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SCHRIJFACTIE PAKISTAN 
 
Waar is mensenrechtenverdediger Idris 
Khattak? 
Mensenrechtenverdediger Idris Khattak uit 
Pakistan wordt sinds november 2019 op een 
onbekende plek vastgehouden door de 
autoriteiten, op basis van een vage aanklacht 
wegens spionage. Hij kan zelfs de doodstraf 
krijgen. Idris Khattak deed onderzoek naar 
gedwongen verdwijningen en werkte voor 
Amnesty International in Pakistan. In 
november 2019 verdween hij zélf. Pas 7 
maand later gaven de autoriteiten toe dat ze 
hem vasthielden, maar zijn familie weet nog 
steeds niet waar dat is. 
Khattak zou volgens de autoriteiten iets met 
spionage van doen hebben. Ze baseren dat op 
een ontmoeting die hij in 2009 had met een 
buitenlandse diplomaat. Op 28 januari 2021 
wees een rechter Khattaks verzoek om zijn 
zaak voor een burgerrechter te laten komen af. 
Nu een militaire rechtbank zich over zijn zaak 
buigt lijkt het onwaarschijnlijk dat hij een eerlijk 
proces krijgt. 
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 mei 2021 naar de autoriteiten in 
Pakistan. Roep hen op om onmiddellijk bekend 
te maken waar Idris Khattak gevangenzit. En 
Idris’ rechtszaak moet niet door een militaire 
rechtbank worden behandeld, maar door een 
burgerlijke rechtbank. Het adres staat op de 
brief, een kopie kunt u eventueel sturen aan: 
Embassy of the Islamic Republic of Pakistan 
H. E. Mr. Ambassador Shujjat Ali Rathore 
Amaliastraat 8 
2514 JC Den Haag 
E-mail: parepthehague@mofa.gov.pk 
 
Goed nieuws 11-2-21 Saudi-Arabië: vrijlating van 
Loujain al-Hathloul na 1001 dagen gevangenschap  
De opluchting is groot dat zij nu weer bij haar 
familie is, maar deze voorvechter van 
vrouwenrechten had nooit mogen vastzitten. 
Loujain al-Hathloul werd door het omstreden 
Speciale Strafhof veroordeeld tot 5 jaar en 8 
maand cel na beschuldiging van  ‘spionage voor 
buitenlandse partijen’ en ‘samenzwering tegen het 
 koninkrijk’. Al-Hathloul kwam op voor de rechten 
van vrouwen en streed voor het beëindigen van het 
systeem van mannelijke voogdij in Saudi-Arabië. 
Zie www.amnestyinternational.nl /nieuws  

 
 
 
 
 
 

 
SCHRIJFACTIE MEXICO 
 
Ontslagen schoonmaker moet 
compensatie krijgen 
Jorge Pérez Ortega (70) klaagde over het 
gebrek aan persoonlijke beschermings-
middelen tegen covid-19 in het Mexicaanse 
ziekenhuis waar hij als schoonmaker werkte. 
Prompt werd hij ontslagen. Nu heeft hij moeite 
om rond te komen. 
Jorge Pérez Ortega (70) verdiende een mager 
loontje in een Mexicaans ziekenhuis. Hij en zijn 
collega’s kregen van het schoonmaakbedrijf 
geen persoonlijke beschermingsmiddelen 
tegen covid-19 uitgereikt. Jorge beklaagde zich 
hierover in een interview met een 
televisieploeg die een reportage maakte over 
het ziekenhuis. Zes dagen later werd hij 
ontslagen door het bedrijf, dat ingehuurd was 
door overheidsorganisatie ISSSTE. Sindsdien 
hebben Jorge en zijn vrouw moeite om rond te 
komen. 
De Mexicaanse overheid is als opdrachtgever 
van het schoonmaakbedrijf verantwoordelijk 
voor het onterechte ontslag van Jorge en moet 
hem daarvoor compenseren. De overheid 
moet ook zorgen voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor alle werknemers 
in ziekenhuizen, inclusief schoonmakers. 
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 mei 2021 naar de autoriteiten in 
Mexico. Roep hen op om Jorge Pérez Ortega 
compensatie te geven voor zijn onterechte 
ontslag. Het adres vindt u op de brief, een 
kopie kunt u sturen naar: 
Embassy of the United Mexican States 
Nassauplein 28 
2585 EC Den Haag 
E-mail: embamex@embamex.nl 
 
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  en janslotnl@hetnet.nl 

 

<<<<BRIEVEN STUREN HELPT!! 
 

<<<<ZIE HIERNAAST<<<< 
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