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Iran 
 
Executie dreigt voor Iraans-Zweedse arts 
De Iraans-Zweedse spoedarts Ahmadreza Djalali hoorde 
op 24 november 2020 dat hij binnen een week geëxecu-
teerd zou worden. Hij belde zijn vrouw om afscheid te ne-
men. Eind december lieten de Iraanse autoriteiten weten 
dat Djalali’s executie met een maand was opgeschort. 
Zeer waarschijnlijk gebeurde dit vanwege de internatio-
nale aandacht voor zijn zaak. 
 
Djalali woonde in Zweden en is gespecialiseerd in ram-
pengeneeskunde. Hij werd in 2016 tijdens een werkbe-
zoek in Iran gearresteerd en beschuldigd van spionage. 
Eind oktober 2017 werd hij ter dood veroordeeld na een 
oneerlijk proces. Hij werd gemarteld om een bekentenis af 
te dwingen. Hij zit sinds 24 november 2020 in een isoleer-
cel, in afwachting van zijn executie. Hij mag geen contact 
hebben met zijn familie en advocaat. 
 
In uw brief roept u de autoriteiten op de doodstraf van Ah-
madreza Djalali niet uit te voeren en hem onmiddellijk vrij 
te laten. 
 
 

Rusland 

 
gestraft vanwege mensenrechtenwerk 
Anastasia Shevchenko werkt bij de organisatie Open Rus-
sia, die opkomt voor de mensenrechten in Rusland. 
Shevchenko hangt een gevangenisstraf van zes jaar bo-
ven het hoofd vanwege haar werk. 
 
Volgens de Russische autoriteiten is Shevchenko’s orga-
nisatie Open Russia een bedreiging voor de nationale vei-
ligheid en dus ongewenst. Anastasia is aangeklaagd voor 
‘herhaalde deelname aan activiteiten van een ongewenste 
organisatie’. Ze is de eerste persoon die onder deze wet 
wordt vervolgd. In januari 2019 werd ze onder huisarrest 
geplaatst. Haar rechtszaak loopt nog. Shevchenko kreeg 

eerder, in 2018, al meerdere boetes voor haar werk voor 
Open Russia. Nu kan ze voor 6 jaar achter de tralies ver-
dwijnen. 
 
In uw brief roept u de Russische gevangenisautoriteiten. 
op om Anastasia Shevchenko onmiddellijk vrij te laten. 
 
 

China 

 
20 jaar cel voor Oeigoerse arts 
De Oeigoerse arts Gulshan Abbas kreeg 20 jaar gevan-
genisstraf in een geheim proces. Zeer waarschijnlijk om-
dat haar familie in de Verenigde Staten actievoert voor het 
lot van de Oeigoeren. Bijna 1 miljoen Oeigoeren zitten on-
der zeer slechte omstandigheden opgesloten in ‘herop-
voedingskampen’ in de Chinese provincie Xinjiang. 
 
Abbas verdween in september 2018 plotseling. Dat ge-
beurde kort nadat haar zus in de VS een toespraak had 
gehouden over de tot een miljoen Oeigoeren die in China 
opgesloten zitten in ‘heropvoedingskampen’. Daar worden 
ze gehersenspoeld en gemarteld. 
 
Pas in december 2020 hoorde Gulshans familie dat ze in 
maart 2019 tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld was, 
wegens ‘deelname aan georganiseerd terrorisme, hulp bij 
terroristische activiteiten en ernstige verstoring van de 
maatschappelijke orde.’ Maar haar straf heeft zeer waar-
schijnlijk te maken met het activisme van haar zus, want 
China duldt geen enkele vorm van kritiek op de behande-
ling die de Oeigoeren ten deel valt. Gulshans gezondheid 
is slecht en ze heeft dringend medische zorg nodig.  
 
In uw brief roept u de gevangenisautoriteiten in China op 
om Gulshan Abbas onmiddellijk vrij te laten. 
 
 
 
 

Imagine 
 
Imagine there's no heaven 
It's easy if you try 
No hell below us 
Above us only sky 
Imagine all the people living for today 
 
Imagine there's no countries 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion too 
Imagine all the people living life in peace, you 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope some day you'll join us 
And the world will be as one 
 
Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
Imagine all the people sharing all the world, you 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope some day you'll join us 
And the world will be as one 

 
John Lennon 
 
(op de liturgie tijdens de dankdienst voor het leven van 
Peter Siepman, die ook veel voor Amnesty in de 
Delftse kerken heeft betekend) 
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Ambassade adressen AI brieven deadline 31 maart 
2021 
 
Schrijfactie Iran  
 
Head of judiciary, Ebrahim Raisi  
C/o Embassy of the Islamic Republic of Iran  
P.O. Box 6031,  
181 06 Lidingö,  
ZWEDEN 
 
Copy to: 
Ambassade van de Islamitische Republiek Iran  
H. E. Ali Reza Kazemi Abadi   
Duinweg 20 
2585 JX Den Haag 
 
Schrijfactie Rusland  
 
Prosecutor General of the Russian Federation  
Igor Viktorovich Krasnov  
Prosecutor General’s Office  
ul. B.Dmitrovka, d.15a  
125993 MOSCOW GSP- 3  
RUSSIAN FEDERATION  
 
Copy to: 
Ambassade van de Russische Federatie 
H.E. de heer Alexander Vasilievich Shulgin  
Andries Bickerweg 2 
2517 JP Den Haag 
 
Schrijfactie China 
 
Director Wang Jiang 
Prison Administration Bureau of Xinjiang Uyghur Autono-
mous Region 
No 380, Huanghe lu, Urumqi 
830000, Xinjiang Uyghur Autonomous Region 
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 
 

Copy to: 
Embassy of the People’s Republic of China 
Willem Lodewijklaan 10 
2517 JT Den Haag 
 
 
 


