AMNESTY BRIEVEN: SCHRIJVEN VOOR GERECHTIGHEID
Ook in 2021 blijven onze schrijfacties nodig. Overal ter wereld worden mensen
bedreigd, zitten onschuldig gevangen en zijn rechteloos.
De schrijf- en andere acties van Amnesty hebben ook regelmatig succes en voor de
mensen waar het om gaat betekent het heel veel dat anderen zich om hen
bekommeren. Doet u weer mee?
Turkije: onderzoek martelpraktijken in Turkse
gevangenis!
Mehmet Siddik Mese werd langdurig geslagen met diverse
verwondingen en andere medische problemen tot gevolg.
Toch mag hij niet naar een ziekenhuis en de
gevangenisdokter ontkent dat hij gemarteld is.
Gevangenisdokter ontkent marteling
Mehmet Siddik Mese zit in een Turkse gevangenis op beschuldiging van fraude.
Daar werd hij met houten knuppels langdurig geslagen: op zijn voetzolen, in zijn
gezicht en op zijn lichaam. Hij raakte hierdoor ernstig gewond, had pijn en was
duizelig.
Toch mocht hij niet naar een ziekenhuis buiten de gevangenis om behandeld te
worden. De gevangenisdokter concludeerde in zijn rapport dat hij niet geslagen was.
Hij werd wel naar het gevangenishospitaal gebracht, maar de enige behandeling
daar bestond uit water en ijs.
In de afgelopen jaren is het aantal klachten over marteling in Turkse gevangenissen
sterk gestegen.

China: medische zorg voor Yu Wensheng
Mensenrechtenadvocaat Yu Wensheng zat 18 maanden
vast zonder contact met de buitenwereld. Hij werd
gemarteld en zijn gezondheid gaat zienderogen achteruit.
Grote gezondheidsproblemen voor gevangen
Chinese mensenrechtenadvocaat
Yu Wensheng kreeg in juni 2020 vier jaar gevangenisstraf voor ‘het aanzetten tot
ondermijning van de staat’, een valse aanklacht. Hij zat toen al bijna anderhalf jaar
gevangen zonder contact met de buitenwereld. In de gevangenis werd hij gemarteld
en ging zijn gezondheidstoestand hard achteruit.
Hij heeft bloedarmoede, verloor enkele tanden en kan zijn eten niet meer kauwen.
Ook trilt zijn rechterhand zo erg dat hij deze niet meer kan gebruiken. Volgens de
gevangenisdokter is de schade aan zijn hand niet meer te herstellen.

Iran: hartpatiënt heeft dringend zorg nodig
De Oostenrijks-Iraanse consultant Massud Mossaheb (73) zit
in Iran een celstraf van 10 jaar uit. Hij heeft ernstige
gezondheidsproblemen. Vanwege de verspreiding van covid19 in Iraanse gevangenissen loopt zijn leven acuut gevaar.
Levensbedreigende situatie
Massud Mossaheb werkte mee aan de bouw van een ziekenhuis in Iran en werd na
een volstrekt oneerlijk proces veroordeeld voor vage aanklachten met betrekking tot
de nationale veiligheid. De gevangenisarts heeft geconstateerd dat hij moet worden
opgenomen in een hartkliniek, maar de gevangenisautoriteiten weigeren dit.

GOED NIEUWS: Pro-democratie-activist in Guinee vrijgelaten
In Guinee is Saïkou Yaya Diallo van het National Front for the Defense of the
Constitution (FNDC) op 11 december 2020 vrijgelaten. Hij zat 7 maanden gevangen.
Yaya Diallo werd op 7 mei 2020 gearresteerd en op 16
november 2020 veroordeeld tot 1 jaar cel waarvan 5 maanden
voorwaardelijk. Hij werd beschuldigd van ‘mishandeling,
geweld, bedreigingen en openbare beledigingen’. Dat waren
verzonnen aanklachten.
Dankwoorden Na zijn vrijlating bedankte Saïkou Yaya Diallo iedereen die actie
voor hem voerde. ‘Beste leden van Amnesty, met deze woorden wil ik mijn grote
dankbaarheid uitspreken voor alle inspanningen die jullie leverden voor mijn vrijlating
en van andere politieke gevangenen in Guinee. Ik vraag jullie de strijd voor de
vrijlating van onze collega’s die nog in de gevangenis zitten, onder wie Oumar Sylla,
voort te zetten. Amnesty International blijft voor mij de mensenrechtenorganisatie die
het meest betrokken is bij het terugwinnen van individuele rechten en vrijheden. ’

