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Algerije 
 
Laat journalist Rabah Kareche onmiddellijk vrij 
Journalist Rabah Kareche uit Algerije publiceerde op 18 
april een artikel over de achterstelling van de Toeareg-be-
volking in het zuiden van zijn land. De autoriteiten pakten 
hem nog dezelfde dag op en beschuldigen hem onder 
meer van ‘het verspreiden van nepnieuws’. Er hangt hem 
een gevangenisstraf van 23 jaar boven het hoofd. 
 
De Algerijnse overheid heeft de grenzen van de provincie 
Tamanrasset aangepast. Dit is in het nadeel van de lokale 
Toearegs, die zich verzetten tegen discriminatie en ach-
terstelling. Rabah Kareche interviewde een lokale Toea-
reg-leider hierover. 
 
Het is niet de eerste keer dat Rabah in de problemen 
kwam vanwege zijn journalistieke werk en zijn arrestatie 
past in een patroon van recente mensenrechtenschendin-
gen door Algerijnse autoriteiten. 
 
In uw brief roept u de Algerijnse autoriteiten op om Rabah 
Kareche onmiddellijk vrij te laten. 
 
 
 
Egypte 
 
journalist Mohamed Salah moet onmiddellijk vrijko-
men 
Journalist Mohamed Salah uit Egypte zit vanwege valse 
beschuldigingen al 20 maanden in voorarrest. In de ge-
vangenis werd hij gemarteld. 
 
Mohamed werd in november 2019 gearresteerd vanwege 
verzonnen aanklachten als ‘lidmaatschap van een terro-
ristische groepering’. Bijna twee jaar later is zijn proces 
nog steeds niet begonnen. 
 
 

Eind vorig jaar werden Mohamed en 13 van zijn medege-
vangenen gemarteld. Ze werden naakt ondersteboven ge-
hangen en geslagen met knuppels. 
 
In uw brief roept u de Egyptische autoriteiten op om Mo-
hamed Salah onmiddellijk vrij te laten en de beschuldigin-
gen van marteling te onderzoeken. 
 
 
 
Sri Lanka 
 
opgesloten vanwege een dichtbundel 
Ahnaf Jazeem is een dichter en docent uit Sri Lanka. Een 
jaar geleden werd hij opgepakt op grond van Sri Lanka’s 
uiterst strenge anti-terrorismewet. Zijn arrestatie houdt 
verband met de publicatie van een verzameling gedichten 
geschreven in de Tamil taal. 
 
Pas tien maanden na zijn arrestatie kreeg Ahnaf voor de 
eerste keer zijn advocaat te spreken. Volgens zijn advo-
caat werd Ahnaf, die Tamil spreekt, in de gevangenis ge-
dwongen om zijn handtekening onder documenten te zet-
ten die hij niet begreep, omdat ze geschreven waren in 
een taal die hij niet kon lezen. 
 
Ahnaf Jazeem behoort tot de moslimminderheid in Sri 
Lanka. Moslims, die ongeveer 9 procent van de bevolking 
uitmaken, worden er steeds vaker het slachtoffer van mar-
ginalisering en discriminatie. 
 
In uw brief toept u de Sri Lankaanse autoriteiten op om 
Ahnaf Jazeem onmiddellijk vrij te laten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij leven van de wind 
 
Wij leven van de wind 
Die aanrukt uit den hoge 
En heel het huis vervult 
Waar knieën zijn gebogen, 
Die doordringt in het hart, 
In de verborgen hof, 
En uitbreekt in een lied 
En opstijgt God ten lof. 
 
Wij delen in het vuur 
Dat neerstrijkt op de hoofden, 
De vonk die overspringt 
Op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
Duif boven de Jordaan, 
Versterk in ons de gloed, 
Wakker het feestvuur aan. 
 
Wij teren op het woord, 
Het brood van God gegeven, 
Dat mededeelzaam is 
En kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
Geeft uit met gulle hand 
Dit manna voor elk hart, 
Dit voedsel voor elk land. 
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