
 
 

Amnesty International RSVP Schrijfactie maart 2020                           Ooststellingwerf

 
SCHRIJFACTIE EGYPTE 
 
Scholier al 3 jaar in de cel 
De Egyptische veiligheidsdienst pakte de toen 
14-jarige scholier Aser Mohamed op 12 januari 
2016 op. Agenten hielden hem 34 dagen vast 
zonder contact met de buitenwereld. Zijn 
familie en advocaat wisten niet waar hij was. 
Aser werd gemarteld om misdrijven te 
bekennen die hij zegt niet te hebben gepleegd. 
Hij kreeg in oktober 2019 een celstraf van 10 
jaar opgelegd. 
Bekentenis na marteling 
Aser vertelde dat hij elektroshocks kreeg en 
urenlang achter elkaar werd opgehangen aan 
zijn armen en benen. Na deze marteling 
‘bekende’ hij uiteindelijk o.m. dat hij betrokken 
was bij een aanslag op een hotel in Caïro. 
Aser ontkende de aanklachten tijdens de 
eerste zitting in zijn rechtszaak. Daarop vroeg 
de aanklager hem dreigend of hij nog meer 
elektroshocks wilde. Hij gaf daarmee aan op 
de hoogte te zijn van de martelingen. Hoewel 
het toelaten van een door marteling verkregen 
bekentenis een grove schending van de regels 
voor een eerlijk proces is, stelde de aanklager 
noch de rechter een onderzoek ernaar in. 
Wat kunt u doen?  
Schrijf vóór 1 april 2020 naar president al-Sisi 
van Egypte. Roep hem op Aser Mohamed 
onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te 
laten. Het adres staat op de brief, een kopie 
kunt u eventueel nog sturen aan: 
Ambassade v.d. Arabische Republiek Egypte  
H.E. Mr. Ambassador Amgad Maher Abdel 
Ghaffar 
Badhuisweg 92  
2587 CL Den Haag 
E-mail: info@ambeg.nl 
 
Goed nieuws Iran 10-2-2020:  Het gerechtshof in 
Teheran heeft de celstraffen van vrouwenrechten- 
verdedigers Yasaman Aryani en Monrieh 
Arabshahi teruggebracht tot negen jaar en zeven 
maanden. Daarvan moeten ze 5,5 jaar uitzitten. 
Ze deelden zonder hoofddoek op Internationale 
Vrouwendag ‘19 witte bloemen uit aan vrouwelijke 
treinpassagiers en spraken hun droom uit: dat 
vrouwen de vrijheid hebben om te kiezen wat ze 
dragen. Hun actie ging viral. Niet veel later werden 
ze gearresteerd en veroordeeld tot 16 jaar cel. 

Meer info: www.amnestyinternational.nl / nieuws.  

 
 
 
 
 
 

 
SCHRIJFACTIE MYANMAR 
 
Dichters achter de tralies 
Zes leden van de satirische dichtgroep 
Peacock Generation zitten celstraffen uit van 
tussen de anderhalf en tweeënhalf jaar. Ze zijn 
opgepakt voor een optreden waarin ze kritiek 
uitten op het Myanmarese leger. 
 
Repressieve wetgeving 
De zes dichters werden in april en mei 2019 
opgepakt nadat ze Thangyat hadden 
opgevoerd. Thangyat is een traditionele en 
gerespecteerde kunstvorm in Myanmar waarin 
dichtkunst, komedie en muziek samenkomen. 
De dichters droegen tijdens hun optreden 
uniformen en uitten kritiek op het leger. Het is 
absurd om hun optreden te zien als een 
gevaar voor het Myanmarese leger. Toch 
werden de Peacock-leden in oktober en 
november veroordeeld voor onder meer het 
aanzetten tot muiterij van soldaten. Ze riskeren 
nog een extra celstraf van twee jaar voor 
‘online laster’ omdat ze een video van hun 
optreden op Facebook plaatsten. 
De Peacock-leden werden aangeklaagd onder 
wetgeving die de Myanmarese autoriteiten 
vaak gebruiken om activisten vast te zetten en 
de vrijheid van meningsuiting in te perken. 
Wat kunt u doen?  
Schrijf vóór 1 april 2020 naar de autoriteiten in 
Myanmar. Roep hen op de vastgezette leden 
van de Peacock Generation onmiddellijk vrij te 
laten en hen niet verder te vervolgen. Het 
adres staat op de brief, een kopie kunt u 
eventueel nog sturen aan:  
Ambassade van de Unie van Myanmar 
(Brussel) 
His Excellency Mr. Soe Lynn Han 
Boulevard Général Wahis 9  
1030 Brussel 
Belgium  
E-mail: mebrussels@skynet.be 
 
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 met  

S. Ykema, tel. 514862 of janslotnl@hetnet.nl 
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