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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 

                                                    
                                                    

            

(Datum, plaats)

Dear Secretary of State,

Ciham Ali, a US ci t izen bor
n in Los Angeles and raise

d 

in Eri trea, has been missin
g since 8 December 2012. T

he 

teenager who dreamt of be
coming a fashion designer 

was 

arrested at the Eri trean bo
rder when she was 15. Her

 

arrest appears to be in re
taliat ion against her father’

s 

suspected involvement in a 
coup at temp t on the Eri tre

an 

government. 

Nine years on and no one 
knows where Ciham is. Eri t

rea 

is notorious for imprisoning 
people in underground conta

iners 

where they torture, starve 
or even kil l them. The US 

government must act now. P
lease use your influence an

d 

speak ou t for Ciham: dema
nd her immediate and uncon

di t ional 

release.

Yours sincerely,

(Jouw naam, schooladres, ha
ndtekening)

 VOORBEELDBRIEF

Stuur je brief naar de Amerikaanse  
minister van Buitenlandse Zaken:

  
US Secretary of State
2201 C St., NW
Washington, DC
20520
UNITED STATES OF AMERICA

2,45 €/stuk

SCHRIJF  
MEE!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).


