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SCHRIJFACTIE TURKIJE 

 
Onderzoek martelpraktijken in Turkse 
gevangenis! 
Mehmet Siddik Mese werd langdurig geslagen 
met diverse verwondingen en andere 
medische problemen tot gevolg. Toch mag hij 
niet naar een ziekenhuis en de 
gevangenisdokter ontkent dat hij gemarteld is. 
 
Mehmet Siddik Mese zit in een Turkse 
gevangenis op beschuldiging van fraude. Daar 
werd hij met houten knuppels langdurig 
geslagen: op zijn voetzolen, in zijn gezicht en 
op zijn lichaam. Hij raakte hierdoor ernstig 
gewond, had pijn en was duizelig. 
Toch mocht hij niet naar een ziekenhuis buiten 
de gevangenis om behandeld te worden. De 
gevangenisdokter concludeerde in zijn rapport 
dat hij niet geslagen was. Hij werd wel naar het 
gevangenishospitaal gebracht, maar de enige 
behandeling daar bestond uit water en ijs. 
 
In de afgelopen jaren is het aantal klachten 
over marteling in Turkse gevangenissen sterk 
gestegen. 
 
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 maart 2021 naar de autoriteiten 
in Turkije. Roep hen op om de marteling van 
Mehmet Siddik Mese te onderzoeken. Het 
adres staat op de brief, een kopie kunt u 
eventueel nog sturen aan: 
Ambassade van de Republiek Turkije 
Z.E. dhr. Şaban Dişli 
Jan Evertstraat 15 
2514 BS Den Haag 
E-mail: embassy.thehague@mfa.gov.tr  
 
 
 
 
  

Goed nieuws Saudi-Arabië: Loujain al-
Hathloul na vonnis mogelijk over 3 maanden 
vrij. In Saudi-Arabië is mensenrechten-
verdediger Loujain al-Hathloul veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van 5 jaar en 8 maanden. 
Dit maakte haar zus bekend. Omdat 2 jaar en 
20 maanden van haar straf voorwaardelijk zijn 
en Al-Hathloul al sinds mei 2018 gevangen zit, 
moet ze over 3 maanden vrijkomen. Ze heeft 
dan nog wel een reisverbod van 5 jaar. Zie 
verder op www.amnestyinternational.nl 
/nieuws  
 

 
 

 
SCHRIJFACTIE BAHREIN 

 
Laat oppositieleider onmiddellijk vrij! 
Oppositieleider Hassan Mshaima (72) zit in 
Bahrein een levenslange gevangenisstraf uit 
voor iets wat hij niet heeft gedaan. Zijn 
gezondheid gaat snel achteruit: hij is diabeet, 
heeft kanker gehad en is hartpatiënt. 
 
Hassan Mshaima zit sinds 2011 in de 
gevangenis. Hij werd onder meer veroordeeld 
wegens het ‘opzetten van terroristische 
groeperingen om het regime van de koning 
omver te werpen’. Maar het enige wat hij 
gedaan had was het organiseren van 
vreedzame demonstraties tegen de regering. 
 
Het gaat erg slecht met Mshaimas gezondheid. 
Het ministerie van Volksgezondheid beweert 
dat hij toegang heeft tot alle medische zorg die 
hij nodig heeft. Maar zijn laatste PET-scan 
(voor kankerpatiënten) was meer dan een jaar 
geleden, en hij heeft al meer dan 4 jaar geen 
diabetesspecialist meer gezien. 
 
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 maart 2021 naar de autoriteiten 
in Bahrein. Roep hen op om Hassan Mshaima 
onmiddellijk vrij te laten. Het adres vindt u op 
de brief, een kopie kunt u eventueel nog sturen 
naar: 
Embassy of The Kingdom of Bahrain 
H.E. Shaikh Fawaz bin Mohamed bin Khalifa Al 
Khalifa 
30 Belgrave Square 
London, SW1X 8QB 
VERENIGD KONINKRIJK 
E-mail: political@bahrainembassy.co.uk   
 
NB: vergeet uw naam, adres en 
handtekening niet!  
Portokosten: De zones Europa en Wereld 
zijn samengevoegd tot 1 zone: 
Internationaal, met  basistarief € 1,55.  
Info over deze acties bij  S. Ykema, 
514862 of janslotnl@hetnet.nl    

 

<<<<BRIEVEN STUREN HELPT! 
 

<<<<ZIE HIERNAAST! 
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