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Colombia 
 
Bescherm milieuactivisten 
María, Jani, Joel en Danelly zijn mensenrechtenverdedi-
gers uit Colombia. Samen met inheemse en boerenge-
meenschappen komen ze op voor het milieu en de natuur-
lijke hulpbronnen in hun land. Vanwege hun werk worden 
ze vervolgd en bedreigd en lopen ze iedere dag het risico 
om vermoord te worden. 
 
Veertig procent van het Colombiaanse grondgebied be-
staat uit het Amazone-regenwoud. Colombia is qua biodi-
versiteit het op één na grootste land ter wereld. Maar het 
is ook het gevaarlijkste land ter wereld voor milieuactivis-
ten. 
 
Het Colombiaanse Congres moet daarom de Commissie 
ter Controle van Garanties in het leven roepen. Die moet 
ervoor zorgen dat milieuactivisten en mensenrechtenver-
dedigers als María, Jani, Joel en Danelly worden be-
schermd. 
 
In uw brief aan het Colombiaanse Congres roept u con-
gresleden op om María, Jani, Joel en Danelly te bescher-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iran 

 
Laat Jamshid Sharmahd onmiddellijk vrij 
De Iraanse autoriteiten houden de Iraans-Duitse Jamshid 
Sharmahd (66) al 8 maanden vast op een onbekende 
plek, zonder toegang tot een advocaat. Hij krijgt geen eer-
lijk proces en mogelijk niet de medische zorg die hij nodig 
heeft voor zijn diabetes en hartproblemen. Mocht hij co-
rona krijgen, dan zou hij ernstig ziek kunnen worden of 
zelfs komen te overlijden. 
 
Sharmahd was de woordvoerder van de oppositiegroep 
Kingdom Assembly of Iran, die het huidige regime omver 
wil werpen. Sharmahd woont in de VS, waar de oppositie-
groep ook gevestigd is. Toen hij in de Verenigde Arabi-
sche Emiraten was, werd Sharmahd hoogstwaarschijnlijk 
ontvoerd door de Iraanse geheime dienst. 
 
De Iraanse regering beschuldigt hem van betrokkenheid 
bij een dodelijke aanslag in Iran in 2008. De Iraanse 
staatstelevisie zond ‘bekentenissen’ van hem uit, maar 
zijn familie ontkent dat hij iets te maken heeft met de aan-
slag. Hij loopt gevaar om ter dood veroordeeld te worden. 
 
In uw brief roept u de Iraanse autoriteiten op om Jamshid 
Sharmahd onmiddellijk vrij te laten vanwege zijn kwets-
bare gezondheid. Als hij wordt aangeklaagd voor een in-
ternationaal erkend misdrijf, moet hij een eerlijk proces 
krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gezegd 
 
Voor Wei Jingsheng 
 
 

Hij ontdekte het woord 
voor het eerst tussen de regels 
van de ontelbare woorden van propaganda 
waar dat woord niet werd genoemd 
 
Hij droeg het met zich mee 
zonder het uit te spreken 
hopend dat iemand onverhoeds 
dat woord tegen hem zou zeggen 
 
Tot hij merkte, op een dag 
dat wat iedereen hoopte te zeggen 
wat iedereen dacht te zeggen 
dat almaar onuitgesproken woord was 
 
Toen heeft hij het hardop gezegd 
en hebben ze zijn mond gesnoerd 
vreemd genoeg, juist toen het woord 
al niet meer te verzwijgen was 
 
Bai Dan, China 

 

 


