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Taiwan
gratie voor Chiou Ho-shun
Chiou Ho-shun uit Taiwan zit al 32 jaar in de dodencel. Hij
werd gemarteld om een moord en een ontvoering te bekennen.
Chiou Ho-shun uit Taiwan was een jongeman van 29 toen
hij ter dood werd veroordeeld. Hij is nu 61 en nog steeds
in afwachting van zijn executie. Zijn proces werd 11 keer
overgedaan, met telkens hetzelfde vonnis. Chiou werd
veroordeeld voor moord en ontvoering, maar het ‘bewijs’
daarvoor werd verkregen door marteling. Hij kreeg water
met peper in zijn mond en neus gegoten, werd geslagen,
moest op ijs zitten en kreeg elektrische schokken toegediend. De doodstraf is een wrede, onmenselijke en vernederende straf. Amnesty is tegen de doodstraf, altijd en
overal.
In uw brief roept u de Taiwanese president op om Chiou
Ho-shun gratie te verlenen.

Rusland
stop de vervolging van Mikhail Iosilevich
Activist Mikhail Iosilevich uit Rusland kan zes jaar celstraf
krijgen omdat hij volgens de autoriteiten zijn café ter beschikking stelde aan een ‘ongewenste’ organisatie. Hij
wordt aangepakt vanwege zijn inzet voor vrijheid van meningsuiting en demonstratie.
Mikhail Iosilevich is een activist die zich inzet voor vrijheid
van meningsuiting en demonstratievrijheid. De overheid
opende in oktober 2020 een strafzaak tegen hem omdat
hij zijn café beschikbaar zou hebben gesteld aan de ‘ongewenste organisatie’ Open Russia, voor een training van
verkiezingswaarnemers. Volgens Iosilevich is dit onjuist
en werd de training gehouden door een andere organisatie, de verkiezingswaakhond Golos. Hij zegt dat er geen

bewijs is voor zijn betrokkenheid bij Open Russia.
‘Ongewenste organisaties’ vormen volgens de Russische
overheid een bedreiging voor de staat. Sinds 2015 wordt
de wet op de ‘ongewenste organisaties’ gebruikt om
vooral buitenlandse organisaties die Russische maatschappelijke bewegingen en organisaties steunen te verbieden. De autoriteiten proberen zo onafhankelijke organisaties het werken onmogelijk te maken.
In uw brief roept u de Russische autoriteiten op om te stoppen met de vervolging van Mikhail Iosilevich.

China
activiste Li Qiaochu vast voor aankaarten marteling
Li Qiaochu is een prominente activiste. Ze werd begin februari 2021 opgepakt, waarschijnlijk omdat ze twitterde
over de ervaringen van enkele Chinese mensenrechtenverdedigers met marteling en slechte gevangenisomstandigheden.
De Chinese mensenrechtenverdediger Li Qiaochu is een
prominente feministe, die onderzoek doet naar rechten
van vrouwen en werknemers. Vanwege haar mensenrechtenwerk heeft ze diverse aanvaringen met de Chinese
overheid gehad. Ze zat in 2020 bijna een half jaar vast
zonder enig contact met de buitenwereld. Ze zegt in die
tijd slecht te zijn behandeld.
Li Qiaochu wordt momenteel vastgehouden in een ziekenhuis. Vanwege haar vreedzaam activisme, en omdat ze
de marteling van mensenrechtenverdedigers aankaartte,
wordt ze aangeklaagd voor ‘aanzetten tot ondermijning
van de staat’.
In uw brief roept u de Chinese autoriteiten op om Li Qiaochu onmiddellijk vrij te laten.

Het blijft maar komen
Het blijft maar komen
Het is ons verteld, zoals de zee zo veelzijdig
Goed of kwaad, hoe je het ook bekijkt
Wij weten wat jij hebt gedaan
Maar wat als, wat als wij daar hadden gezeten
Hadden wij het dan ook zo gedaan
Zoveel vragen voor je, maar het kan niet
meer
Ik kan ze niet meer stellen, het heeft nooit gekund
Maar wat als, wat als het had gekund
Had ik dat dan gedaan, had ik dat gewild
Wat als mijn vragen beantwoord zouden zijn
Zou ik dan teleurgesteld zijn, of juist niet
Steeds meer vragen, ze blijven maar komen
Net als de duinen maar blijven groeien
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