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Egypte 
 
laat student Ahmed Samir Santawy onmiddellijk vrij 
De Egyptische student antropologie Ahmed Samir San-
tawy doet onderzoek naar islam en abortus. Hij werd ge-
arresteerd en geslagen. Hij wordt onterecht beschuldigd 
van ‘lidmaatschap van een terroristische groepering’ en 
‘het verspreiden van nepnieuws’. 
 
Ahmed Samir Santawy (29) studeert antropologie in We-
nen en doet onderzoek naar reproductieve rechten van 
vrouwen in Egypte. De veiligheidsdienst pakte hem op 1 
februari 2021 in Caïro op. Vijf dagen lang wist niemand 
waar hij was. Ahmed zegt dat hij werd geblinddoekt en ge-
slagen tijdens het verhoor. 
De autoriteiten beweren dat Ahmed op Facebook kritiek 
uitte op de regering. Maar Ahmed zegt dat hij niks met het 
Facebookbericht te maken heeft. De beschuldigingen zijn 
complete onzin. De enige reden waarom Ahmed vastzit, 
is dat hij onderzoek doet naar issues rond religie en gen-
der. 
 
In uw brief roept u de autoriteiten in Egypte op om Ahmed 
Samir Santawy onmiddellijk vrij te laten. 
 

Iran 

 
Laat Koerdische Zeynab Jalalian vrij 
De Koerdisch-Iraanse Zeynab Jalalian krijgt in de gevan-
genis niet de medische zorg die ze nodig heeft. Tenzij ze 
een ‘bekentenis’ aflegt. 
 
Zeynab Jalalian werd opgepakt vanwege haar activiteiten 
voor een Koerdische oppositiegroep, die ook een gewa-
pende tak heeft. De autoriteiten beschuldigen haar van 
‘vijandschap tegen God’ en ‘gewapende strijd tegen de 
staat’, hoewel daar geen enkel bewijs voor is. Zeynab zit 
hiervoor sinds 2009 een levenslange gevangenisstraf uit. 
In het begin van haar gevangenschap werd ze gemarteld 
en sinds april 2020 werd ze van de ene naar de andere 

gevangenis versleept, ver weg van haar familie in de pro-
vincie West-Azerbeidzjan. Zeynab heeft ernstige proble-
men met haar gezondheid als gevolg van covid-19. Maar 
de autoriteiten weigeren haar de medische zorg die ze no-
dig heeft, tenzij ze een gefilmde ‘bekentenis’ aflegt. 
 
In uw brief roept u de autoriteiten in Iran op om Zeynab 
Jalalian onmiddellijk vrij te laten. 
 

Pakistan 
 
waar is mensenrechtenverdediger Idris Khattak? 
Mensenrechtenverdediger Idris Khattak uit Pakistan wordt 
sinds november 2019 op een onbekende plek vastgehou-
den door de autoriteiten, op basis van een vage aanklacht 
wegens spionage. Hij kan zelfs de doodstraf krijgen. Hij 
krijgt zeer waarschijnlijk geen eerlijke rechtszaak. 
 
Idris Khattak deed onderzoek naar gedwongen verdwijnin-
gen en werkte voor Amnesty International in Pakistan. In 
november 2019 verdween hij zélf. Pas zeven maanden la-
ter gaven de autoriteiten toe dat ze hem vasthielden. Maar 
zijn familie weet nog steeds niet waar dat is. 
Khattak zou volgens de autoriteiten iets met spionage van 
doen hebben. Ze baseren dat op een ontmoeting die hij in 
2009 had met een buitenlandse diplomaat. Op 28 januari 
2021 wees een rechter Khattak’s verzoek om zijn zaak 
voor een burgerrechter te laten komen af. Nu een militaire 
rechtbank zich over zijn zaak buigt lijkt het onwaarschijnlijk 
dat hij een eerlijk proces krijgt. 
In uw brief roept u de autoriteiten in Mexico op om Jorge 
Pérez Ortega compensatie te geven voor zijn onterechte 
ontslag. 
 
In uw brief roept u de autoriteiten in Pakistan op om on-
middellijk bekend te maken waar Idris Khattak gevangen-
zit. En Idris’ rechtszaak moet niet door een militaire recht-
bank worden behandeld, maar door een burgerlijke recht-
bank. 
 

  

Zal er ooit een dag van vrede 

Zal er ooit een dag van vrede, 
zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen, 
levenslang gebroken zijn? 

Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn, 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 

Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt, 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt. 

Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 

Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is, 
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 

Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is, 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is.  

Henk Jongerius, liedboek 2013, 462 
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Ambassade adressen AI brieven  
deadline 30 april 2021 
 
 
Schrijfactie Egypte  
 
Public Prosecutor Hamada al-Sawi 
Office of the Public Prosecutor 
Madinat al-Rehab 
CAIRO,  
EGYPT 
 
Copy to: 
Embassy of the Arab Republic of Egypt 
H.E. Mr. Hatem Elsayed Mohamed Kamaleldin 
Badhuisweg 92 
2587 CL Den Haag 
E-mail: info@ambeg.nl  
 
 
Schrijfactie Iran  
 
Head of Judiciary, Ebrahim Raisi 
c/o Embassy of Iran to the European Union 
Avenue Franklin Roosevelt No. 15 
1050 Brussel,  
BELGIUM 
 
Copy to: 
Embassy of the Islamic Republic of Iran 
H.E. Mr. Ali Reza Kazemi Abadi 
Duinweg 20 
2585 JX Den Haag  
E-mail: iranemb.lhy@mfa.gov.ir 
 
 
Schrijfactie Pakistan 
 
Prime Minister Imran Khan 
Prime Minister’s Office 

Constitution Avenue G-5/2 
Islamabad,  
PAKISTAN 
 
Copy to: 
Embassy of the Islamic Republic of Pakistan 
H. E. Mr. Ambassador Shujjat Ali Rathore 
Amaliastraat 8 
2514 JC Den Haag  
E-mail: parepthehague@mofa.gov.pk 
 
 
 


