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SCHRIJFACTIE IRAN 
 
Executie dreigt voor Iraans-Zweedse 
arts. De Iraans-Zweedse spoedarts 
Ahmadreza Djalali hoorde op 24 november 
2020 dat hij binnen een week geëxecuteerd 
zou worden. Hij belde zijn vrouw om afscheid 
te nemen. Eind december lieten de Iraanse 
autoriteiten weten dat Djalali’s executie met 
een maand was opgeschort. Zeer 
waarschijnlijk gebeurde dit vanwege de 
internationale aandacht voor zijn zaak. Djalali 
woonde in Zweden en is gespecialiseerd in 
rampengeneeskunde. Hij werd in 2016 tijdens 
een werkbezoek in Iran gearresteerd en 
beschuldigd van spionage. Eind oktober 2017 
werd hij ter dood veroordeeld na een oneerlijk 
proces. Hij werd gemarteld om een bekentenis 
af te dwingen. Hij zit sinds 24 november 2020 
in een isoleercel, in afwachting van zijn 
executie. Hij mag geen contact hebben met 
zijn familie en advocaat. 
Wat kunt u doen?  
Schrijf vóór 1 april 2021 naar de Iraanse 
ambassade in Zweden. Roep de autoriteiten 
op de doodstraf van Ahmadreza Djalali niet uit 
te voeren en hem onmiddellijk vrij te laten. Het 
adres staat op de brief, een kopie kunt u ook 
nog  sturen aan:  
Ambassade van de Islamitische Republiek Iran  
H. E. Ali Reza Kazemi Abadi   
Duinweg 20 
2585 JX Den Haag 
E-mail: iranemb.lhy@mfa.gov.ir 
 
Goed nieuws 28-1-21 
Tibetaanse taalactivist Tashi Wangchuk, een 
activist op het gebied van de Tibetaanse taal en 
cultuur, is in China vrijgelaten na het uitzitten van 
zijn gevangenisstraf van 5 jaar omdat hij zich inzet 
voor het behoud van zijn cultuur. Er is op dit 
moment niet veel bekend over zijn situatie. Hij is uit 
de gevangenis en bij zijn familie. 
Wanchuk werd in 2016 gearresteerd en in 2018 
door een Chinese rechtbank veroordeeld tot 5 jaar 
cel wegens het ‘aanzetten tot separatisme’. Het 
belangrijkste bewijs daarvoor kwam uit een 
documentaire van de New York Times over zijn 
strijd voor Tibetaans taalonderwijs op school. 

Zie www.amnestyinternational.nl /nieuws  

 
 
 

 
SCHRIJFACTIE CHINA 
 
20 jaar cel voor Oeigoerse arts 
De Oeigoerse arts Gulshan Abbas kreeg 20 
jaar gevangenisstraf in een geheim proces. 
Zeer waarschijnlijk omdat haar familie in de 
Verenigde Staten actievoert voor het lot van de 
Oeigoeren. Bijna 1 miljoen Oeigoeren zitten 
onder zeer slechte omstandigheden 
opgesloten in ‘heropvoedingskampen’ in de 
Chinese provincie Xinjiang. Abbas verdween in 
september ’18 kort nadat haar zus in de VS 
een toespraak had gehouden over ca. miljoen 
Oeigoeren die in China ‘zitten opgesloten in 
heropvoedingskampen’, waar ze worden 
gehersenspoeld en gemarteld. Pas december 
’20 hoorde Gulshans familie dat ze in maart ’19 
tot 20 jaar veroordeeld was, voor ‘deelname 
aan georganiseerd terrorisme, hulp bij 
terroristische activiteiten en ernstige verstoring 
van de maatschappelijke orde.’ Maar haar straf 
heeft zeer waarschijnlijk te maken met het 
activisme van haar zus, want China duldt geen 
enkele vorm van kritiek op de behandeling die 
de Oeigoeren ten deel valt. Gulshans 
gezondheid is slecht, ze heeft dringend 
medische zorg nodig. 
Wat kunt u doen?  
Schrijf vóór 1 april 2021 naar de 
gevangenisautoriteiten in China. Roep hen op 
om Gulshan Abbas onmiddellijk vrij te laten. 
Het adres vindt u op de brief, een kopie kunt u 
ook nog sturen naar: 
Embassy of the People’s Republic of China 
Willem Lodewijklaan 10 
2517 JT Den Haag 
E-mail: chinaemb_nl@mfa.gov.cn 
 
 
NB: vergeet uw naam, adres en handtekening 
niet! Portokosten: De zones Europa en Wereld 
zijn samengevoegd tot 1 zone: Internationaal, 

met  basistarief  € 1,55. Informatie over deze 
acties bij S. Ykema, 514862 en 
janslotnl@hetnet.nl   
 

<<<<BRIEVEN STUREN HELPT! 
 

<<<<ZIE HIERNAAST<<<<  
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