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SCHRIJFACTIE RUSLAND 
 
6 jaar cel voor jonge activisten 
 
Yan Sidorov en Vladislav Mordasov wilden op 
5 november 2017 op de stoep van een 
overheidsgebouw in Rostov aandacht vragen 
voor honderden inwoners die hun huizen 
verloren bij een grote brand eerder dat jaar. 
Tijdens hun voorbereidingen pakte de politie 
hen op. Op 4 oktober 2019 veroordeelde een 
rechter beide activisten tot 6 jaar in een streng 
strafkamp voor ‘een poging tot het organiseren 
van massarellen’. 
Een derde man,Viacheslav Shashmin, die 
werd gearresteerd beweert Sidorov en 
Mordasov niet te kennen en niet te hebben 
deelgenomen aan hun vreedzaam protest. 
Toch kreeg hij een voorwaardelijke straf van 3 
jaar opgelegd omdat hij volgens de rechter zou 
hebben willen deelnemen aan massarellen. 
Yan Sidorov en Vladislav Mordasov zeggen 
tijdens hun voorarrest te zijn gemarteld. Zij 
moesten bekennen dat ze van plan waren een 
gewelddadig protest te organiseren. Tijdens de 
hoorzitting weigerde een derde van de 
getuigen hun eerdere getuigenis te bevestigen, 
omdat ze deze onder dwang zouden hebben 
afgelegd. 
Wat kunt u doen?  
Schrijf vóór 1 maart 2020 naar de openbaar 
aanklager in Rusland. Roep hem op de 
veroordeling van Yan Sidorov, Vladislav 
Mordasov en Viacheslav Shashmin 
onmiddellijk te vernietigen. Het adres staat op 
de brief, een kopie mag u nog sturen aan: 
Ambassade van de Republiek Guinee  
Z.E. de heer Ousmane Sylla 
Boulevard Auguste Reyers 108  
1030 Brussel - België 
E-mail: ambaguinee.bruxelles@yahoo.fr 
 
 
 
 
 
 
Goed nieuws Guinee 7-1-2020: Vijf activisten die 
demonstreerden voor democratie in Guinee zijn 
vrijgelaten. Zij brachten meer dan een maand in de 
gevangenis door nadat zij waren opgepakt voor 
deelname aan een niet-geauthoriseerde 
bijeenkomst. Een van de gevangenen zei tegen een 
Amnesty-medewerker: dankzij druk van de media, 
nationale organisaties en internationale 
organisaties als Amnesty, verbeterde de situatie. 
Dank voor jullie steun.’ Zie voor meer info: 

www.amnestyinternational.nl / nieuws.  

 

 
SCHRIJFACTIE IRAK 
 
Mensenrechtenadvocaat opgepakt en 
verdwenen 
 
De 29-jarige advocaat Ali Jaseb Hattab al-Heliji 
is ontvoerd, 2 dagen nadat hij bedreigd werd 
door mannen van de Irakese veiligheidsdienst. 
Die zeiden hem te stoppen met zich uit te 
spreken op Facebook over de vele 
demonstranten die gedood zijn tijdens de 
massaprotesten begin oktober in Irak. 
In de val gelokt 
Ali al-Heliji kreeg op 8 oktober een telefoontje 
van een vrouw die met hem wilde afspreken. 
Al-Heliji dacht dat het om een nieuwe zaak 
ging. Maar meteen nadat ze elkaar hadden 
getroffen stopten er twee zwarte pick-up trucks 
met gewapende mannen. De mannen horen 
vermoedelijk bij een tak van het Irakese leger. 
Ze trokken Ali uit zijn auto en reden met hem 
weg. Sindsdien is er niets meer van hem 
vernomen. In Irak gaan mensen sinds begin 
oktober massaal de straat op. Ze eisen betere 
basisvoorzieningen en een einde aan de 
corruptie in het land. De autoriteiten zetten 
buitensporig geweld in om de protesten de kop 
in te drukken, waaronder traangas en 
sluipschutters. Activisten, advocaten en 
journalisten worden mishandeld of opgepakt, 
of ze verdwijnen. Er zijn al 400 mensen 
omgekomen en meer dan 18.000 mensen 
raakten gewond. 
Wat kunt u doen?  
Schrijf vóór 1 maart 2020 naar de minister van 
Binnenlandse Zaken van Irak. Roep hem op 
onmiddellijk onderzoek te doen naar de 
ontvoering van Ali Jaseb Hattab al-Heliji en 
ervoor te zorgen dat hij met zijn familie wordt 
herenigd. Het adres staat op de brief, een 
kopie kunt u eventueel nog sturen aan:  
Ambassade van de Republiek Irak  
Z.E. de heer Hisham Al Alawi 
Johan De Wittlaan 16  
2517 JR Den Haag 
E-mail: secretary.emb.iraq@gmail.com 
 
NB: vergeet uw naam, adres en handtekening 
niet! Portokosten: De zones Europa en Wereld 
zijn samengevoegd tot 1 zone: Internationaal, 

met  basistarief  € 1,50. Vragen of opmerkingen 
over deze acties? Neem contact op via S. Ykema, 

tel. 514862 of janslotnl@hetnet.nl 
 <<<KIJK..., BRIEVEN STUREN HELPT!! 
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