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WIE?
Ciham Ali, geboren in 
de Verenigde Staten en 
opgegroeid in Eritrea. 

WAT? 
Ciham werd in 2012 
opgepakt door de Eritrese 
politie en werd daarna 
nooit meer gezien. 

WAT KAN JE 
DOEN? 
Schrijf een brief naar de 
Amerikaanse minister 
van Buitenlandse zaken 
en vraag om Cihams 
verdwijning op te lossen. 

SCHRIJF EEN BRIEF, 
VERANDER EEN LEVEN 

IN HET GEHEIM 
GEVANGENGEHOUDEN

CIHAM ALI 

ERITREA

WAT IS ER AAN DE HAND?
Ciham Ali werd geboren in Amerika en woonde voor haar vaders werk in Eritrea 
(Oost-Afrika). Ze luisterde naar Green Day en Lady Gaga en wilde modeontwer-
per worden. Aan die droom kwam plots een einde, toen ze werd opgepakt en elk 
spoor van haar verdween. 

Ciham werd door de politie gearresteerd aan de Soedanese grens, toen ze Eritrea 
probeerde te verlaten. Ze was 15 jaar. Ze werd waarschijnlijk opgepakt als wraak 
op haar vader, een ex-minister die verdacht werd van deelname aan een mislukte 
staatsgreep. Hijzelf was een maand eerder uit Eritrea gevlucht.

De Eritrese autoriteiten zwijgen in alle talen over Cihams verdwijning. Ze werd niet 
officieel beschuldigd en is nooit voor de rechtbank verschenen. Al 9 jaar weet 
haar familie niet waar ze is en of ze oké is. In Eritrea zijn al veel mensen in de 
gevangenis gestorven door extreme kou of hitte, onvoldoende eten en drinken, 
infecties en foltering.

Ciham heeft de Amerikaanse nationaliteit, maar de Amerikaanse regering heeft 
amper iets gedaan om haar verdwijning te helpen oplossen. Eis van de Verenigde 
Staten dat ze druk uitoefenen op de Eritrese regering om Ciham vrij te laten.
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VRAAG GERECHTIGHEID VOOR CIHAM 

SCHRIJF  
MEE!

                                                    
                                                    

            

(Datum, plaats)

Geach te mijnheer de minist
er van Bui tenlandse Zaken,

Ciham Ali is geboren in Lo
s Angeles en groeide op in

 

Eri trea. Sinds 8 december 
2012 is ze vermist. Ze werd

 

gearresteerd aan de grens 
van Eri trea, waarschijnli jk a

ls 

wraak op haar vader, van 
wie men denkt dat hij betro

kken 

was bij een staatsgreep teg
en de Eri trese regering. C

iham 

was toen 15 jaar oud. Ze w
as nog een t iener, die erva

n 

droomde om in de modewere
ld te werken. 

Negen jaar later weet niem
and waar Ciham is. Eri trea

 is 

beruch t om het vasthouden 
van mensen in ondergrondse

 

containers, waar ze heel sl
ech t worden behandeld en 

hardhandig aangepakt, soms
 tot ze sterven. De Amerik

aanse 

regering moet dringend act i
e ondernemen. Ik wil u vrag

en om 

al het nodige te doen en u
w invloed te gebruiken om 

Ciham 

onmiddell i jk vrij te krijgen. 

Hoogach tend,

(Jouw naam, schooladres, ha
ndtekening)

 VOORBEELDBRIEF

Stuur je brief naar de Amerikaanse  
ambassade in Brussel:

  
Ambassade van de Verenigde 
Staten van Amerika 
Regentlaan 27
1000 Brussel 

1,19 €/stuk

Doe mee met #Purple4Ciham
Neem een selfie of een foto met je klasgenoten, familie of vrienden en 
draag een paars kledingstuk. Dat is Cihams favoriete kleur. Post je foto 
op sociale media om te tonen dat je denkt aan Ciham en haar familie. 
Gebruik de hashtag #Purple4Ciham en tag de Amerikaanse minister van 
Buitenlandse Zaken Antony Blinken (@secblinken).


