uzbekistanu do
natychmiastowego uwolnienia Muhammada
i zbadania sprawy tortur, których doświadczył.
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Okaż Muhammadowi
swoje wsparcie
Muhammad i jego rodzina potrzebują naszego wsparcia.
Jego córka Aigul podkreśla, że każdy list do jej taty jest
na wagę złota. W wiadomościach nie podawaj swojego
adresu ani nie wspominaj o Amnesty International
Najlepiej apele wysyłać w językach uzbeckim lub
rosyjskim.Wyślij swoje listy i kartki na adres:
Muhammad Bekzhanov
Otryad 12
KIN 6448
Navoi region
Uzbekistan

