
 Achtergronden brieven 7-2020 Ontvangt u een reactie n.a.v. een schrijfactie? 
  brieven versturen uiterlijk 31 augustus 2020 Geef deze dan door aan het lid van de kerkengroep! 
  portokosten naar het buitenland bedragen € 1,50 voor brieven tot 20 g 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Chili 
 
student blind door politiegeweld 
De 22-jarige Chileense psychologiestudent Gustavo Ga-
tica nam eind 2019 deel aan massaprotesten. De oproer-
politie gebruikte rubberen kogels om de demonstranten 
uiteen te drijven. Een regen van kogels trof Gustavo in zijn 
gezicht. Hij raakte blind aan beide ogen. 
 
De protesten in Chili ontstonden na een verhoging van de 
prijzen voor het openbaar vervoer in de hoofdstad Santi-
ago. De grotendeels vreedzame protesten werden hard 
neergeslagen. Op 19 oktober kondigde de overheid de 
noodtoestand af. Maar de protesten gingen door. De poli-
tie richtte rubberen kogels op de bovenlichamen en ge-
zichten van demonstranten. Ook gooiden ze traangas in 
ziekenhuizen en scholen. Duizenden demonstranten 
raakten gewond. Ten minste 23 mensen werden gedood. 
De politie opende zelf een onderzoek naar het buitenspo-
rige politiegeweld, maar concludeerde dat niemand ver-
antwoordelijk gehouden kon worden. De openbaar aan-
klager gaat nu onderzoek doen naar de gebeurtenissen. 
 
In uw brief in het Spaans roept u de openbaar aanklager 
van Chili op er voor te zorgen dat een ieder die verant-
woordelijk is voor Gaticas verwondingen wordt vervolgd. 
 

Engelse vertaling brief: I am writing to ask for justice for Gustavo 
Gatica, a 22-year-old student from Santiago. On 8 November 2019, 
he attended a protest that was violently repressed by the police, who 
fired riot shotguns at protesters in a manner inconsistent with interna-
tional standards. Gustavo was hit in both eyes by heavy rubber bullets 
and left permanently blind as a result of this police operation.  
 
The events occurred in the context of social unrest and wider repres-
sion of protests in the country, during which Amnesty International 
found evidence of widespread human rights violations perpetrated 
mostly by Chilean police, and an omission by commanders to stop 
these abuses from occurring day in and day out.  
I call upon you to ensure justice for Gustavo Gatica not just by identi-
fying and holding accountable the individuals directly responsible for 
his injuries, but also by investigating and prosecuting, in accordance 
with the law, the commanders and senior officials whose orders and 
supervision allowed this attack to occur.  

Rusland 
 
kritische sjamaan vast in psychiatrisch ziekenhuis 
Sjamaan Aleksandr Gabyshev startte in 2019 een voet-
tocht van ruim 8.000 km van Oost-Siberië naar Moskou. 
Hij wilde met zijn ‘krachten’ het Kremlin ‘zuiveren’ van pre-
sident Poetin. De politie hield hem in september 2019 te-
gen en bracht hem tegen zijn wil terug naar huis. Op 2 juni 
2020 bevestigde een rechter dat Gabyshev voor onbe-
paalde tijd mag worden opgenomen in een psychiatrisch 
ziekenhuis. Hij wordt gestraft vanwege zijn kritiek op de 
autoriteiten. 
 
Op 12 mei stormde de oproerpolitie Gabyshevs huis bin-
nen. Ze brachten hem naar een psychiatrische ziekenhuis 
omdat hij zogenaamd weigerde zich te laten testen op co-
rona. Hij werd gedwongen te tekenen voor een opname 
van twee weken. Toen bleek dat hij geen corona had, 
wilde hij naar huis. Maar een medische commissie besloot 
dat hij een gevaar vormde voor zichzelf en anderen. De 
rechter bevestigde dit. Gabyshevs politieke en religieuze 
opvattingen werden gebruikt als bewijs voor zijn psychi-
sche problemen. Ook kreeg hij geen eerlijke proces. Meer-
dere getuigen die zijn advocaat opriep werden door de po-
litie opgepakt omdat ze de coronaregels zouden hebben 
overtreden. 
 
In uw brief roept u de aanklager in Yakutia op onmiddellijk 
een einde te maken aan Aleksandr Gabyshevs gedwon-
gen opname en hem niet langer te vervolgen vanwege zijn 
politieke opvattingen. 
 
Guatemala 
 
werknemers tijdelijk coronaziekenhuis niet betaald en 
ontslagen 
Het Guatemalteekse ministerie van Gezondheid heeft 46 
werknemers van een noodziekenhuis in de hoofdstad ont-
slagen. Het tijdelijke ziekenhuis opende op 21 maart zijn 
deuren voor coronapatiënten. Het ontslagen personeel 

werkte drie maanden in het ziekenhuis onder enorm zware 
omstandigheden. Ze wachten nog steeds op hun salaris. 
Ook kregen ze geen ontslagvergoeding. 
Het ministerie van Gezondheid heeft de werknemers, on-
der wie stafleden en schoonmakers, op 5 juni ontslagen. 
Volgens administratieve regels van het ministerie moes-
ten de werknemers een universitaire of middelbare 
schooldiploma hebben. Dat hebben ze niet. De nationale 
ombudsman, die ook onderzoek doet naar de zaak, 
meldde dat dit ook niet werd gevraagd toen het ministerie 
de werknemers in dienst nam. 
 
In uw brief roept u de Guatemalteekse gezondheidsminis-
ter op de 46 ontslagen werknemers onmiddellijk hun sala-
ris te betalen en onderzoek te doen naar de reden van hun 
ontslag. 
Als Guatemala nog gesloten is voor internationale post 
kunt u mailen: Mailadres: hmonroy@mspas.gob.gt 
 
Samen 
Samen. Wij strijden samen, 
wij vechten zij aan zij voor een verlichte, 
nieuwe maatschappij, 
waar niemand arm of rijk is, 
en waar voortaan elk mens gelijk is 
dus zonden rangen, zonder standen, vrij, vrij. 
 
Samen, wij delen samen 
de tijd is eens voorbij 
van ik een flink stuk wereld meer dan jij. 
en ieder mens zal vrij zijn, 
alles zal van jou en van mij zijn 
dus zonder rangen, zonder standen, vrij, vrij. 

(R. Long) 

 


