
GULZAR DUSZENOWA 

Kirgistan 

WALCZY O PRAWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Gulzar Duszenowa jest wojowniczką. W 2002 roku straciła 

czucie w nogach po wypadku samochodowym z udziałem 
pijanego kierowcy. W następnym roku jej mąż zmarł nagle 

i stała się jedyną opiekunką ich dwójki małych dzieci. 

Pomimo przeciwności, nigdy się nie poddała. Wiele lat 

później spotkała inne osoby z niepełnosprawnościami, 
które organizowały się w Biszkeku. Zdała sobie sprawę, że 

łączą ich wspólne problemy. Jej życiową misją stało się to, 

aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami godne 

życie i możliwość swobodnego poruszania się. Spotykała 
się z urzędnikami, organizowała szkolenia dla kierowców 

autobusów i zachęcała do działania w mediach 

społecznościowych. Nadal jednak napotyka bariery. 

Codziennie spotyka się z dyskryminacją w społeczeństwie, 
w którym kobiety nie powinny się wypowiadać, a osoby z 

niepełnosprawnościami postrzegane są jako nieuleczalnie 

chorzy "inwalidzi". Gulzar nie chce milczeć. Wesprzyjmy ją. 

 

 

GERALDINE CHACÓN 

Wenezuela 

PRZEŚLADOWANA ZA WSPIERANIE MŁODYCH LUDZI 

Geraldine Chacón zawsze chciała bronić innych ludzi. W 
wieku 9 lat marzyła o byciu prawnikiem. W wieku 14 

lat reprezentowała lokalny rząd młodzieżowy. Na 

uniwersytecie założyła sieć aktywistów Amnesty 

International, którzy wspólnie dążyli do zmian. Ta pasja 
pokierowała ją do pracy w organizacji, która wspiera 

młodych ludzi w niektórych z najbiedniejszych rejonów 

Caracas, jej rodzinnego miasta. Ale wtedy, w lutym 

2018 roku, ta młoda, entuzjastyczna członkini 
społeczności została aresztowana w swoim domu przez 

uzbrojonych funkcjonariuszy. Władze niesłusznie 

powiązały ją z grupami "oporu", które oskarżane są o 

organizowanie gwałtownych antyrządowych 

demonstracji. W rzeczywistości jej prześladowanie jest 
częścią zakrojonego na szerszą skalę rządowego ataku 

na tych, którzy krytykują władze i walczą o prawa 

człowieka podczas obecnego kryzysu wenezuelskiego. 

Po czterech miesiącach pozbawienia wolności 
spędzonych w przerażających warunkach, Geraldine 

została warunkowo zwolniona w czerwcu 2018 roku. Nie może jednak opuścić kraju, a jej sprawa 

jest nadal otwarta, tak by mogła zostać w dowolnym momencie ponownie aresztowana bez żadnego 

powodu. 

 


