
Nigeria: stop de 
bulldozers!  
  
Op 29 januari 2022 maakten 
bulldozers honderden huizen in de 
sloppenwijken van de Nigeriaanse 
havenstad Port Harcourt met de 
grond gelijk. De grootschalige 
ontruiming liet duizenden mannen, 
vrouwen en kinderen dakloos en ontredderd achter. 

Gedwongen huisuitzettingen 
De Nigeriaanse overheid mag mensen niet zomaar op straat zetten. Ze moet bewoners tijdig 
informeren, consulteren en met hen in gesprek gaan om naar oplossingen te zoeken. Gedwongen 
huisuitzettingen zijn onwettig, onrechtvaardig en vormen een ernstige schending van het recht op 
huisvesting en onder meer het recht op gezondheid en het recht op werk. 

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

Colombia: onderzoek de dood van Kevin Agudelo 
Kevin Agudelo nam op 3 mei 2021 in de stad Cali, in het zuiden van Colombia, deel aan een wake 
voor een jongeman die de dag ervoor tijdens een protest was doodgeschoten. Veiligheidstroepen 
traden hard op tegen de deelnemers aan de vreedzame wake. Ze schoten met scherp en gooiden 
traangas. Drie jongeren, onder wie de 22-jarige Kevin, kwamen om het leven. 

Politiegeweld 
In het voorjaar van 2021 vonden er massale demonstraties plaats in verschillende Colombiaanse 
steden. De zogenoemde ‘Nationale Staking’ was een reactie op een omstreden wetsvoorstel voor 
belastinghervorming die vooral de armeren zou treffen. De Colombiaanse veiligheidstroepen 
gebruikten buitensporig veel geweld om de protesten neer te slaan. Ook riepen lokale autoriteiten 
andere burgers op om de wapens op te nemen tegen de demonstranten. 

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

Zimbabwe: activist vervolgd voor verzonnen aanklachten 

De 28-jarige politiek activist Makomborero Haruzivishe uit Zimbabwe spreekt zich uit tegen 
wanbestuur, corruptie en ontvoeringen door de regerende partij. Dat is de autoriteiten een doorn in 
het oog. Er lopen momenteel drie aanklachten tegen hem. Hij zou onder meer een illegale 
demonstratie hebben georganiseerd. Dit zijn valse beschuldigingen bedoeld om hem de mond te 
snoeren. 

Doelwit vanwege activisme 
Op 17 februari 2021 reden mannen in burgerkleding Haruziviche klem en losten schoten. Mogelijk 
wilden ze hem ontvoeren, maar hij schreeuwde om hulp. Ze arresteerden Haruziviche en brachten 



hem naar het politiebureau. Hij kreeg een celstraf van 14 maanden opgelegd. Volgens de 
autoriteiten had hij tijdens een demonstratie tegen president Mnangagwa in 2020 op een fluitje 
geblazen om zo demonstranten aan te zetten tot acties tegen de politie. Hij kwam op 8 januari 2022, 
na tien maanden gevangenschap, vrij, maar de aanklachten zijn niet ingetrokken. 

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

Goed nieuws     
       

Egyptische student Patrick George Zaki 
bedankt actievoerders 
De Egyptische student Patrick George Zaki werd in 
december 2021 voorlopig vrijgelaten. Hij bedankt 
iedereen die hem steunde: ‘Een berichtje dat 
voorbijkomt is soms een levenslijn’. 

Patrick George Zaki bracht 22 maanden door in willekeurige gevangenschap voor valse aanklachten 
dat hij nepnieuws zou verspreiden. Dit zou hij hebben gedaan in een artikel uit 2019. Daarin 
publiceerde hij dagboekfragmenten over de discriminatie van koptische christenen in Egypte. 

Amnesty dringt erop aan dat de aanklachten tegen hem worden ingetrokken. 

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

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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