SARAH MARDINI AND SEÁN BINDER,
GRECJA

WIĘZENIE ZA
RATOWANIE LUDZKIEGO
ŻYCIA
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SARAH MARDINI AND
SEÁN BINDER
W Grecji możesz pójść do więzienia za próbę ocalenia
czyjegoś życia. To przydarzyło się Sarze Mardini (24 lata)
i Seánowi Binderowi (25 lat), kiedy zgłosili się jako
ratownicy-wolontariusze do organizacji działającej na
wyspie Lesbos. Ich zadaniem było wypatrywanie na morzu
łodzi, które mogły być w niebezpieczeństwie i pomaganie
uchodźcom.
Są oskarżeni o szpiegostwo, przemyt ludzi i przynależność
do organizacji przestępczej. Jeśli zostaną uznani za
winnych, Sarah i Seán mogą zostać skazani na 25 lat
więzienia.
Za kratami spędzili ponad 100 dni, zanim zostali zwolnieni
za kaucją w grudniu 2018 r.
Seán, który obecnie przebywa w Irlandii, mówi, że
najstraszniejsze w tym, co mu się przydarzyło “jest nie to,
że wsadzono mnie do więzienia, ale fakt, że może to
spotkać każdego”. Do takich sytuacji dochodzi, kiedy
rządy, zamiast podejmować działania w celu zapewnienia
prawa uchodźców do bezpiecznego miejsca do życia, robią
kryminalistów z osób, które próbują pomagać uchodźcom.
Kiedy ludzie muszą uciekać przed konfliktem, torturami
lub innymi nadużyciami w swoich krajach, często nie mają
innego wyjścia niż udać się w ryzykowną drogę, aby dotrzeć
do miejsca, które będzie dla nich bezpieczne.
Sarah, która przebywa obecnie w Niemczech, dobrze zna
to zagrożenie. W 2015 r. uciekła przed wojną w Syrii
przemierzając Morze Egejskie w łódce, która prawie
zatonęła. Wraz z siostrą przyholowała łódkę do brzegu
Lesbos i ocaliła życie wszystkich, którzy znajdowali się na
pokładzie.
Wezwij Grecję do wycofania wszystkich zarzutów przeciwko
Sarze i Seánowi.

NAPISZ DO WŁADZ GRECJI
JUŻ DZIŚ
Domagaj się, aby wycofały
wszystkie zarzuty przeciwko
Sarze Mardini i Seánowi
Binderowi.
Michalis Chrisochoidis
Minister of Citizens’ Protection
Twitter: @chrisochoidis
Email: minister@yptp.gr
Zwrot grzecznościowy:
Szanowny Panie Ministrze
Ambasada Grecji
ul. Górnośląska 35
00-432 Warszawa
Polska

POKAŻ SARZE I SEÁNOWI,
ŻE JESTEŚ PO ICH STRONIE
Wyślij wiadomość wyrażającą
Twoje wsparcie dla Sary i Seána
oraz dla uchodźców, którym tak
bardzo chcieli pomóc.
Sarah and Seán
c/o Amnesty International
Europe Regional Office
1 Easton Street
London WC1X 0DW
UK
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