Nieustraszone wojowniczki w walce o wolność.
„Dziewczyny, broń i ISIS” w listopadzie na kanale Nat Geo
People
W listopadzie Nat Geo People przedstawi widzom historię heroicznych kobiet, które
kroczą z bronią ku wolności. Powrócimy do makabrycznych wydarzeń z sierpnia
2014 roku. Poznamy dziewczyny, których nie oszczędził los. Ile zdoła znieść
kobieta? Opowiedzą nam o tym młode jazydki walczące z ISIS.
„Dziewczyny, broń i ISIS” – premiera w niedzielę 26 listopada o godz. 22:00 na
kanale Nat Geo People.
Sierpień 2014, północny Irak. Tak zwane Państwo Islamskie zajmuje miasto Sinjar i
dokonuje masakry na jazydach. Tysiące mężczyzn ginie, a kobiety zostają uprowadzone to największe masowe porwanie tego wieku. W rękach bojowników z ISIS znalazło się
ponad 5 tysięcy pojmanych jazydek. Większość z nich straciła wszystko – wolność,
godność, rodzinę i dom. Mimo młodego wieku doświadczyły niewyobrażalnego cierpienia,
widziały makabryczne sceny i otarły się o śmierć.
„Miała jedynie 9 lat kiedy została brutalnie zgwałcona. Takie sytuacje były na porządku
dziennym” - wspomina jedna z porwanych w 2014 roku jazydek.
W wyniku zeszłorocznych działań wojennych, tzw. Państwo Islamskie straciło część
okupowanych terenów, dzięki czemu około 2 tysięcy kobiet odzyskało wolność. Wśród
nich była grupa, która uformowała żeńską jednostkę bojową. Za cel postawiła sobie
wytropienie i zabicie bojowników ISIS odpowiedzialnych za ich porwanie, gwałty i
zniewolenie. Teraz - silniejsze niż kiedykolwiek - chwytają za broń, by walczyć o te, które
dalej pozostają w niewoli. Wśród uwięzionych kobiet są ich matki, siostry, ciotki i
przyjaciółki – wszystkim bezprawnie odebrano wolność.
W dokumencie „Dziewczyny, broń i ISIS” wraz z dziennikarką Stacey Dooley wyruszymy
śladami największego masowego porwania, by dowiedzieć się jak najwięcej o
wydarzeniach z sierpnia 2014 roku i o losie ludzi, którzy stali się ofiarami islamskich
bojowników. Film zabierze również widzów do żeńskiego centrum szkoleniowego.

Pokaże, że kobiety-wojowniczki to jedno z największych zagrożeń dla członków tzw.
Państwa Islamskiego. Śmierć z ich ręki uniemożliwia im dostanie się do Dżannah, czyli
muzułmańskiego raju. W programie przyjrzymy się jak młode dziewczyny przygotowują
się na starcie z wrogami, dla których słowo „litość” nie istnieje. Przeniesiemy się też na
pole walki, gdzie zobaczymy starcia z bojownikami ISIS. Zobaczymy jak bardzo kobiety
muszą być ostrożne w swoich działaniach, by nie popełnić błędu, który mógłby
doprowadzić do ponownej utraty wolności.
Dokument jest częścią cyklu „Idąc własną drogą: kobiety, które inspirują” emitowanego na
kanale Nat Geo People.
„Dziewczyny, broń i ISIS” – premiera w niedzielę 26 listopada o godz. 22:00 na
kanale Nat Geo People

###
Nat Geo People to kanał telewizyjny pełen inspirujących historii, opowiadanych przez autentycznych, a przy tym
niezwykłych bohaterów. Pokazuje fascynujące kultury, tradycje i niespotykane zjawiska. Zaspokaja ciekawość
świata, dostarczając wiele rozrywki i wzruszeń. Jest adresowany przede wszystkim do kobiet. Można w nim
zobaczyć m.in. takie serie jak „Dolce vita według Davida Rocco”, „Czworo niemowląt na sekundę”, „Weterynarz z
powołania” czy „Kossakowski. Szósty zmysł” oraz „Zawód: lekarz”. Na kanale jest także emitowany cykl programów
„Idąc własną drogą: kobiety, które inspirują”, przedstawiających niezwykłe kobiety i ich pasję do zmieniania świata.
Kanał Nat Geo People jest dostępny m.in. dla abonentów Cyfrowego Polsatu na pozycji EPG 160 oraz nc+ - na
pozycji 141 oraz UPC – na pozycji 373 i 302 i TOYA – na pozycji 342, docierając do ponad 4.5 miliona
gospodarstw domowych.
Po udanym debiucie w takich krajach jak: Dania, Niemcy, Włochy czy Turcja kanał Nat Geo People stał się
integralną częścią oferty programowej rodziny marek National Geographic. Jego ramówka i oprawa antenowa
zaprojektowane zwłaszcza z myślą o kobiecej widowni, idealnie dopełniają ofertę programową kanałów z portfolio
FOX Networks Group.
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