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Azerbeidzjan 
 
laat Elchin Mammad onmiddellijk vrij! 
Mensenrechtenverdediger Elchin Mammad uit Azerbei-
dzjan kreeg 4 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van 
diefstal en illegaal wapenbezit. Maar de aanklachten zijn 
verzonnen. De enige reden dat hij vastzit, is omdat hij kri-
tiek heeft op de mensenrechtensituatie in zijn land. 
 
Elchin Mammad is een mensenrechtenverdediger en jour-
nalist uit Azerbeidzjan. Op 30 maart werd hij gearresteerd, 
nadat hij online een kritisch artikel had gepubliceerd over 
de mensenrechtensituatie in zijn land. Hij werd veroor-
deeld voor diefstal en illegaal wapenbezit. Elchin denkt dat 
de politie zelf zogenaamd gestolen juwelen en wapens in 
zijn huis heeft gelegd. 
 
Het was niet de eerste keer dat Elchin Mammad vanwege 
zijn werk voor de mensenrechten in aanvaring kwam met 
de autoriteiten. Ook vele andere mensenrechtenverdedi-
gers en politieke activisten wordt sinds 2013 het werken 
moeilijk gemaakt. De regering grijpt de coronacrisis aan 
om de onderdrukking op te voeren. 
 
In uw brief roept u de autoriteiten in Azerbeidzjan op om 
Elchin Mammad onmiddellijk vrij te laten. 
 
 

Bolivia 

 
bescherm Waldo en Franco Albarracin! 
Mensenrechtenverdedigers Waldo (foto) en Franco Albar-
racin uit Bolivia ontvangen doodsbedreigingen. Waldo 
wordt beschuldigd van het beramen van een staatsgreep. 
De autoriteiten doen niets om hen te beschermen en de-
genen die hen bedreigen gaan vrijuit. 
 
De broers Waldo en Franco Albarracin ontvangen doods-
bedreigingen op hun mobiel en via social media. In een 
video wordt Waldo een landverrader genoemd en 

beschuldigd van het beramen van een staatsgreep. Waldo 
heeft een klacht ingediend bij de autoriteiten. Maar hij en 
zijn broer krijgen geen bescherming. 
 
Waldo en Franco en hun familie zijn vanwege hun men-
senrechtenwerk al langer het slachtoffer van aanvallen, 
bedreigingen en lastercampagnes. In 2019 werd Waldo 
door de politie aangevallen met gas en een hard voor-
werp. Hij denkt dat het een ijzeren staaf was. Ook werd 
zijn huis in brand gestoken door een menigte van 400 
mensen. De politie zei dat ze niet konden komen om hem 
te helpen. 
 
In uw brief aan de autoriteiten in Bolivia roept u hen op om 
Waldo en Franco Albarracin te beschermen. 
 
 

China 

 
medische zorg voor Yu Wensheng 
Mensenrechtenadvocaat Yu Wensheng zat 18 maanden 
vast zonder contact met de buitenwereld. Hij werd gemar-
teld en zijn gezondheid gaat zienderogen achteruit. 
 
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 gevan-
gen 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 gevan-
genisdokter is de schade aan zijn hand niet meer te her-
stellen. 
 
In uw brief roept u de autoriteiten in China op om Yu 
Wensheng de medisch zorg te geven die hij nodig heeft. 
 
 

 
  

Langs de wegkant 

Deze krans van bloemen 

Zonder naam eraan 
Is voor jou 
Mens zonder graf. 

 
Omdat de plek aarde  

die jou omarmt 
Niet gevonden kan worden 
Is deze krans gelegd aan de wegkant, 

 
Vergeef me. 

Vergeef me 
Het terzijde leggen van een herinnering 

aan jou 
Langs de kant van de weg 

Basil Fernando, Sri Lanka 
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Ambassade adressen AI brieven deadline 31 januari 
2020 
 
Schrijfactie Azerbeidzjan  
 
President of Azerbaijan 
Ilham Aliyev 
19 Istiqlaliyyat Street  
Baku AZ1066 
AZERBEIDZJAN 
 
Copy to: 
Ambassade van de Republiek Azerbeidzjan 
Z.E. dhr. Fikrat Akhundov 
Andries Bickerweg 6 
2517 JP Den Haag 

 
Schrijfactie Bolivia 
 
Arturo Murillo  
Minister of Government 
Av. Arce esq. Belisario Salinas N° 2409  
La Paz 
BOLIVIA 
 
Copy to: 
Ambassade van de Plurinationale Staat Bolivia  
Z.E. dhr. Lounès Magramane 
Nassauplein 2 
2585 EA Den Haag  

 
Schrijfactie China 
 
Director Yin Zhaoming 
Xuzhou City Detention Centre 
206 Guodaodongze 
Sanbao Zhen Nan, Tongshan Qu  
Xuzhou Shi, Jiangsu Sheng, 221112  
CHINA 
 
Copy to: 

Ambassade van de Volksrepubliek China  
Z.E. de heer dr. Hong Xu 
Willem Lodewijklaan 10 
2517 JT Den Haag 

 


