
Nigeria: absurd lange straf voor humanist 
De prominente Nigeriaanse humanist Mubarak Bala heeft 
op 5 april 2022 een celstraf van maar liefst 24 jaar opgelegd 
gekregen. Hij zat sinds april 2020 vast op beschuldiging van 
godslastering omdat hij een bericht op Facebook plaatste. 
Daarin sprak hij zich uit over zijn levensbeschouwing. Een 
rechter oordeelde in december 2020 dat Bala vrijgelaten 
moest worden. Maar de autoriteiten in het noorden van 
Nigeria weigerden dit. 

Geen contact met de buitenwereld 
Mubarak Bala zit al ruim 2 jaar vast zonder toegang tot zijn familie en goede medische zorg voor 
zijn hoge bloeddruk. Hij heeft zijn advocaat slechts één keer mogen zien. Mogelijk wordt hij 
mishandeld. 

=======================================================================
Qatar: advocaten vast voor deelname protest 

Op 10 augustus 2021 werd advocaat Hazza al-Marri uit Qatar gearresteerd omdat hij 
meedeed aan een protest tegen een nieuwe discriminerende verkiezingswet die de Al-Murra-
stam uitsluit. Ook zijn broer en advocaat Rached al-Marri werd gearresteerd omdat hij 
Hazza al-Marri wilde vertegenwoordigen. Mogelijk worden beiden broers gemarteld omdat 
ze weigeren een belofte te ondertekenen waarin ze stoppen met het bekritiseren van de nieuwe 
wet. 

Al langer gediscrimineerd 
De Al Murra-stam is een van de grootste stammen in het oosten van Saoedi-Arabië en Qatar en 
hebben een lange tijd te maken met ernstige discriminatie. Zo hebben ze geen toegang tot 
onderwijs, werk en gezondheidszorg. 

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

Goed nieuws: 

Brit samen met anderen in Jemen vrijgelaten 
In Jemen is de Brit Luke Symons op 24 april 2022 vrijgelaten. Hij was opgepakt door de Houthi-
regering en zat meer dan 5 jaar gevangen in de hoofdstad Sanaa. 

Symons werd op 4 april 2017 gearresteerd bij een controlepost in het zuidwesten van Jemen omdat 
hij een Brits paspoort had. Hij is niet aangeklaagd en is nooit voor de rechter gebracht. 

Beschuldigd van spionage 
Amnesty International onderzocht een vrijlatingsbevel dat op 2 december 2018 werd uitgevaardigd. 
De in Sanaa gevestigde Hoge Politieke Raad van Jemen, het uitvoerend orgaan van de Houthi’s, had 
de vrijlating van Luke Symons geëist wegens gebrek aan bewijs. 



Marteling en eenzame opsluiting 
Tijdens ondervragingen zou Luke Symons zijn gemarteld en anderszins mishandeld, in een poging 
hem te laten ‘bekennen’ dat hij een spion was. Gedurende de laatste 4 maanden van zijn detentie 
zou hij in eenzame opsluiting hebben gezeten. 

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

 

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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