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SCHRIJFACTIE ANGOLA 
 
bescherm bedreigde activisten 
Pascoal Baptistiny leidt de organisatie 
MBAKITA die opkomt voor de rechten van de 
inheemse San bevolking in het zuiden van 
Angola. Op 17 april braken mannen met 
wapens in de nacht zijn huis binnen. Ze 
boeiden de bewakers en namen computers, 
geheugenkaarten en telefoons mee. Baptistiny 
en andere MBAKITA activisten worden al sinds 
2018 aangevallen en met de dood bedreigd. Er 
zijn ook activisten verdwenen en mogelijk 
vermoord vanwege hun werk voor MBAKITA. 
 
Mogelijke straf na Amnesty publicatie 
De recente dreigementen houden mogelijk 
verband met een publicatie van Amnesty 
International op 15 april. Daarin staat dat de 
politie tijdens een preventiecampagne om het 
coronavirus terug te dringen 9 MBAKITA leden 
mishandelde en onterecht vasthield. In april 
stopten 17 werknemers met hun werk uit angst 
voor hun veiligheid 
 
Wat kunt u doen?  
Schrijf vóór 1 augustus 2020 naar de minister 
van Justitie en Mensenrechten van Angola. 
Roep hem op Pascoal Baptistiny en andere 
MBAKITA activisten te beschermen en 
onderzoek te doen naar de dreigementen. Het 
adres staat op de brief, een kopie kunt u 
eventueel nog sturen aan:  
Ambassade van de Republiek Angola  
H.E. Maria Encoge 
Groot Hertoginnelaan 16  
2517 EG Den Haag 
E-mail: gab@angola-embassy.nl 
 
Nieuws juni : Cambodja kondigt hervorming 
strafrechtsysteem aan en met alternatieven te  
komen voor mensen in voorlopige hechtenis of met  
een voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook is een 
campagne gestart om de overbevolking tegen te 
gaan in gevangenissen, vanwege de mensen -
rechten en om besmetting met corona te 
voorkomen. Hierdoor kunnen 10.000 veroordeelden 
voor kleine delicten vrijkomen. Amnesty 
International en Human Rights Watch vragen de 
 autoriteiten verder te gaan. Zie ook: 

www.amnestyinternational.nl /nieuws  

 
 
 
 
 
 
 

 
SCHRIJFACTIE VIETNAM 
 
boekenbezorger gemarteld vanwege 
‘verboden’ boeken. Op 8 mei pakte de 
politie in de Vietnamese hoofdstad Ho Chi 
Minh boekenbezorger Thuy Tuat op, die 
boeken bezorgt van een onafhankelijke 
Vietnamese uitgeverij, de Liberal Publishing 
House. De boeken gaan vaak over politieke en 
sociale kwesties in Vietnam en zijn daarom 
verboden. Tuat zegt dat de politie hem 
martelde. Na zijn vrijlating dook hij onder. 
Sinds de opening van de Liberal Publishing 
House in februari 2019 doen de autoriteiten er 
alles aan om de uitgeverij te dwarsbomen. 
Honderden mensen die een boek van de 
uitgever kochten of voor de uitgever werkten, 
zijn lastig gevallen en geïntimideerd. Zo 
werden huizen onderzocht en boeken 
inbeslaggenomen. Ook moest een aantal 
mensen op het politiebureau verklaren geen  
boeken meer van de uitgever te zullen kopen. 
Thuy Tuat is niet de enige die door de politie is 
gemarteld. In een andere zaak werd een man 
gedwongen te bekennen dat hij bij de uitgeverij 
werkte. De politie hield hem 12 uur vast en 
sloeg hem meermaals hard in het gezicht. De 
man vluchtte meteen naar een schuiladres 
toen hij vrijkwam. 
 
Wat kunt u doen? Schrijf vóór 1 augustus 
2020 naar de premier van Vietnam. Roep hem 
op Thuy Tuat niet langer lastig te vallen en 
onderzoek te doen naar zijn beschuldigingen 
van marteling. Ook moeten onafhankelijke 
uitgevers gebruik kunnen maken van hun recht 
op vrijheid van meningsuiting, waartoe ook het 
verspreiden van informatie en ideeën behoort. 
Het adres vindt u op de brief, een kopie kunt u 
eventueel nog sturen aan: Ambassade van de 
Socialistische Republiek Vietnam  
H.E. mevrouw Ngo Thi Hoa 
Javastraat 1 -1  
2585 AA Den Haag 
E-mail: vnembassy.nl@mofa.gov.vn 
NB: vergeet uw naam, adres en handtekening 
niet! Portokosten: De zones Europa en Wereld 
zijn samengevoegd tot 1 zone: Internationaal, 

met  basistarief  € 1,50. Meer info bij S. Ykema, 
tel. 514862 of janslotnl@hetnet.nl  
 
<<<<BRIEVEN STUREN HELPT!<<<<                       

mailto:gab@angola-embassy.nl
http://www.amnestyinternational.nl/
mailto:vnembassy.nl@mofa.gov.vn
mailto:janslotnl@hetnet.nl

