
Informacja prasowa: 
 

W piątek 4 września my przedstawiciele palestyńskich wiosek na Zachodnim Brzegu Jordanu, który 

od 1967 r. znajduje się pod okupacją Izraela, organizujemy pokojową demonstrację, pod hasłami 

polskiej „Solidarności”. Chcemy w ten sposób nawiązać do 35. rocznicy powstania NSZZ 

„Solidarność” jako początku polskiej drogi do wolności i oddać cześć Waszemu zwycięstwu. 

Będziemy mieli ze sobą oporniki – symbol Waszego oporu. Podczas demonstracji przedstawimy 

treść listu otwartego do narodu polskiego z prośbą o solidarność z naszą sprawą, a przede 

wszystkim z rodziną Tamimi z Nabi Saleh, której dzielna postawa podczas demonstracji w ostatni 

piątek uwieczniona na zdjęciach i nagraniach obiegła cały świat
1
. W ten sam piątek brutalnie pobity 

został także lider komitetu z Bilin Iyad Burnat
2
.  

 

Pokojowe demonstracje organizujemy w każdy piątek od ponad 10 lat jednocześnie w kilku 

wioskach na Zachodnim Brzegu. Ich scenariusz jest taki sam – jesteśmy  brutalnie atakowani przez 

wojsko izraelskie.  

 

Tego typu akcja, która wprost nawiązuje do zwycięstwa innego narodu, zostanie zorganizowana 

przez nas po raz pierwszy. I właśnie tę pierwszą demonstrację postanowiliśmy skierować do 

Polaków.  

 

Będziemy pokojowo maszerować, tak jak w każdy piątek w stronę zabranych nam ziem, na których  

zbudowano osiedla żydowskie i ponad 700 km długości ogrodzenie, którym Izrael powoli, przy 

milczeniu międzynarodowej opinii publicznej, zamyka nas w największym otwartym więzieniu 

świata.  Maszerując tak jak co tydzień od 10 lat, będziemy mieli nadzieję, że tym razem nie uderzy 

w nas machina przemocy. Oddając cześć polskiej „Solidarności”, zaapelujemy do Polaków o 

solidarność z naszą sprawą i rodziną Tamimi.  

 

W ten piątek jak zawsze demonstracje w Nabi Saleh i Bilin rozpoczną się o 13:30. Mamy nadzieję, 

że będziecie tam z nami.  

 

Załączamy treść listu otwartego, który 1 września przekażemy Przedstawicielowi Rzeczypospolitej 

Polskiej przy Palestyńskiej Władzy Narodowej w Ramallah. 

 

Podpisano: Komitet społeczny przeciwko murowi i osiedlom żydowskim  

 

Kontakt dla mediów:  
 

W języku angielskim: 

 

Munther Amira (+97) 0599260445 

www.popularstruggle.org 

fb: Popular Struggle Coordination Committe  

 

Bassem Tamimi z Nabi Saleh (+97) 0599428654 

Abdullah Aburahman z Bilin (+97) 0599107069 

 

W języku polskim: 

(+97) 0569500578 

                                                
1 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,18658093,brutalne-aresztowanie-12-letniego-palestynczyka-ze-

zlamana-reka.html 

2 http://roarmag.org/2015/08/palestine-bilin-idf-israel-iyad-burnat/ 


