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SCHRIJFACTIE SAUDI-ARABIE 
 
Laat lhbti-activist vrij! 
De 29-jarige Mohamed al-Bokari uit Jemen is 
op 8 april opgepakt in Riyadh, de hoofdstad 
van Saudi-Arabië. Hij wordt beschuldigd van 
‘perversie’, het ‘nadoen van vrouwen’ en 
‘verstoring van de openbare orde’. De reden? 
Hij publiceerde een video waarin hij opkomt 
voor de rechten van lhbti-ers. Een vriend 
vertelde dat Al-Bokari is gemarteld om hem te 
laten ‘bekennen’ dat hij homoseksueel is. 
 
Terugkeer levensgevaarlijk 
Al-Bokari ontsnapte in Jemen ternauwernood 
aan een poging tot ontvoering en ontving 
doodsbedreigingen vanwege zijn inzet voor de 
mensenrechten. Hij vluchtte daarop naar 
Saudi-Arabië. Nu zijn verblijfvergunning is 
verlopen, is de kans groot dat hij terug moet 
naar Jemen, waar zijn leven mogelijk gevaar 
loopt. 
Wat kunt u doen?  
Schrijf vóór 1 oktober 2020 naar de autoriteiten 
in Saudi-Arabië. Roep hen op Mohamed al-
Bokari onmiddellijk vrij te laten. 
Het adres vindt u op de brief, een kopie kunt u 
eventueel nog sturen sturen naar: 
Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia,  
H.E. Mr. Abdulaziz Abdullah Abdulaziz 
Abohaimed  
Koninginnegracht 26  
2514 AB Den Haag 
 
Goed nieuws 30 juli : Amnesty International is blij 
dat de autoriteiten van Zuid-Sudan het doodvonnis 
van Magai Matiop Ngong hebben vernietigd. 
De jongen was 15 jaar op het moment dat hij een 
misdrijf beging. Internationaal recht en ook de Zuid-
Sudanese grondwet verbieden de doodstraf voor 
mensen die jonger waren dan 18 jaar toen ze een 
misdrijf begingen. Ngongs zaak is door het Hof van 
Beroep doorverwezen naar het Hooggerechtshof, 
dat moet oordelen over een passende straf. 
Afgeketst schot 
Magai Matiop Ngong werd in 2017 veroordeeld 
voor moord op zijn neef. Tijdens zijn rechtszaak 
probeerde hij uit te leggen dat het niet om moord 
ging, maar om een ongeluk. Een afgeketst 
waarschuwingsschot had zijn neef dodelijk geraakt. 
Toch veroordeelde de rechter hem tot de galg. 
Magai had geen advocaat die hem bijstond. Zie 

ook: www.amnestyinternational.nl /nieuws  

 

 
SCHRIJFACTIE AFGHANISTAN 
 
Bescherm mensenrechtenverdedigers  
In september 2019 werd de bekende 
Afghaanse mensenrechtenverdediger en 
journalist Abdul Samad Amiri ontvoerd en 
vermoord vanwege zijn werk voor een 
onafhankelijke Afghaanse mensenrechten-
commissie. In juni kwamen twee medewerkers 
van de commissie om het leven door een 
autobom. Met het oplaaiende geweld in 
Afghanistan wordt de situatie er voor 
mensenrechtenverdedigers steeds 
gevaarlijker.  
Ze krijgen geen bescherming van de 
autoriteiten, maar kaarten ernstige 
mensenrechtenschendingen aan, waaronder 
discriminatie en geweld tegen vrouwen en 
minderheden. Ook in zeer conservatieve delen 
van Afghanistan trotseren ze lokale religieuze 
leiders en durven ze op te komen voor de 
mensenrechten. Hiervoor betalen ze vaak een 
hoge prijs. Ze worden bestempeld als 
‘westerse spionnen’ en ‘anti-religieus’ en 
continu geconfronteerd met intimidatie, 
bedreigingen en geweld van zowel de 
autoriteiten als gewapende groeperingen. En 

de situatie wordt steeds nijpender. 
Wat kunt u doen?  
Schrijf vóór 1 oktober 2020 naar de president 
van Afghanistan. Roep hem op maatregelen te 
nemen die onmiddellijk bescherming bieden 
aan mensenrechtenverdedigers wanneer zij in 
gevaar zijn. 
Het adres staat op de brief, een kopie kunt u 
eventueel nog sturen aan:  
Embassy of the Islamic Republic of 
Afghanistan 
H. E. Mr. Dr. M. Homayoon Azizi  
Amaliastraat 16, 2514 JC Den Haag 
E-mail: thehague@afghanistan-mfa.net 
 
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, 514862 of janslotnl@hetnet.nl 
  

<<<<BRIEVEN STUREN HELPT<<<! 
<<<ZIE HIERNAAST<<< 
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