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SCHRIJF-ZE-VRIJDAG: 

EN NU!?
 HOE GAAT HET MET DE MENSEN  

 VOOR WIE JULLIE SCHREVEN? 

 ZIJN ER MENSEN VOOR WIE WE  
 MOETEN BLIJVEN SCHRIJVEN?  

 HEBBEN AL DIE BRIEVEN EN PETITIES GEHOLPEN?  

Een half jaar geleden schreven jullie op de 
Schrijf-ze-VRIJdag massaal veel brieven om 
mensen vrij te krijgen die onterecht in de 
cel zitten. 

Jullie waren met   88.000 (!)   leerlin-
gen in 532 scholen over heel Vlaanderen 
en Brussel die meededen. Dat zijn evenveel 
mensen als er binnen kunnen in vier keer 
een uitverkocht Sportpaleis, of  anderhalf 
keer een bomvol Koning Boudewijnstadion.
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ACHT TURKSE MENSEN-
RECHTENVERDEDIGERS  
ZIJN VRIJ

Acht mensenrechtenverdedigers, onder wie de directeur 
van Amnesty International Turkije Idil Eser, de Duitse activist 
Peter Steudtner en de Zweed Ali Gharavi, werden in Istanbul 
voorwaardelijk vrijgelaten na maanden van gevangenschap. 
Ze werden op 5 juli 2017 opgepakt wegens ´lidmaatschap 
van een terroristische organisatie´. Dat is een aanklacht die 
in Turkije helaas vaak gebruikt wordt om kritische stemmen 
stil te krijgen. 

Hun rechtszaak is nog altijd bezig en ze lopen nog steeds 
het risico op een celstraf. Daarom zullen we blijven 
actievoeren tot alle aanklachten tegen deze onschuldige 
mensen worden ingetrokken. 

TEODORA IS VRIJGELATEN
Herinneren jullie je nog hoe jullie vier jaar geleden brieven 
schreven tegen het totaalverbod op abortus in El Salvador? In dit 
strenge Centraal-Amerikaanse land is abortus volledig verboden. 
Hierdoor komen veel vrouwenlevens in gevaar. Vrouwen die een 
miskraam krijgen, worden er in El Salvador automatisch van 
verdacht een abortus te hebben ondergaan.

Op 13 juli 2007 kreeg Teodora plotseling erge buikpijn. Ze riep 
de hulp in van de politie om haar naar het ziekenhuis te brengen. 
Maar terwijl ze wachtte op hun komst, beviel ze onverwacht van 
haar doodgeboren kind. Daarna viel ze flauw. De politie verdacht 
Teodora ervan om abortus te hebben gepleegd en arresteerde 
haar. Teodora werd daarna veroordeeld tot 30 jaar gevangenis-
straf wegens ‘moord’.

De overheid van El Salvador heeft sindsdien enorme vrachten 
brieven gekregen van mensen zoals jullie, die de vrijlating 
eisten van Teodora. En op 15 februari 2018 was het eindelijk 
zover: Teodora kwam vrij!

Er zitten nog steeds minstens 27  vrouwen vast in El Salvador 
om dezelfde reden als  Teodora, met gevangenisstraffen van 12 
tot 40 jaar. Amnesty International blijft druk zetten om ook deze 
vrouwen vrij te laten.
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“Op 18 februari 2015 werden mijn medegevangenen 
en ik naar buiten gebracht. Drie van hen werden ge-
executeerd. Ik en nog iemand anders namen ze terug 
mee. Ze sloten ons op in volledige afzondering. In de 
vier maanden daarna mochten we niet bellen en geen 
bezoek ontvangen. We kregen geen enkel bericht uit 
de buitenwereld. De dood hing ons constant boven 
het hoofd, we leefden in voortdurende afwachting van 
onze executies. Mijn familie dacht dat ik was geëxe-
cuteerd en hield zelfs een begrafenisceremonie voor 
me. Toen ik ze vier maanden later opbelde, konden 
ze bijna niet geloven dat ik het was.”

S A M A N  V E R T E LT: 
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AHMET ŞIK IS EEN VRIJ MAN
Enkele weken geleden was er fantastisch nieuws: de Turkse 
journalist Ahmet Şik, voor wie jullie veel brieven schreven op de 
Schrijf-ze-VRIJdag, is opnieuw op vrije voeten. Ahmet schreef  
kritische artikels over de politieke situatie in zijn land. Hij gebruik-
te dus zijn recht op vrije meningsuiting om iets over de politiek te 
zeggen. Maar de Turkse overheid zag het anders en vond dat  
Ahmet reclame maakte voor “terroristische organisaties”. Daar-
om moest hij de gevangenis in.  

Onlangs besliste de Turkse rechter gelukkig dat Ahmet de  
gevangenis mocht verlaten. Jullie oneindige stapels brieven 
hebben dus indruk gemaakt in Turkije! Ahmet, die nu weer  
samen is met zijn familie en vrienden, is jullie ontzettend  
dankbaar. 

GEEN DOODSTRAF VOOR 
IRAANSE SAMAN NASEEM

Kinderen of jongeren die minderjarig zijn op het moment dat ze 
een misdrijf begaan, kunnen in Iran veroordeeld worden tot de 
doodstraf. Dat is nochtans ten strengste verboden volgens het  
internationaal recht. Twee jaar geleden schreven jullie, samen 
met honderdduizenden mensen over de hele wereld, op de 
Schrijf-ze-VRIJdag naar de Iraanse autoriteiten om geen dood-
straf meer uit te voeren. Met resultaat, de doodstraf van Saman 
werd onlangs omgezet naar vijf jaar gevangenschap!

Saman werd ter dood veroordeeld omdat hij als 17-jarige  
meevocht met de Koerdische oppositiegroepering PJAK.  
Volgens de Iraanse regering vormde de PJAK een gevaar  
voor de nationale veiligheid. Saman zegt dat hij door marteling  
gedwongen werd om een verklaring te ondertekenen die hij  
niet eens kon inkijken.
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Vorig jaar verdedigden jullie met vuur de rechten van onschuldige mensenrechten-
verdedigers van overal ter wereld. Ahmet kwam intussen vrij, maar andere mensen 
zitten nog steeds achter de tralies. Hun rechten verdedigen en rechtvaardigheid 

doen geschieden is vaak een werk van lange adem.  
Maar samen kunnen we het verschil maken, samen staan we sterk! 

IVO  UIT KAMEROEN
De militaire rechtbank bevestigde op 15 maart 2018 dat Ivo Feh  

Fomushoh in de cel moest blijven. Ivo werd opgesloten voor het versturen van een 
sms'je dat als grap bedoeld was.           

TEP  UIT CAMBODJA
Tep Vanny zit nog achter slot en grendel. Het hooggerechtshof van Cambodja, een 
marionet van de regering, heeft beslist om haar veroordeling niet te laten vallen. 

GIYAS EN BAYRAM  UIT AZERBEIDZJAN
Giyas en Bayram zitten nog steeds vast. Hun gevangenisstraf van tien jaar blijft voorlo-

pig ongewijzigd.

ZEHRA  UIT TURKIJE
Ahmet Sik is sinds kort vrij, dat is goed nieuws. Maar zijn landgenote Zehra Dogan, 

ook een journaliste, zit nog in de gevangenis.

Zij hebben jouw hulp nog steeds hard nodig!
Iedere brief kan hun situatie een extra duwtje in de goede richting geven.  

Hierna vinden jullie nog eens alle brieven voor hen, samen met een  
nieuwe schrijfactie.

we geven niet op
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Zijne Excellentie Chea Thireak
Ambassade van Cambodja
Tervurenlaan 264A
1150 Brussel

E-mail: amcambel@skynet.be

Posttarief: 0.74 €/stuk

VOORBEELDTEKST (NEDERLANDS)
(datum, plaats)

Geachte heer Ambassadeur,

In augustus 2016 werd Tep Vanny opgepakt omdat ze vreedzaam geprotesteerd had voor de rechten van haar gemeenschap. 
Opkomen voor een mening is toch een recht, en geen misdaad?

Wilt u alstublieft uw collega’s in Cambodja aansporen om Tep Vanny onmiddellijk en zonder voorwaarden vrij te laten? Gelieve 
ervoor te zorgen dat alle beschuldigingen tegen haar ingetrokken worden.

Hoogachtend,

(naam, schooladres, handtekening)

Stuur je brief naar de eerste minister van Cambodja

Prime Minister
Samdech Hun Sen
Office of the Prime Minister
Jok Dimitrov Boulevard, Phnom Penh
Cambodia

Posttarief: 1.35 €/stuk

VOORBEELDTEKST (ENGELS)
(datum, plaats)

Dear Prime Minister,

Tep Vanny was detained in August last year on baseless charges for her peaceful activism. Being brave, speaking her mind and 
standing up peacefully for the rights of her community is not a crime. 
I urge you to release Tep Vanny immediately and unconditionally, to drop all charges and end all criminal investigations against her. 
Every person has the right of freedom of expression and assembly. Tep should not be prosecuted and imprisoned for defending her 
basic human rights.

Thank you very much for your understanding and prompt action.

Yours sincerely,

(naam, schooladres, handtekening)

Stuur je brief of e-mail naar de  
ambassadeur van Cambodja in België

Kom in actie

WIE? Tep Vanny, mensenrechtenverdedigster in haar land.

WAT? Op 16 augustus 2016 werd Tep opgepakt.

WAAROM?  Ze had vreedzaam geprotesteerd nadat ze samen 
met duizenden andere families uit haar huis gezet werd.

ACTIES: Schrijf een brief naar de autoriteiten of organiseer een 
“zwarte maandag”-actie.

TEP: OPGESLOTEN VOOR VREEDZAAM PROTEST

WAT IS ER AAN DE HAND?

Opkomen voor de rechten van je gemeenschap is geen misdaad. Toch werd Tep Vanny, een Cambodjaanse activiste 
die al bijna 10 jaar lang opkomt voor de huisvestingsrechten van haar gemeenschap, op 16 augustus 2016 opnieuw 
gearresteerd en opgesloten. De overheid stelt hiermee een voorbeeld: protest, hoe vreedzaam ook, wordt niet getole-
reerd in Cambodja.  

Tep Vanny en haar familie woonden in het gebied rond het Boeung Kak-meer in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom 
Penh. De overheid gaf dat gebied voor 99 jaar in pacht aan een privé-bedrijf. Dat bedrijf gooide het meer vol zand en 
liet Teps familie en duizenden andere families met geweld uit hun huizen zetten. Tep kwam in opspraak, maar zonder 
gevolg. Later protesteerde ze ook mee met andere activisten van lokale groepen die uithuiszetting riskeerden.

Tep staat in Cambodja bekend als een symbool voor vreedzaam activisme. Daardoor is ze het doelwit van de overheid, 
die er niet voor terugdeinst haar te intimideren, te slaan, te arresteren en op te sluiten. Telkens opnieuw opent de staat 
rechtszaken tegen deze en andere mensenrechtenverdedigers. Dit is dan ook de reden waarom “black Monday” in het 
leven geroepen werd. Op “zwarte maandag” klagen mensen in Cambodja de repressieve acties van de staat aan. Dat 
doen ze door een zwart T-shirt te dragen en samen te komen op publieke plaatsen.

VOORBEELDBRIEVEN 
(EN/OF -E-MAILS)

amnesty-international.be/tepvanny

TEKEN DE PETITIE ONL INE
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Zijne Excellentie Zeki Levent Gümrükçü 

Ambassade van de Republiek Turkije
Montoyerstraat 4
1000 Brussel

Posttarief: 0.74 €/stuk

VOORBEELDTEKST (NEDERLANDS)

(datum, plaats)

Geachte heer Ambassadeur,

Sinds 15 juli 2016 werden ruim 2000 journalisten en mediawerkers gearresteerd. Zehra Dogan en vele andere gearresteerde jour-
nalisten, werden onterecht beschuldigd van terrorisme, en dat zonder bewijsmateriaal. Een job uitoefenen is toch geen misdaad? 

Wilt u alstublieft uw collega’s in Turkije vragen om hen vrij te laten? Gelieve hen ook op te roepen om het recht op vrije menings- 
uiting en op een eerlijk proces te respecteren.

Hoogachtend,

(naam, schooladres, handtekening)

Schrijf je brief naar de Turkse minister van Justitie

Minister Abdulhamit Gül
Turkish Justice Ministry
06659 Kizilay, Ankara
Turkey

Posttarief: 1.13 €/stuk

VOORBEELDTEKST (ENGELS)
(datum, plaats)

Dear Minister,

Since July 15th 2016, more than 2500 journalists and media workers have been arrested in Turkey. I am worried for Zehra Dogan, 
and many others who are held in prison. They are facing unfounded terrorism charges. I urge you to free all of them, and to ensure 
that their right to freedom of expression and a fair trial is respected.

I also call on you to use all your powers to ensure that no prisoners are held in inhumane or degrading conditions.  
Thank you very much for your time and prompt action.

Yours sincerely,

(naam, schooladres, handtekening)

Schrijf je brief naar de  
ambassadeur van Turkije in België

ZEHRA:   IN DE CEL VOOR KRITISCHE JOURNALISTIEK

WAT IS ER AAN DE HAND?

Sinds juli 2016 werden in Turkije 156 mediakanalen, waaronder kranten en radio- en televisiezenders gesloten. Daarnaast verloren 
2500 journalisten en mediamakers hun job en werden meer dan 120 journalisten gearresteerd. De Turkse overheid beschuldigt 
hen ervan terroristische organisaties te ondersteunen. Dit op basis van tweets, cartoons of artikels waarin de Turkse regering kritisch 
onder de loep wordt genomen.

Op die manier probeert de Turkse staat om mediamedewerkers bang te maken. Ook buitenlandse journalisten blijven niet gespaard. 
Sommigen werden het land uitgezet, anderen mogen Turkije niet meer in. Ahmet Sik is een van de journalisten die gearresteerd 
werden. Intussen werd hij vrijgelaten.

Zehra Dogan zit echter nog steeds in de cel. Ze werkte als redactrice voor een Koerdisch-Turks nieuwsmedium. Ook zij werd ervan 
beschuldigd propaganda te voeren voor terreurbewegingen. Omdat ze simpelweg haar job uitvoerde, werd ze veroordeeld tot ruim 
twee jaar gevangenisstraf. 

Zehra vertelt: “Toen ik opgepakt werd in Mardin hebben politieagenten me gefouilleerd. Daarna brachten ze me naar de 
antiterrorisme afdeling en fouilleerden me opnieuw. De agenten zeiden dat “het land in een noodtoestand was, dat alle rechten nu 
aan hen toebehoorden, en dat zij alles mochten doen wat ze maar wilden”. Ze dreigden om me te folteren. Een van de agenten zei 
dat hij me zou redden als ik zijn vriendinnetje werd. Het was vreselijk. Ik bleef maar herhalen dat ik gewoon een journaliste ben.”

VOORBEELDBRIEVEN 
(EN/OF -E-MAILS)

WIE? Zehra Dogan en andere Turkse journalisten.

WAT? Meer dan 120 journalisten en ongeveer 
2500 werknemers van kranten, televisie- en  
andere mediakanalen in Turkije werden gevangen-
genomen. 

WAAROM? Omdat ze hun beroep uitoefenden.

ACTIES: Schrijf een brief naar de Turkse regering 
of ambassadeur.

Vorige maand beschilderde de 
bekende straatartiest Banksy een 
muur in New York om de opsluiting 
van Zehra Dogan aan te klagen.
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Zijne Excellentie Daniel Evina Abe’e
Ambassade van Kameroen
Brugmannlaan 131
1190 Brussel

E-mail: embassy@cameroon.be

Posttarief: 0.74 €/stuk

VOORBEELDTEKST (NEDERLANDS) 
(datum, plaats)

Geachte heer Ambassadeur,

Fomusoh Ivo Feh stuurde een sms met een grapje naar een vriend in 2014. Kort daarna werd hij samen met zijn vrienden opge-
pakt. Een sms’je doorsturen is toch geen misdaad? Elk mens heeft recht op vrije meningsuiting. 

Wilt u er alstublieft voor zorgen dat Ivo en zijn vrienden onmiddellijk vrijgelaten worden? 

Hoogachtend,

(naam, schooladres, handtekening)

Stuur je brief, e-mail of tweet naar de president van Kameroen

Président de la République du Cameroun  
Son Excellence Paul Biya  
P.O. Box 95 Yaoundé  
Cameroun

E-mail: contact@presidenceducameroun.com
Twitter: @PR_Paul_Biya

Posttarief: 1.35 €/stuk

VOORBEELDTEKST (FRANS)
(datum, plaats)

Votre Excellence,

En 2014, Fomusoh Ivo Feh a transféré un SMS à un ami. Il a été arrêté peu de temps après. Il est notamment accusé de tentative 
de rébellion contre l’état. Les mêmes charges ont été retenues contre ses amis. 

Je vous prie de libérer immédiatement Fomusoh Ivo Feh et ses amis, Afuh Nivelle Nfor et Azah Levis Gob, parce que leur arres-
tation repose uniquement sur le partage d’un message sarcastique. Pouvez-vous s’il-vous-plait vous assurer que leur arrestation 
et leur détention sont bien conformes aux normes internationales relatives aux droits humains et au droit camerounais ? Je vous 
remercie.

Cordialement,

(naam, schooladres, handtekening)

Stuur je brief of e-mail naar  
de ambassadeur van Kameroen in België

WIE? Ivo Feh Fomusoh, student.

WAT? Krijgt mogelijk 20 jaar cel. 

WAAROM? Hij stuurde een sms´je door.

ACTIES: Schrijf een brief naar de regering 
of ambassadeur van Kameroen.

IVO:  RISICO OP 20 JAAR CEL VOOR EEN SMS

WAT IS ER AAN DE HAND?

Ivo Feh Fomusoh stond op het punt om hogere studies aan te vatten toen hij werd opgepakt. Hij had een sms-bericht van een 
vriend ontvangen en dit doorgestuurd naar een andere vriend. In het sms’je stond dat het moeilijk is om een baan te vinden in Ka-
meroen als je niet hoog opgeleid bent, en dat je zonder een diploma zelfs niet aan de slag kunt bij de radicaal islamitische terreur-
groep Boko Haram. 

Een leerkacht merkte het berichtje op en bracht de politie op de hoogte. Ivo werd zonder bevel meteen gearresteerd. Hij mocht 
zijn familie niet laten weten dat hij opgepakt was. Voor het doorsturen van dit ene sms’je wordt Ivo Feh nu officieel beschuldigd van 
rebellie tegen de staat. In Kameroen staat hier twintig jaar gevangenis op. Zijn proces werd al verschillende keren op de lange baan 
geschoven. 

VOORBEELDBRIEVEN 
(EN/OF -E-MAILS)
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Zijne Excellentie Fuad Isgandarov
Ambassade van Azerbeidzjan
Molièrelaan 464
1050 Brussel

E-mail: office@azembassy.be

Posttarief: 0.74 €/stuk

VOORBEELDTEKST (NEDERLANDS) 
(datum, plaats)

Geachte heer Ambassadeur,

Giyas Ibrahimov en Bayram Mammadov werden op 19 mei 2016 gearresteerd in Baku. Ze werden gefolterd en vals beschuldigd 
van drugsbezit. Eigenlijk hebben ze enkel hun mening geuit door een aantal slogans met graffiti te spuiten.

Elk mens heeft het recht op expressievrijheid. Wilt u er alstublieft voor zorgen dat uw collega’s in Azerbeidzjan Giyas en Bayram on-
middellijk en zonder voorwaarden vrijlaten?  Gelieve ook uw macht te gebruiken om de valse beschuldigingen tegen deze jongens 
te laten vallen.

Hoogachtend,

(naam, schooladres, handtekening)

Stuur je brief, e-mail of tweet naar de president van Azerbeidzjan

The President of Azerbajjan
Ilham Aliyev
Office of the President of the Republic of Azerbaijan
19 Istiqlaliyyat Street
Baku, AZ 1066
Azerbeidzjan

E-mail: office@pa.gov.az
Twitter:@presidentaz

Posttarief: 1.35 €/stuk

VOORBEELDTEKST (ENGELS)
(datum, plaats)

Dear President,

Giyas Ibrahimov and Bayram Mammadov were arrested on 19 May 2016 in Baku. They are falsely accused of drug possession 
after they politically protested by painting graffiti. They were also tortured after they refused to sign a confession.

I urge you to release Giyas Ibrahimov and Bayram Mammadov immediately and unconditionally as they are held only for peacefully 
exercising their right to freedom of expression. Could you also please ensure that the false drug-related charges brought against 
them about their activism are dropped?

Yours sincerely,

(naam, schooladres, handtekening)

Stuur je brief of e-mail naar  
de ambassadeur van Azerbeidzjan in België

WIE? Giyas Ibrahimov en Bayram Mammadov, studenten.

WAT? 10 jaar gevangenisstraf. 

WAAROM? Het spuiten van graffiti met kritiek op de  
Azerbeidzjaanse president.

ACTIES: Schrijf een brief naar de 
regering of ambassadeur van  
Azerbeidzjan.

WAT IS ER AAN DE HAND?

De studenten Giyas en Bayram wilden de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev en zijn beleid te kijk 
zetten. Een dag voor de jaarlijkse Bloemendag, een feestdag in Azerbeidzjan ter herdenking van voormalig 
president Heydar Aliyev, spoten ze graffiti op diens standbeeld met als boodschap: 'Gelukkige Slavendag'. 
De foto´s van deze actie postten ze op Facebook. 

President Aliyev kon deze grap niet smaken. Wie zijn beleid openlijk in vraag durft te stellen, riskeert een 
serieuze gevangenisstraf. Giyas en Bayram, beiden lid van een kritische jongerenbeweging, werden van 
'drugsbezit' beschuldigd. Daarvoor kregen ze 10 jaar gevangenisstraf. De jongemannen vertelden aan hun 
advocaat dat de drugs er door de politie waren neergelegd en ´toevallig´ ontdekt werden in de aanwezigheid 
van niet zo objectieve getuigen. Beide jongens werden gemarteld tot ze officieel ´bekenden´. 

In Azerbeidzjan worden jongeren regelmatig opgepakt na verzonnen aanklachten van drugsbezit. De over-
heid probeert hen op deze manier de mond te snoeren.

GIYAS EN BAYRAM:  GEFOLTERD VOOR GRAFFITI

VOORBEELDBRIEVEN 
(EN/OF -E-MAILS)
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TEKEN DE PETITIE ONL INE

Hare Excellentie Fatma Elzahraa Ibrahim Etman
Ambassade van Egypte
Uruguaylaan 19
1000 Brussel

Posttarief: 0.74 €/stuk

VOORBEELDTEKST (NEDERLANDS) 
(datum, plaats)

Geachte mevrouw Ambassadeur,

Mahmoud Abu Zeid, beter bekend als Shawkan, werd gearresteerd toen hij het gewelddadig politieoptreden fotografeerde tijdens 
een demonstratie in Caïro.

Ik verzoek u dringend om alle beschuldigingen tegen Mahmoud Abu Zeid te laten vallen en hem onmiddellijk en onvoorwaardelijk 
vrij te laten. Hij wordt enkel vastgehouden voor het vreedzaam uitoefenen van zijn recht op vrije meningsuiting. Foto’s nemen is 
geen misdaad!

Hoogachtend,

(naam, schooladres, handtekening)

Stuur je brief, e-mail of tweet naar de President van Egypte,
Abdul Fattah al-SiSi

The President of Egypt

His Excellency Abdul Fattah al-Sisi 
Office of the President 
Al Ittihadia Palace
Cairo, Arab Republic of Egypt

E-mail: p.spokesman@op.gov.eg
Twitter: @AlsisiOfficial

Posttarief: 1.52 €/stuk

VOORBEELDTEKST (ENGELS)
(datum, plaats)

Your Excellency,

Mahmoud Abu Zeid, also known as Shawkan, was arrested while he was photographing the violent dispersal by security forces of 
the Rabaa al-Adaweya sit-in in Cairo. 

I urge you to drop all charges against Mahmoud Abu Zeid and release him immediately and unconditionally as he is a prisoner of 
conscience, detained solely for peacefully exercising his right to freedom of expression. 

I also call on you to provide Mahmoud Abu Zeid with any medical treatment he may require. 

Please launch a prompt, independent, impartial and effective investigation into allegations of torture and other ill-treatment, and 
bring those suspected of responsibility to justice in fair trials without recourse to the death penalty.

Yours sincerely,

(naam, schooladres, handtekening)

Stuur je brief naar de ambassadeur  
van Egypte in België

WIE? Mahmoud Abu Zeid (beter bekend als 
Shawkan).

WAT? Kan de doodstraf krijgen. 

WAAROM? Nam foto’s van politiegeweld.

ACTIES: Schrijf een brief naar de regering of 
ambassadeur van Egypte.

SHAWKAN:  RISICO OP DOODSTRAF VOOR HET NEMEN VAN FOTO’S

WAT IS ER AAN DE HAND?

Op 14 augustus 2013 demonstreerden aanhangers van de inmiddels verdreven president Morsi in Caïro. Opeens 
begonnen agenten van de veiligheidsdienst de betogers uiteen te drijven. Het kwam uiteindelijk tot een gewelddadig 
politieoptreden, dat honderden mensen het leven kostte. 

Dit werd door fotograaf Shawkan op beeld vastgelegd. Hij werd omwille van deze actie opgepakt en in de gevangenis 
vervolgens hardhandig aangepakt. 

Shawkan zit vast voor verzonnen aanklachten zoals ‘moord’ en ‘lidmaatschap van een criminele bende’. Maar de 
doodstraf hangt hem boven het hoofd omdat hij getuige was van hoe de politie op brutale wijze demonstranten heeft 
gedood. Van de agenten die verantwoordelijk zijn voor het bloedbad in Caïro, is nog niemand berecht.

VOORBEELDBRIEVEN 
(EN/OF -E-MAILS)

amnesty-international.be/shawkan
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