
 
 

Amnesty International RSVP Schrijfactie november 2020                            Ooststellingwerf 

 
SCHRIJFACTIE PERU 
 
Gerechtigheid voor vermoorde 
milieuactivist 
Mensenrechtenverdediger en milieuactivist 
Roberto Carlos Pacheco uit Peru werd 
vermoord vanwege zijn strijd tegen de illegale 
mijnbouw in het Amazonegebied. Roberto 
verzette zich tegen de illegale mijnbouw in de 
Madre de Dios-regio in het Amazonegebied en 
de negatieve effecten daarvan op het milieu. 
Op 11 september 2020 werd hij door 
onbekenden doodgeschoten, nadat hij al 
verschillende keren was aangevallen en met 
de dood bedreigd. 
Alle incidenten werden bij de overheid 
gerapporteerd, maar die deden daar weinig 
mee. Roberto’s familie zegt dat ook zij gevaar 
lopen, vooral zijn vader, Demetrio Pacheco. 
De Madre de Dios-regio wordt de laatste jaren 
geteisterd door maatschappelijke conflicten en 
milieuproblemen. Dit als gevolg van illegale 
mijnbouw door de georganiseerde misdaad, 
illegale houtkap en verontreiniging door giftige 
metalen.. 
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 december 2020 naar de 
autoriteiten in Peru. Roep hen op om de moord 
op Roberto Carlos Pacheco te onderzoeken. 
Het adres staat op de brief, een kopie kunt u 
sturen aan: 
Ambassade van de Republiek Peru 
H.E. mevrouw Marisol Flavia Aguero Colunga 
Nassauplein 4 
2585 EA Den Haag 
E-mail: info@embassyofperu.nl   
Goed nieuws In Cuba werd journalist Roberto de 
Jesús Quiñones Haces op 4 augustus 2020 
vrijgelaten. De gewetensgevangene had zijn straf 
uitgezeten. Quiñones werd in augustus 2019 tot 
een jaar gevangenisstraf veroordeeld voor ‘verzet’ 
en ‘ongehoorzaamheid’. Hij werkte bij de 
nieuwssite Cubanet en deed in april 2019 verslag 
van een rechtszaak tegen 2 predikanten die thuis 
les gaven aan kinderen. Volgens de journalist werd 
hij daarna door de politie opgepakt en geslagen. 
Na zijn vrijlating bedankte Roberto Quiñones 
Amnesty International voor haar steun en inzet. Hij 
liet weten door te gaan met het verdedigen van de 
onafhankelijke journalistiek en de vrijheid van 
meningsuiting in Cuba. 

Zie www.amnestyinternational.nl /nieuws  

 
 
 
 
 
 

 
SCHRIJFACTIE TSJAAD 
 
Laat Baradine Berdei Targuio 
onmiddellijk vrij! 
Mensenrechtenverdediger Baradine Berdei 
Targuio uit Tsjaad wordt aangeklaagd op basis 
van valse beschuldigingen. Hij is waarschijnlijk 
opgepakt vanwege zijn werk voor de 
mensenrechten. 
Baradine Berdei Targuio is voorzitter van een 
Tsjadische mensenrechtenorganisatie. Op 
Facebook postte hij een bericht over de 
gezondheid van de president van Tsjaad, die 
volgens hem ernstig ziek zou zijn en zich in 
een ziekenhuis in Frankrijk zou bevinden. En in 
een open brief aan de president kaartte hij de 
mensenrechtensituatie in het noorden van het 
land aan. 
Daarop werd hij gearresteerd en verdween 
voor 7 maanden in een cel zonder contact met 
de buitenwereld. Hij wordt aangeklaagd 
wegens het ‘schenden van de nationale 
veiligheid’, ‘illegaal wapenbezit’ en 
‘geweldpleging’. Dat zijn valse 
beschuldigingen, die vermoedelijk alleen maar 
tegen hem geuit worden vanwege zijn werk 
voor de mensenrechten. 
 
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 december 2020 naar de 
autoriteiten in de Tsjaad. Roep hen op om 
Baradine Berdei Targuio onmiddellijk vrij te 
laten. Het adres vindt u op de brief, een kopie 
kunt u sturen naar: 
Ambassade van de Republiek Tsjaad 
Dhr. Ammo Aziza Baroud 
Boulevard Lambermont 52 
1030 BRUSSEL 
BELGIË 
E-mail: contact@ambassadedutchad.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? S. Ykema, 
514862 of janslotnl@hetnet.nl 
 

<<<<BRIEVEN STUREN HELPT! 
<<<<ZIE HIERNAAST, LINKS<< 

http://www.amnestyinternational.nl/
mailto:janslotnl@hetnet.nl

