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IDRIS KHATTAK, PAKISTAN
Idris Khattak, opisywany przez swoje córki jako „zapalony, 

ale beznadziejny” kucharz, ma wiele zainteresowań. Mówi po 
rosyjsku, połyka książkę za książką i hoduje kury, z którymi lubi 
sobie pogawędzić.

Idris jest także pakistańskim ekspertem ds. wymuszonych 
zaginięć. Całymi latami dokumentował to przestępstwo  
w świetle prawa międzynarodowego dla Amnesty International 
oraz Human Rights Watch. Jednak w wyniku okrutnego 
zrządzenia losu, Idris również zaginął.

13 listopada 2019 roku Idris był właśnie w drodze do 
domu ze stolicy Pakistanu, Islamabadu, kiedy przechwycono 
jego wypożyczony samochód. Od tego czasu nikt go nie widział. 
Władze w Pakistanie stosują wymuszone zaginięcia w celu 
uciszenia obrońców praw człowieka takich jak Idris, a także 
innych krytyków.

Talia, 20-letnia córka Idrisa, zaczęła z pomocą Amnesty 
International walczyć o powrót swojego ojca, nie zważając na 
ostrzeżenia, by tego nie robiła. Jej odwaga się opłaciła.  
W czerwcu władze przyznały, że trzymają Idrisa w zamknięciu  
i zostanie oskarżony na podstawie Ustawy o tajemnicy 
państwowej. Wciąż nie ujawniły jego miejsca pobytu. 

Rodzina Idrisa boi się, że zostanie on oskarżony  
o szpiegostwo. Jeśli zostanie skazany, może mu grozić 14 lat 
więzienia lub nawet kara śmierci. 

„Patrzę na zdjęcia taty i marzę tylko o tym, żeby wszedł do 
pokoju i żebyśmy znowu byli razem”, mówi Talia. „Zasługujemy 
na informacje, a on powinien być chroniony przez prawo”. 

Wezwij pakistańskie władze, by uwolniły Idrisa. 

NAPISZ DO PREMIERA 
PAKISTANU
Wezwij go, by uwolnił Idrisa albo, jeśli 
istnieją wiarygodne i dopuszczalne 
prawem dowody na to, że popełnił 
on przestępstwo w świetle prawa 
międzynarodowego, by bezzwłocznie 
postawiono go przed cywilnym sądem 
powszechnym i osądzono  
w sprawiedliwym procesie. 
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POKAŻ RODZINIE 
IDRISA,  ŻE ICH 
WSPIERASZ  
Wyślij wyrazy wsparcia do jego córek, 
Talii i Shumaisy. Możesz wysłać zdjęcie 
książek, które polecasz lub swoje zdjęcie 
w czasie pracy w ogrodzie – dwóch 
rzeczy, które Idris uwielbiał. Napisz do 
nich na Twitterze @TaliaKhattak  
i @shumaisa77 lub prześlij w formie 
wydruku na adres:  
 
Amnesty International South Asia 
Regional Off ice 
23/2 Horton Place 
Colombo 07, Sri Lanka
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