
Ibrahim Ezz El-Din 
EGYPT

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
Ibrahim er kjent for å være morsom og han elsker å 
tegne. Han er fan av fotballklubben Zamalek Sporting 
Club i Giza. Du kan lage en tegning eller skrive et brev til 
Ibrahim eller til moren hans. Han blir 27 år 15. november. 

Du kan også sende en oppmuntring til Ibrahims 
bekymrede kolleger ved å ta bilde av det du har laget og 
dele det via deres Facebook-side: www.facebook.com/
ecrf.net/. Nevn gjerne @Amnesty International Norway.

Forslag til melding: 
I am thinking of you and supporting you: 
.كمعدأ و كيف ركفأ انا

UTTRYKK DIN STØTTE PÅ TWITTER
Spør statsminister Abdel Fatah el-Sisi hvor Ibrahim er og 
krev at han beskyttes mot tortur! 

Forslag til melding:
#Egypt Human Rights researcher, Ibrahim Ezz el-Din has 
been forcibly disappeared. I am joining #WriteforRights to 
tell @AlsisiOfficial and @moiegy to reveal where Ibrahim 
is and to ensure that he is protected from torture. 

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Henvend deg til: Statsadvokat Nabil Sadek. 
Tiltaleform: Dear Sir.

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT EGYPTISKE 
MYNDIGHETER:
• Avslører hvor Ibrahim Ezz El-Din befinner seg og  

sørger for at han har tilgang til advokat og familien, 
og at han beskyttes mot tortur og annen mishandling.

• Løslater Ibrahim Ezz El-Din umiddelbart med  
mindre han blir tiltalt for en internasjonal  
anerkjent straffbar handling.

• Stanser bruken av tvungne forsvinninger, setter i gang 
en uavhengig etterforskning av praksisen og stiller de 
ansvarlige for retten.

Les mer og se forslag til brevtekst på:
amnesty.no/aksjon/ibrahim

Send brevene til:
Amnesty International, Att: Ibrahim
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

I juni 2019 ble Ibrahim arrestert av egyptiske 
sikkerhetsstyrker på åpen gate i nabolaget i Kairo. Siden har 
ingen sett ham. Moren og resten av familien er bekymret for 
sikkerheten hans og vet at han er i fare for å bli torturert 
av myndighetene. Både familien og advokaten hans har 
etterlyst ham hos politiet, men myndighetene nekter for at 
de vet hvor Ibrahim er.

FARLIG Å KRITISERE MYNDIGHETENE
Ibrahim jobber som etterforsker for den egyptiske 
menneskerettighetsorganisasjonen «Kommisjon 
for rettigheter og frihet» (ECRF). Jobben hans er å 
dokumentere hvordan egyptiske myndigheters boligpolitikk 
bryter med befolkningens grunnleggende rettigheter til 
trygghet og beskyttelse. Mange blir utsatt for nådeløse 
tvangsutkastelser eller blir fratatt muligheten til å skaffe 
seg et trygt hjem. 

I Egypt er det farlig å si noe negativt om myndighetene. 
Mange er blitt fengslet bare for å ha postet innhold 
myndighetene ikke liker i sosiale medier. De siste årene er 
det blitt stadig verre, og hundrevis av personer, inkludert 
barn, holdes fengslet på ukjent sted i måneder og år 
uten rettssak eller dom. Egyptiske myndigheter bruker 
tvungne forsvinninger systematisk for å skremme folk fra 
å benytte ytringsfriheten sin eller fra å delta i fredelige 
demonstrasjoner og organisasjoner.

FIRE KOLLEGAER FENGSLET
Ibrahim har jobbet for ECRF siden 2016, og i løpet av de tre 
årene har fire av kollegaene hans blitt fengslet for arbeid 
med menneskerettigheter. 

Ingen har sett Ibrahim Ezz El-Din (26) siden 
juni. Det eneste vi vet er at han står i fare for 
å bli torturert, etter at han ble arrestert av 
sikkerhetsstyrkene i Egypt. De likte ikke at han 
jobbet for alles rett til trygghet og beskyttelse. 
Hjelp familien hans å få ham hjem! 


