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Sri Lanka: opgesloten vanwege een dichtbundel 

Ahnaf Jazeem is een dichter en docent uit Sri Lanka. 

Een jaar geleden werd hij opgepakt op grond van Sri 

Lanka’s uiterst strenge anti-terrorismewet. Zijn arrestatie 

houdt verband met de publicatie van een verzameling 

gedichten geschreven in de Tamil taal. 

Geen eerlijk proces 
Pas tien maanden na zijn arrestatie kreeg Ahnaf voor de 

eerste keer zijn advocaat te spreken. Volgens zijn 

advocaat werd Ahnaf, die Tamil spreekt, in de gevangenis gedwongen om zijn handtekening onder 

documenten te zetten die hij niet begreep, omdat ze geschreven waren in een taal die hij niet kon 

lezen. 

Ahnaf Jazeem behoort tot de moslimminderheid in Sri Lanka. Moslims, die ongeveer 9 procent van 

de bevolking uitmaken, worden er steeds vaker het slachtoffer van marginalisering en discriminatie. 
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Nigeria: stop de vervolging van journalist Jaafar 

Jaafar 

Jaafar Jaafar is hoofdredacteur van de 

Nigeriaanse online nieuwssite Daily Nigerian. In 

2018 publiceerde hij filmpjes waarin hij liet zien 

dat de gouverneur van de staat Kano smeergeld 

aannam. De gouverneur klaagde Jaafar daarop aan 

wegens laster. 

Intimidatie en dreigementen 
Jaafar zegt dat overheidsfunctionarissen hem 

probeerden om te kopen en 5 miljoen dollar boden om de filmpjes niet te publiceren. Na publicatie 

werd hij door onbekende mannen in de gaten gehouden en ontving hij telefoontjes met 

doodsbedreigingen. In april van dit jaar wilde de politie hem ook verhoren op beschuldiging van het 

‘aanzetten tot geweld’. Daarop vluchtte Jaafar naar het Verenigd Koninkrijk. 



Egypte: journalist Mohamed Salah moet onmiddellijk vrijkomen 

Journalist Mohamed Salah uit Egypte zit vanwege valse 

beschuldigingen al 20 maanden in voorarrest. In de gevangenis werd 

hij gemarteld. 

Onterecht vast en gemarteld in de gevangenis 

Mohamed werd in november 2019 gearresteerd vanwege verzonnen 

aanklachten als ‘lidmaatschap van een terroristische groepering’. 

Bijna twee jaar later is zijn proces nog steeds niet begonnen. 

Eind vorig jaar werden Mohamed en 13 van zijn medegevangenen 

gemarteld. Ze werden naakt ondersteboven gehangen en geslagen met 

knuppels. 

 

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

 

Goed nieuws 

Iran schort executie Shahbazi op, maar dreiging 

blijft 

De autoriteiten van Iran hebben de voltrekking van het 

doodvonnis van de 20-jarige Hossein Shahbazi 

opgeschort. 

Shahbazi kreeg de doodstraf voor een moord die hij 

zou hebben gepleegd toen hij 17 jaar was. Zijn 

veroordeling was mede gebaseerd op ‘bekentenissen’ 

die na marteling waren verkregen. Zijn executie stond 

gepland voor 28 juni 2021. De Iraanse autoriteiten 

schortten dit op, maar de dreiging van executie blijft. 

 

 

Amerikaanse staat South Carolina voert geplande executies niet uit 
Het Hooggerechtshof in de Amerikaanse staat South Carolina heeft twee executies die gepland 

stonden voor 18 en 25 juni 2021, uitgesteld. Als ze waren uitgevoerd, zouden het de eerste executies 

in tien jaar tijd zijn in deze staat. 

De hervatting van de executies in South Carolina zou indruisen tegen de trend in de Verenigde 

Staten om de doodstraf af te schaffen. In 2020 was het aantal voltrokken doodvonnissen het laagste 

in de afgelopen 29 jaar. Amnesty International voerde actie om de twee executies te voorkomen. 

 

 


