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ACİL EYLEM
İNSAN HAKLARI AVUKATI HÜDA ABDÜLMÜNİM
BİLİNMEYEN BİR YERDE GÖZALTINDA TUTULUYOR
Hüda Abdülmünim 15 Ocak 2019’da sorgulanmak üzere savcılığa çıkarıldı ve tutukluluk süresi 15 gün
daha uzatıldı. Hüda, kızına, bilinmeyen bir yerde gözaltında tutulduğunu söyledi.
Hüda 20 gün zorla kaybedildikten sonra en son 21 Kasım 2018’de Cumhuriyet Savcılığı’na çıkarılmıştı. 2
Aralık 2018’den 14 Ocak 2019’a kadar Hüda’yı hiçbir cezaevinde bulamayan avukatı ve ailesi, Hüda’nın
akıbetini ve nerede tutulduğunu da bilmiyordu.
HEMEN ŞİMDİ YAZIN: AŞAĞIDAKİ DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ KULLANARAK YA DA KENDİ
KELİMELERİNİZLE MISIRLI YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNUN
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Sayın Savcı,
Hüda Abdülmünim 15 Ocak 2019’da soruşturma için savcılığa çıkarıldı ve tutukluluk süresi 15 gün daha uzatıldı.
Hüda, kızına, nerede gözaltında tutulduğunu bilmediğini söyledi. Savcılıktaki sorgusundan sonra güvenlik güçleri
Hüda’yı gözleri bağlı halde bilinmeyen bir yere götürdü.
Hüda zorla kaybedildikten sonra 21 Kasım 2018’de Cumhuriyet Savcılığı’na çıkarıldı. 22 Kasım’da kendisini görebilen
ailesi Hüda’nın üzerinde aynı kıyafetlerin olduğunu, korktuğunu, titrediğini ve başına gelenler hakkında
konuşamadığını söyledi. Hüda daha sonra güvenlik güçleri tarafından götürüldü. 24 ve 28 Kasım’da Hüda ile tekrar
görüşen ailesi, 2 Aralık 2018’den Hüda’nın savcılığa çıkarılacağını öğrendikleri 14 Ocak’a kadar tutulduğu yer
hakkında bilgi sahibi olamadı.
Hüda’yı 15 Ocak’ta gören kızı yetersiz ve kötü beslenme nedeniyle oldukça zayıfladığını söyledi.
Sizden Hüda Abdülmünim’in akıbetini ve nerede tutulduğunu açıklamanızı ve Hüda’yı keyfi gözaltından serbest
bırakmanızı talep ediyoruz. Ayrıca size, Hüda Abdülmünim’in nitelikli sağlık uzmanlarına ve reçeteli ilaçlara yeterli ve
düzenli erişimini, gizlilik ilkesi de dahil olmak üzere uluslararası standartlara ve tıbbi etiğe uygun bir şekilde
sağlamanız çağrısında bulunuyoruz.
Saygılarımla,

EK BİLGİ
Mısır’da devlete bağlı güvenlik güçleri, 1 Kasım 2018 günü, saat 01:30’da Hüda Abdülmünim’in Kahire’deki evine baskın
düzenledi. Evin altını üstüne getirerek arama yapan güvenlik güçleri, Hüda’yı gözleri bağlı halde annesinin evine götürdü ve
annesinin evini aradıkları sırada da gözleri bağlı halde polis aracında bekletti. Hüda, daha sonra, bilinmeyen bir yere götürüldü.
Hüda’nın kızı, annesinin gözaltına alındığı ana tanıklık etti. Memurlar, Hüda’nın kızına, devlete bağlı güvenlik güçlerine mensup
olduklarını doğruladı. Ancak tutuklama emrini göstermediler ve Hüda’nın neden gözaltına alındığını veya nereye götürüldüğünü
söylemediler. İlaçlarını ve kişisel eşyalarını yanına almasına izin verilmeyen Hüda’nın bacağındaki kan pıhtısı ve yüksek
tansiyonu, devamlı olarak denge kaybı yaşamasına neden oluyor. Farklı polis merkezlerinde Hüda’nın akıbetini ve nerede
tutulduğunu soran avukatları henüz Hüda’nın yerini belirleyemedi. Yetkililer, Hüda’nın gözaltına alındığını inkar ederek nerede
tutulduğunu bilmediklerini söylediler. Uluslararası Af Örgütü, Hüda Abdülmünim’in zorla kaybedildiği görüşünde.
60 yaşında bir insan hakları avukatı olan Hüda Abdülmünim, önde gelen bir insan hakları örgütü olan Mısır Hak ve Özgürlükler
Koordinasyonu adına gönüllü danışmanlık yapıyor. Son beş yıl içinde Hüda, zorla kaybetme vakaları da dahil olmak üzere insan
hakları ihlallerini belgeliyor. Mısır Temyiz Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nde de avukat olan Hüda, aynı zamanda İnsan
Hakları Ulusal Konseyi’nin ve Mısır Barolar Birliği’nin üyesidir. Uluslararası Af Örgütü, Hüda’nın aktivizmi ve çeşitli insan hakları
davalarında savunma makamı üyeliği nedeniyle gözaltına alındığı görüşünde. Hüda Abdülmünim’in gözaltına alınmasının, 1
Kasım’da başlatılan ve Mısır Hak ve Özgürlükler Koordinasyonu’nun eski sözcüsü Muhammed Ebu Hureyre gibi önde gelen insan
hakları aktivistlerini ve avukatlarını hedef alan toplu gözaltıların bir parçası olduğu görülüyor.
Hüda Abdülmünim’in Mısır dışına seyahat etmesine 2013 sonlarından beri izin verilmiyordu. Hüda, daha önce herhangi bir suçla
suçlanmamıştı. Hüda’nın gözaltına alındığı gün olan 1 Kasım 2018’de, Mısır yetkilileri bir dizi baskın gerçekleştirerek en az 31
insan hakları savunucusu ve avukatı gözaltına aldı. Bu kişilerden 10’u kadın, 21 ise erkekti.
Zorla kaybetmelerle ölüm cezasına giderek daha fazla başvurulduğunu belgeleyen ve devletin gerçekleştirdiği ihlallerin
mağdurlarına hukuki destek sağlayan Mısır Hak ve Özgürlükler Koordinasyonu, baskıların özellikle hedefi oldu. 1 Kasım’da insan
hakları çalışmalarının askıya alındığını duyuran Mısır Hak ve Özgürlükler Koordinasyonu, Mısır’daki mevcut durumun insan
hakları faaliyetlerini sürdürmeye elverişli olmadığını ifade etti ve BM İnsan Hakları Konseyi’nden duruma müdahale etmesini talep
etti.

