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Cambodja 
 
milieuactivisten achter de tralies 
Zes jonge leden van de milieubeweging Mother Nature 
Cambodja worden vervolgd omdat ze zich inzetten voor 
de natuur en de rechten van inheemse volken. De aan-
klachten tegen hen zijn complete onzin, zoals ‘het samen-
zweren tegen en het beledigen van de koning’. Drie van 
hen kregen al tot 20 maanden cel. Zij worden nu ook be-
schuldigd van ‘opruiing’. Daar staat een celstraf van maxi-
maal 10 jaar op. 
 
De milieuactivisten voerden actie tegen de privatisering 
van een meer, en deden onderzoek naar de vervuiling van 
een rivier. De regering zou hen daarvoor moeten bedan-
ken in plaats van in de gevangenis gooien. 
 
In uw brief roept u de autoriteiten van Cambodja op om  
alle aanklachten tegen de zes milieuactivisten te laten val-
len en hen onmiddellijk vrij te laten. 
 
 

Burundi 
 
advocaat krijgt onterecht 5 jaar cel 
Advocaat Tony Germain Nkina uit Burundi is veroordeeld 
tot 5 jaar gevangenisstraf. Hij zou de staatsveiligheid in 
gevaar hebben gebracht. Alles wijst erop dat hij alleen 
maar is gestraft vanwege zijn voormalige mensenrechten-
werk en connecties met APRODH, Burundi’s bekendste 
mensenrechtenorganisatie. 
 
De meeste Burundese maatschappelijke organisaties en 
mediabedrijven werden in 2015 door de regering gesloten. 
Dat geldt ook voor APRODH. Nkina vertegenwoordigde 
de organisatie in de provincie Kayanza. In Burundi is het 
recht op vrijheid van meningsuiting ernstig ingeperkt. On-
langs kwamen er versoepelingen, maar de meeste onaf-
hankelijke mensenrechtenorganisaties kunnen hun werk 
nog steeds niet uitvoeren omdat er arrestatiebevelen 

openstaan tegen hun activisten. 
 
In uw brief roept u de autoriteiten van Burundi op om alle 
aanklachten tegen Tony Germain Nkina te laten vallen en 
hem onmiddellijk vrij te laten. 
 
 

Egypte 

 
absurde aanklachten tegen oppositieleden 
De Egyptische oppositieleden en activisten Hisham 
Fouad, Hossam Moanis en Zyad el-Elaimy zijn in juli 2021 
voor een speciale noodrechtbank gebracht vanwege ab-
surde aanklachten zoals ‘het verspreiden van nepnieuws 
en paniek onder de bevolking’. De drie mannen zitten al 
meer dan 2 jaar in voorarrest. Ze kunnen niet in beroep 
gaan tegen het vonnis van de rechtbank. 
 
Volgens Amnesty worden de drie mannen vervolgd omdat 
ze de seculiere partijen wilden verenigen, voorafgaand 
aan de parlementsverkiezingen van april-mei 2020. Op 14 
juli 2021 oordeelde een rechtbank dat Zyad el-Elaimy op 
de terroristenlijst moet staan. El-Elaimy mag nu vijf jaar 
lang geen politieke activiteiten ondernemen of reizen. 
 
In uw brief roept u de Egyptische president op om Fouad, 
Moanis en el-Elaimy onmiddellijk vrij te laten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iraanse activist vervroegd vrijgelaten om medische 
redenen 
Na vijfenhalf jaar in de gevangenis is mensenrechten-
activist Arash Sadeghi in mei vrijgelaten. Dat betekent 
niet alleen zijn vrijheid, maar ook gedegen medische 
hulp bij zijn zeldzame vorm van botkanker.  
 
Sadeghi is tot 2009 een politiek actieve filosofiestu-
dent. Hij trekt zich het lot aan van medestudenten die 
hun studie niet kunnen betalen of om politieke rede-
nen geweigerd worden. Via Facebook uit hij zijn onge-
noegen. Al gauw niet alleen over wat er op de univer-
siteit gebeurt, maar ook over de politieke situatie in het 
land. Zijn berichten worden gebruikt om een zaak te-
gen hem aan te spannen, wat in 2014 leidt tot een ver-
oordeling van negentien jaar voor onder andere ‘pro-
paganda tegen de staat’ en ‘het verspreiden van leu-
gens via internet’.   
 
In 2016 wordt bij Sadeghi een zeldzame vorm van bot-
kanker ontdekt. Lange tijd wordt zijn behandeling uit-
gesteld, maar uiteindelijk krijgt hij een operatie. Zijn 
herstel gaat echter langzaam, omdat dokters hem niet 
altijd mogen bezoeken in de gevangenis. In 2020 wei-
gert hij zijn medicatie, om aandacht te vragen voor de 
gevaren die gevangenen lopen in de coronapandemie, 
die keihard toeslaat in Iran. Dit protest maakt zijn situ-
atie internationaal bekend.   
 
In mei van dit jaar wordt Sadeghi vervroegd vrijgela-
ten. Door overpopulatie in de Iraanse gevangenissen 
kregen gevangenen vorig jaar de mogelijkheid om al 
na een derde van de straf om vrijlating te vragen. Het 
lijkt Sadeghi’s medische situatie te zijn die de doorslag 
gaf. Zijn vrouw zit nog altijd vast.   
 
Ook in Delft hebben we actie gevoerd voor zijn vrijla-
ting.  

 


