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SCHRIJFACTIE CHINA 
 
Executie dreigt voor Oeigoerse 
academicus De Oeigoerse Tashpolat Tiyip, 
academicus en directeur van de universiteit 
van Xinjiang, verdween in 2017. De Chinese 
autoriteiten veroordeelden hem in het geheim 
voor ‘separatisme’: hij zou streven naar 
afscheiding van de Chinese provincie Xinjiang. 
Het is niet bekend waar Tiyip wordt 
vastgehouden. Er zijn zorgen dat hij elk 
moment kan worden geëxecuteerd. 
Oeigoeren onderdrukt 
De Chinese autoriteiten voeren sinds 2016 de 
onderdrukking op van de Oeigoeren, een 
voornamelijk islamitische minderheidsgroep in 
de regio Xinjiang. Zo’n miljoen mensen zitten 
opgesloten in zogenaamde heropvoedings-
kampen. Tiyip werd opgepakt toen hij met 
studenten naar Duitsland wilde reizen voor een 
conferentie. Naar alle waarschijnlijkheid 
vreesden de Chinese autoriteiten dat hij niet 
loyaal zou zijn aan de Chinese staat en de 
communistische partij. 
Tiyip werd veroordeeld na een oneerlijk 
proces. Hij kreeg de doodstraf opgelegd, met 
een proeftijd van twee jaar. Dat is nu twee jaar 
geleden. Omdat hij in het geheim wordt 
vastgehouden kan hij elk moment worden 
geëxecuteerd. 
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 februari 2020 naar de autoriteiten 
in China. Roep hen op om Tashpolat Tiyip niet 
te executeren en hem onmiddellijk vrij te laten 
tenzij er bewijs is dat hij een internationaal 
erkend misdrijf heeft gepleegd. Het adres staat 
op de brief, een kopie mag u sturen aan: 
Embassy of China, H.E. Mr. Dr. Hong Xu 
Willem Lodewijklaan 10 
2517 JT Den Haag 
E-mail: chinaemb_nl@mfa.gov.cn 
 
Goed nieuws:. Ethiopische gewetensgevangene 
vrijgelaten. In Ethiopië werd op 19 november Firew 
Bekele vrijgelaten. Hij zat bijna 3 maand gevangen. 
Bekele werd beschuldigd van het schrijven van een 
boek waarin kritiek geuit wordt op de nieuwe 
premier Abiy Ahmed. Hij ontkent het boek te 
hebben geschreven. Amnesty beschouwde Bekele 
als gewetensgevangene. Zie: 

www.amnestyinternational.nl / nieuws.  

 
 
 
 
 
 
 

 
SCHRIJFACTIE PAKISTAN 
 
Verzonnen aanklachten tegen kritische 
professor en mensenrechtenverdediger 
Muhammad Ismail, die zijn kritiek niet onder 
stoelen of banken steekt. Hij is kritisch op het 
Pakistaanse leger en op de behandeling van 
zijn dochter, een bekende vrouwenrechten-
activist. Dit komt hem mogelijk duur te staan. 
Hem hangt een gevangenisstraf van 7 jaar 
boven het hoofd voor ‘haatzaaien’ en het 
verspreiden van ‘onjuiste informatie’ via sociale 
media. Hij kwam op 25 november op borgtocht 
vrij. Maar de aanklachten blijven staan. 
Familie onder surveillance 
Muhammads dochter Gulalai is een bekende 
activist die zich inzet voor vrouwenrechten en 
de rechten van de Pashtun, een 
minderheidsgroep in Pakistan. Op 22 mei 2019 
klaagden de autoriteiten haar aan voor laster 
en terrorisme vanwege haar speech tijdens 
protesten na de verkrachting en dood van een 
Pashtun meisje. Ze ontvluchtte het land en 
vroeg asiel aan in de VS, sindsdien wordt de 
familie Ismail voortdurend in de gaten 
gehouden en lastiggevallen. Op 24 oktober 
ging Ismail naar de rechter met het verzoek 
een politieonderzoek tegen hem, zijn vrouw en 
dochter te laten vallen. Onbekende mannen 
pakten hem op de stoep van de rechtbank op. 
Een dag later pas hoorde zijn vrouw officieel 

dat hij gevangen was gezet en aangeklaagd. 
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 februari 2020 naar de autoriteiten 
in Pakistan. Roep hen op de aanklachten 
tegen Muhammad Ismail onmiddellijk te laten 
vallen en hem en zijn familie met rust te laten. 
Het adres staat op de brief, een kopie mag u 
sturen aan: Ambassade van de Islamitische 
Republiek Pakistan 
H. E. Mr. Ambassador Shujjat Ali Rathore 
Amaliastraat 8 
2514 JC Den Haag 
E-mail: parepthehague@mofa.gov.pk 
NB: vergeet uw naam, adres en handtekening 
niet! Portokosten: De zones Europa en Wereld 
zijn samengevoegd tot 1 zone: Internationaal, 

met  basistarief  € 1,45. Vragen of opmerkingen 
over deze acties? Neem contact op  met 
S. Ykema tel. 0516 514862 of janslotnl@hetnet.nl 
  <<<<<<   BRIEVEN STUREN WERKT!! 
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