
TORTUROWANI
I UWIĘZIENI 
ZA GRAFFITI
BAJRAM I GIJAS AZERBEJDŻAN

©
 A

i W
eiw

ei

©
 A

i W
eiw

ei



Protestowali w jedyny sposób, jaki znali. Mając 
dość coraz bardziej autorytarnego państwa 
studenci Bajram Mammadow i Gijas Ibrahimow 
napisali sprayem wiadomość na pomniku byłego 
prezydenta Azerbejdżanu, którego syn rządzi 
teraz krajem.  

Napisali „Szczęśliwego dnia niewolnika”, grając 
znanym sloganem „Szczęśliwego dnia kwiatów”, 
który obchodzony jest 10 maja, w dzień urodzin 
poprzedniego prezydenta. Młodzi mężczyźni  
9 maja opublikowali zdjęcie z akcji na 
Facebooku. W ciągu kilku godzin aresztowano 
ich i oskarżono o posiadanie narkotyków. 

Bajram i Gijas twierdzą, że policjanci podrzucili 
im heroinę. Fakt, że zostali aresztowani krótko 
po pomalowaniu pomnika i przesłuchiwano ich 
tylko w związku z graffiti pokazuje, że zarzuty 
zostały sfabrykowane. 

Obaj zostali dotkliwie pobici i zmuszeni do 
złożenia fałszywych zeznań. „Ściągnęli mi 
spodnie i grozili, że zgwałcą mnie pałką” - 
Bajram napisał z więzienia. „Musiałem się 
‘przyznać’ i podpisać oświadczenie, które 
spisali”. 

Bajram i Gijas są w areszcie i czekają na proces. 
Grozi im do 12 lat więzienia – wszystko  
w związku z opublikowaniem posta na 
Facebooku i krytyką rządu. 

Wezwij prezydenta Azerbejdżanu do 
natychmiastowego uwolnienia Bajrama i Gijasa.  

  

BAJRAM I GIJAS 
AZERBEJDŻAN

Napisz do Prezydenta 
Azerbejdżanu 

Pokaż Bajramowi i Gijasowi, 
że ich wspierasz 

Wezwij do oddalenia wszystkich zarzutów przeciwko Bajramowi  
i Gijasowi i do natychmiastowego uwolnienia dwóch studentów. 
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Pomóż podtrzymać ich na duchu wysyłając do nich kartki, listy  
i rysunki. W swoich wiadomościach możesz napisać: 
„Möhk m ol” („Bądź dzielny”).

Bajram Mammadow / Gijas Ibrahimow 
Baki Investigation Isolator (Kurdakhany Detention Facility)
Sabunchu District
Zabrat 2 settlement
AZ1104
Azerbaijan
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