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SCHRIJFACTIE BANGLADESH 
Dagbladjournalist spoorloos verdwenen 
Op 10 maart startte de Bengalese politie een onderzoek naar journalist Shafiqul Islam Kajol en 31 
anderen. Zij werden allemaal beschuldigd van het publiceren van onjuiste, kwetsende en beledigende 
informatie op Facebook. Daarna heeft niemand meer iets van Kajol gezien of gehoord. Amnesty vreest 
dat hij het slachtoffer is van een gedwongen verdwijning. Shafiqul Islam Kajol is fotograaf en redacteur 
van de Bengalese krant Dainik Pokkhokal. Toen zijn vrouw naar de politie ging om zijn vermissing aan te 
geven, ontkenden de agenten dat ze hem vasthouden. Toch is ze bang dat hij het slachtoffer is van een 
gedwongen verdwijning, dat komt namelijk vaker voor in Bangladesh. 
Meer verdwijningen 
De regering van Bangladesh ontkent dat er gedwongen verdwijningen in het land plaatsvinden. Niettemin 
heeft de mensenrechtenorganisatie Odhikar vorig jaar 34 gevallen gemeld. Van deze mensen werden er 
acht later dood teruggevonden. Zeventien mensen bleken gearresteerd door de politie. Van de anderen is 
nog altijd niets bekend. 
Wat kunt u doen?  
Schrijf vóór 1 juni 2020 naar de Bengalese minister van Binnenlandse Zakenen roep hem op om een 
onderzoek in te stellen naar de verdwijning van Shafiqul Islam Kajol. Het adres staat op de brief, een 
kopie kunt u sturen aan: 
Ambassade van de Volksrepubliek Bangladesh  
Mr. Khondaker Ehteshamul Kabir,  
Counsellor & CDA a.i.  
Badhuisweg 77 
2587 CD Den Haag 
E-mail: mission.hague@mofa.gov.bd 

 
SCHRIJFACTIE GUINEE 
Activisten voor democratie vervolgd 
Op 6 maart hielden Ibrahima Diallo en Sekou Koundono een persconferentie. Zij beschuldigden daarin de 
directeur van een speciale politie-eenheid van afluisterpraktijken en marteling en andere vormen van 
mishandeling. Een dag later werden ze opgepakt. Ze worden vervolgd voor verzonnen aanklachten zoals 
het beledigen van een overheidsfunctionaris en het verspreiden van informatie die de openbare veiligheid 
bedreigt. Op 13 maart kwamen ze vrij in afwachting van hun rechtszaak. 
Opgepakt vanwege activisme 
Ibrahima Diallo en Sekou Koundono zijn lid van het Nationale Front voor de Verdediging van de 
Grondwet (FNDC). Dat is een coalitie van non-gouvernementele organisaties en oppositiepartijen die in 
oktober 2019 werd opgericht om te protesteren tegen mogelijke aanpassing van de Guinese grondwet. 
Veel deelnemers aan de protesten en omstanders werden gedood. Ook waren er vele arrestaties. Diallo 
en Koundono werden eerder, eind oktober, veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf vanwege hun 
betrokkenheid bij de protesten. 
Wat kunt u doen?  
Schrijf vóór 1 juni 2020 naar de Guinese minister van Justitie. Roep hem op de aanklachten tegen 
Ibrahima Diallo en Sekou Koundono onmiddellijk te laten vallen. Het adres staat op de brief, een kopie 
kunt u, als u wilt, nog sturen aan:  
Ambassade van Guinee 
Z.E. de heer Ousmane Sylla 
Boulevard Auguste Reyers 108 
1030 Brussel, België 
E-mail: ambaguinee.bruxelles@yahoo.fr 
 
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 over deze acties? Contact: S. 
Ykema, 514862 en janslotnl@hetnet.nl 
 

Goed nieuws 31 maart Niger: journalist vrij die gevangenzat vanwege bericht over corona 
Op 26 maart is in Niger journalist Mamane Kaka Touda vrijgelaten. Hij zat sinds 5 maart gevangen nadat 
hij een bericht op sociale media publiceerde over een mogelijke coronabesmetting op de spoedeisende 
hulp van een ziekenhuis in de hoofdstad van Niger. Hij was aangeklaagd voor het verspreiden van 
informatie die de openbare orde verstoort. Meer info: www.amnestyinternational.nl / nieuws.  
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