
Mexico moet onderzoek doen naar 
marteling                                                       
José Eduardo Ravelo belde op 23 juli 2021 zijn 
moeder om te zeggen dat de politie hem twee 
dagen eerder had opgepakt. Hij vertelde haar 
dat agenten hem sloegen en seksueel 
mishandelden. De 23-jarige José overleed een 
paar dagen later aan inwendig letsel. 

Geen gedegen onderzoek 
Nadat José’s moeder het verhaal in augustus naar 
buiten bracht meldden autoriteiten dat José was opgepakt omdat hij onder invloed van drugs was. 
De openbaar aanklager liet eind oktober weten dat José niet door de politie is gemarteld. Maar het 
onderzoek is nog niet afgerond en de autoriteiten weigeren de internationale richtlijnen voor 
onderzoek naar marteling toe te passen. 

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

Bangladesh: tiener vast vanwege foto op Facebook                                                    
De 17-jarige Dipti Rani Das uit Bangladesh deelde op haar Facebook-pagina een foto van een 
vrouw met een Koran tussen haar benen. De politie pakte haar op en beschuldigde haar onder 
meer van het beledigen van religieuze gevoelens. Dipti, die tot de Hindu-minderheid in 
Bangladesh behoort, zit al een jaar vast. Ze kan een celstraf van 7 jaar krijgen. 

Opgejaagd door woedende menigte 
Op de dag van haar arrestatie, op 28 oktober 2020, ging Dipti naar het politiebureau. Ze bood ten 
overstaan van zo’n honderd geestelijken, die een aanklacht tegen haar indienden, haar excuses aan 
voor de foto. Toen later die dag haar huis werd aangevallen, probeerde ze met de trein te vluchten. 
Maar buurtbewoners stopten de trein, brachten haar naar de politie en eisten dat ze gestraft werd. 
Sindsdien zit Dipti vast. 

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

Iran: studenten opgepakt en gemarteld                                                              
De Iraanse veiligheidsdienst pakte studenten Ali Youseni 
(21) en Amir Hossein Moradi (22) in april 2020 op op 
verdenking van het hebben van banden met een 
oppositiegroep. Na hun arrestatie hielden agenten hen 60 
dagen vast zonder contact met de buitenwereld. Ze 
werden geslagen en gedwongen te ‘bekennen’. 



Valse beschuldigingen                                                                                                                                              
Op 3 juli 2021 werden de studenten onder meer 
aangeklaagd voor ‘het verspreiden van corruptie op aarde’. 
Als ze hiervoor veroordeeld worden, kunnen ze de 
doodstraf krijgen. Ze werden ook valselijk beschuldigd 
van het in het bezit hebben van explosieven en werden 
ondervraagd over hun deelname aan vreedzame protesten 
in 2020. 

  

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

Goed nieuws 
Patrick Zaki uit Egypte voorwaardelijk vrijgelaten 
Op 7 december oordeelde een Egyptische rechtbank dat Patrick George Zaki voorwaardelijk moet 
worden vrijgelaten. Hij kon 5 jaar cel krijgen omdat hij een artikel schreef over discriminatie van 
koptische christenen in Egypte. Zijn zaak is uitgesteld tot februari 2022. 

De arrestatie van Patrick George Zaki vond plaats in de context van het hardhandig optreden tegen 
demonstranten na protesten in september 2019. 

Aanklacht verspreiden ‘nepnieuws’ blijft 
Patrick Zaki werkt als onderzoeker van onder meer vrouwenrechten bij een Egyptische 
mensenrechtenorganisatie. Hij zat sinds 7 februari 2020 vast op beschuldiging van het ‘verspreiden 
van nepnieuws’, en het ‘aanzetten tot protesten, geweld en terroristische daden’ in een andere zaak. 
Tijdens zijn verhoor werd hij ondervraagd over zijn mensenrechtenwerk en is hij gemarteld. 

Achtergrond 
Patrick Zaki was een van de vele mensenrechtenverdedigers en vreedzame politieke activisten die 
in Egypte achter de tralies zitten. De meesten van hen zijn opgepakt in verband met protesten in 
september 2019. De demonstranten riepen president Abdel Fattah al-Sisi destijds op om af te treden. 

Aanleiding voor de protesten waren video’s waarin de voormalige militair Mohamed Ali 
legerleiders en de president ervan beschuldigde overheidsgeld te verspillen met de bouw van luxe 
eigendommen. 

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

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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