بادروا إلى التحرك اآلن
 .2وابعثوا برسالة دعم إلى بيرتكان
ميدكسا:

 .1اكتبوا إلى المفوض األوروبي
للشؤون اإلنسانية والمساعدات
التنموية:
 nلإلعراب عن بواعث قلقكم بشأن إعادة فرض
الحكم المؤبد على بيرتكان ميدكسا إثر إعادة
اعتقالها في ديسمبر/كانون األول 2008؛
 nلحثه على استخدام جميع الوسائل
الدبلوماسية المتاحة لتشجيع حكومة إثيوبيا
بقوة على اإلفراج فورا ً وبال قيد أو شرط عن بيرتكان
ميدكسا.

بيرتكان
ميدكسا
إثيوبيا

تحيات من [اسم المدينة] .نفكر فيك ونبعث إليك
ولعائلتك بأطيب تحياتنا.
Birtukan Mideksa
C/O Ethiopian Women for Peace and
Development
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Wheaton, MD 20915
USA
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منظمة العفو
الدولية
اكتبوا من أجل
الحقوق

تقضي بيرتكان ميدكسا ،وهي زعيمة أحد أحزاب المعارضة،
حكماً بالسجن المؤبد في سجن كاليتي ،بأديس أبابا ،إثيوبيا.
وتعتبرها منظمة العفو الدولية سجينة رأي جرى سجنها
لممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير والمشاركة في
الجمعيات.
وكانت بيرتكان ميدكسا قد اعتقلت قبل ذلك في نوفمبر/تشرين
الثاني  2005في أعقاب اعتراض حزب «االئتالف من أجل الوحدة
والديمقراطية» ،الذي ترأسه ،على نتائج االنتخابات المحلية
والبرلمانية .إذ تحولت مظاهرات ما بعد االنتخابات إلى مصادمات
عنيفة – حيث قامت قوات األمن بقتل  187شخصاً وجرح 765
آخرين ،بينما ُقتل ما ال يقل عن ستة من رجال الشرطة .ووجهت
إلى بيرتكان ميدكسا تهمة الخيانة ،بين جملة تهم ،وأدينت
وحكم عليها بالسجن المؤبد.
وإثر مفاوضات قام بها زعماء محليون من كبار السن كانوا
يعملون مع المعتقلين ،جرى التوصل إلى تدبير أدى إلى
استصدار عفو من السلطات اإلثيوبية .وأفرج عن بيرتكان ميدكسا
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نرجو مساعدتكم
بيرتكان ميدكسا ،إثيوبيا

وآخرين في يونيو/حزيران  2007بعد قضائهم ما يربو على 18
شهرا ً في السجن .وال تزال شروط الصفقة غير معروفة على
وجه الدقة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني  ،2008تحدثت بيرتكان ميدكسا في
اجتماع عام في السويد عن العفو الصادر بحقها وعن العملية
التي أدت إلى اإلفراج عنها .وعندما عادت إلى إثيوبيا ،طلبت
منها السلطات سحب أقوالها ،مهددة بإعادة اعتقالها إذا لم
تفعل ذلك .ورفضت الطلب وأعيد اعتقالها في ديسمبر/كانون
األول  ،2008حيث ألغت وزارة العدل العفو الصادر لصالحها
وأعادت فرض الحكم بالسجن المؤبد.
ومنذ صدور حكم عن المحكمة في شكوى ضد إدارة السجن،
سمح لبيرتكان ميدكسا بتلقي مزيد من الزيارت من أفراد عائلتها
المقربين ،بما في ذلك والدتها وابنتها البالغة من العمر أربع
سنوات .بيد أنها لم تحصل إال على فرص متقطعة لالتصال
بممثليها القانونيين حتى تاريخه.
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