
Turkmenistan: Waar is Azat Isakov?                                                       
De Turkmeense oppositieactivist Azat Isakov verdween 
op 20 oktober 2021 in Rusland, waar hij woont. Het 
ministerie van nationale veiligheid in Turkmenistan 
houdt hem zeer waarschijnlijk vast vanwege zijn 
uitgesproken kritiek op de Turkmeense overheid. Het 
risico is groot dat hij wordt gemarteld. 

Continu bedreigd 
Isakov is lid van een oppositiegroep die via sociale media felle kritiek uit op de Turkmeense 
overheid. Zowel Isakov als zijn familie in Turkmenistan gaven aan continu dreigementen te 
ontvangen van de Turkmeense autoriteiten vanwege zijn online activisme. 

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

Iran: laat Nahid Taghavi en Mehran Raoof 
onmiddellijk vrij!                       
Iran houdt sinds 16 november 2020 twee activisten vast in 
de Evin-gevangenis in Teheran, terwijl zij alleen maar 
gebruikmaakten van hun mensenrechten. Zo komen zij op 
voor arbeiders en vrouwenrechten. De Duits-Iraanse 
Nahid Taghavi (foto) en de Brits-Iraanse Mehran Raoof 
zijn afgelopen augustus veroordeeld tot 10 jaar en 8 
maanden celstraf na een buitengewoon oneerlijk proces. 

Medisch hulp is nu nodig 
De gezondheid van Nahid Taghavi gaat sterk achteruit. Ze lijdt aan chronische rugpijn en mag geen 
operatie aan haar ruggengraat ondergaan. Dit is volgens gespecialiseerde artsen wel dringend nodig. 

In de afgelopen jaren heeft Iran tientallen activisten, journalisten en academici met een dubbele 
nationaliteit vastgezet. Zo leggen de autoriteiten hen het zwijgen op. 
======================================================================= 

Algerije: activist krijgt 5 jaar cel                                                           
De Algerijnse activist Mohad Gasmi is op 17 oktober 
veroordeeld tot 5 jaar cel omdat hij terrorisme zou 
verheerlijken. Hij schreef in 2018 op Facebook dat 
een bekende Algerijnse militant geradicaliseerd zou 
zijn omdat de overheid niet zorgt voor haar burgers. 
Met dat Facebook-bericht maakte Gasmi alleen maar 
gebruik van zijn recht op vrijheid van meningsuiting. 

 

Activist de mond gesnoerd 



Mohad Gasmi was een van de protestleiders tegen gaswinning in het zuiden van Algerije. Ook nam 
hij in 2019 deel aan de Hirak-protesten waarbij werd opgeroepen tot politieke hervormingen. De 
overheid gebruikt vaker valse aanklachten om activisten en journalisten als terroristen weg te zetten. 
======================================================================= 
Goed nieuws! 
Myanmar, laat onterecht veroordeelde Amerikaanse journalist vrij 
Een Myanmarese rechtbank heeft de Amerikaanse journalist Danny Fenster veroordeeld tot een 
celstraf van 11 jaar, onder meer vanwege lidmaatschap van een illegale organisatie en overtreding 
van de immigratiewetgeving. Amnesty International ziet Fenster als een gewetensgevangene en 
roept op tot zijn onmiddellijke vrijlating. 

Update: op maandag 15 november 2021 is Danny Fenster vrijgelaten. Dit is een positieve stap en 
het is fijn te weten dat Fenster met zijn familie herenigd zal worden. Hetzelfde geldt helaas niet voor 
tientallen andere journalisten die nog steeds vastzitten in Myanmar voor het uitoefenen van hun 
rechten. Ook zij moeten worden vrijgelaten. 

 ‘Dit is een verwerpelijke uitspraak in een zaak die van begin af aan zeer gebrekkig is onderbouwd’, 
zegt Ming Yu Hah van Amnesty International. ‘Danny had allereerst nooit mogen worden 
gearresteerd. Door hem ook nog tot 11 jaar celstraf te veroordelen, laten de Myanmarese 
autoriteiten zien hoe ver ze bereid zijn te gaan om duidelijk te maken dat zij onafhankelijke media 
in het land niet respecteren.’ 

Fenster werd op 24 mei gearresteerd toen hij aan boord ging van een vliegtuig om het land te 
verlaten. Volgens Myanmar Frontier, het medium waar hij nu werkzaam voor was, zijn de 
aanklachten ongegrond. 

Gewetensgevangene 
‘Danny heeft niks verkeerds gedaan, maar is op de een of andere manier aangeklaagd wegens 
vermeende misdrijven die haaks staan op de realiteit en zijn werk als onafhankelijk journalist’, zegt 
Ming Yu Hah. ‘Danny is een gewetensgevangene. Zijn vrijheid is hem wreed en onrechtvaardig 
afgenomen alleen maar omdat hij zijn werk als journalist deed en zijn recht op vrijheid van 
meningsuiting uitoefende.’ 

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

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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