
Iran: politieke activist mag geen 
contact met de buitenwereld 
Politiek activist Abbas Vahedian kan sinds 5 mei geen 
contact meer krijgen met zijn familie of advocaat. De 
gevangenisautoriteiten zeggen dat hij wordt gestraft 
vanwege het ‘verstoren van de orde in de gevangenis’, 
omdat hij zich uitsprak tegen de verschrikkelijke 
gevangenisomstandigheden. Sindsdien heeft zijn familie 
niets meer van hem gehoord. 

Gemarteld om politiek activisme op te geven 
Abbas Vahedian heeft bijna een jaar in een eenzame cel op de grond moeten slapen. Hij krijgt geen 
frisse lucht of daglicht. De autoriteiten weigeren hem toegang tot medische zorg. Hij wordt 
gemarteld om hem te dwingen zijn politiek activisme op te geven. Vahedian streeft nog altijd naar 
een democratisch en seculier Iran. 
  

======================================================================= 

Bahrein: academicus in 
hongerstaking krijgt geen medische 
zorg 
Activist en academicus Abduljalil Al-Singace uit 
Bahrein is al een jaar in hongerstaking omdat het boek 
dat hij had geschreven door gevangenisautoriteiten 
werd ingenomen. Nadat recentelijk ook zijn medicatie 
wordt geweigerd, is Al-Singace gestopt met het nemen 
van zoutsupplementen. 
Al-Singace heeft een levenslange celstraf gekregen 
vanwege zijn – vreedzame – betrokkenheid bij de anti-overheidsprotesten in Bahrein in 2011. 

Gemarteld in de gevangenis 
Een onafhankelijke onderzoekscommissie voor de mensenrechten in Bahrein rapporteerde dat Al-
Singace nachten achter elkaar werd geslagen en geïntimideerd. De overheid heeft toegezegd de 
mensenrechten beter te beschermen, maar daar is nog altijd weinig van waargemaakt.  

======================================================================= 

Belarus: 8 jaar cel voor tiener na 
klein drugsdelict 
Vladislav Sharkovsky uit Belarus zit inmiddels 3 jaar 
gevangen voor een klein drugsdelict. Hij kreeg daarvoor 
8 jaar cel opgelegd. Hij was 17 jaar oud toen hij werd 



gearresteerd. Na zijn arrestatie werd hij gedwongen tot een ’bekentenis’. 

Veel kinderen krijgen lange celstraf in Belarus 
Het Kinderrechtenverdrag, waarbij Belarus partij is, bepaalt dat kinderen een zo kort mogelijke straf 
moeten krijgen. Toch hebben naar schatting duizenden kinderen in Belarus lange gevangenisstraffen 
gekregen voor kleine druggerelateerde delicten. Actie voor Vladislav Sharkovsky en deze andere 
kinderen is daarom nog steeds hard nodig! 

======================================================================= 

Goed nieuws  

Venezuela: schikking in rechtszaak tegen mensenrechtenverdedigers 
De gouverneur van de Venezolaanse deelstaat Carabobo heeft zijn rechtszaak wegens smaad tegen 
de mensenrechtenverdedigers Marino Alvarado en Alfredo Infante ingetrokken. In ruil daarvoor 
verduidelijken de mensenrechtenverdedigers dat ze de gouverneur niet direct verantwoordelijk 
houden voor mogelijke buitengerechtelijke executies. 
In maart van dit jaar publiceerden de Venezolaanse ngo’s Provea en Centro Gumilla een rapport 
over mogelijke buitengerechtelijke executies in de deelstaat Carabobo. De organisaties vroegen om 
diepgaand onderzoek hiernaar, waardoor de betrokkenheid van de hele commandostructuur tot op 
het hoogste niveau (lees: de gouverneur van de deelstaat) aan het licht moet worden gebracht. 

Verklaring 
Daarop klaagde Rafael Lacava, de gouverneur van Carabobo, mensenrechtenverdedigers Marino 
Alvarado (Provea) en Alfredo Infante (Centro Gumilla) aan wegens smaad. Deze zaak is nu 
geschikt. Alvarado en Indante moeten voor 23 augustus een verklaring afleggen dat hun oproep tot 
het afleggen van verantwoording niet specifiek gericht is tegen de gouverneur. Na 23 augustus zou 
de zaak dan definitief door de rechter moeten worden gesloten. 

Druk 
Doordat Amnesty actie voerde voor de twee mensenrechtenverdedigers, kwam er meer aandacht 
voor de oneerlijke rechtszaak. In juni hebben ook wij brieven daar voor geschreven. Dat 
verhoogde de druk op de gouverneur om tot een schikking te komen, in plaats van de rechtszaak 
door te zetten.  

 
 
=========================================================== 
Het is de bedoeling dat u zowel naar de overheid als naar de ambassade een brief stuurt. De 
ambassade moet deze brieven doorzenden waardoor de boodschap tweemaal aankomt.  
Frankeren voor alle landen behalve Nederland met een zegel Internationaal 1.  
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