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Schrijfactie Sri Lanka: activiste ernstig bedreigd
De Sri Lankaanse journalist en cartoonist Prageeth Eknaligoda verdween op 24 januari 2010 in de hoofdstad
Colombo. Zijn vrouw Sandhya Eknaligoda (foto links), inmiddels een bekende activiste, vecht sindsdien voor
gerechtigheid. Vanwege haar strijd wordt ze nu op sociale media lastig gevallen en zelfs met de dood bedreigd.

Doodsbedreigingen
Het aantal bedreigingen aan het adres van Sandhya Eknaligoda stapelen zich inmiddels op. In mei werd een
prominente Boeddhistische monnik veroordeeld omdat hij haar in 2016 in het openbaar had bedreigd.
In een lastercampagne op sociale media wordt ze afgeschilderd als een aanhanger van de Tamil Tijgers, een
verboden gewapende groepering. Ook dreigen mensen haar te laten verdwijnen, te doden of haar kinderen
geweld aan te doen.

Goed Nieuws

Palestijnse mensenrechtenverdediger vrij uit administratieve detentie
De Frans-Palestijnse Salah Hammouri, advocaat en mensenrechtenverdediger, is vrij. Hij werd op 30
september vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis na ruim een jaar administratieve detentie,
zonder aanklacht of proces.

Paraguay: inheemse gemeenschap krijgt bescherming
De autoriteiten van Paraguay hebben een onpartijdig en onafhankelijk onderzoek gevraagd naar de
aanval op Amada Martínez. Zij is de leider van de inheemse gemeenschap van de Tekoha Sauce. Ook
bieden de autoriteiten de gemeenschap bescherming.

Ni Yulan wordt niet langer lastiggevallen
De Chinese mensenrechtenverdediger Ni Yulan wordt na jarenlange intimidaties, arrestaties en
huisuitzettingen niet langer lastiggevallen door de politie. Ni Yulan is ervan overtuigd dat Amnesty’s
acties een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van haar leven en dat van haar
man. ‘Dankzij jullie gezamenlijke steun hebben wij nu eindelijk gemoedsrust’ liet ze Amnesty weten.

Maleisië en de staat Washington schaffen doodstraf af
De nieuwe regering van Maleisië heeft aangekondigd de doodstraf af te schaffen voor alle vergrijpen.
In juli 2018 kondigde de regering al een moratorium op executies af. Eerder beloofde de regering de
mensenrechten te zullen respecteren. De aankondiging om de doodstraf af te schaffen is een
hoopvol signaal.

De vertaling van de brief luidt:
Geachte President Sirisena,
Ik maak me grote zorgen om de Sri Lankaanse journalist en politiek analist Prageeth Eknaligoda, die
op 24 januari 2010 is verdwenen. Zijn vrouw, Sandya Eknaligoda, heeft sindsdien campagne gevoerd
om van de regering een verklaring over zijn verblijfplaats te krijgen, met inbegrip van het
gerechtelijke verslag van zijn persoonlijk dossier. Zij werd in januari 2016 buiten het gerechtshof
bedreigd. De persoon , die haar lastig viel, was in mei van dat jaar veroordeeld wegens minachting
van de rechtbank. Ten gevolge van diens veroordeling kreeg Sandya Eknaligoda te maken met
pesterijen en doodsbedreigingen op sociale media.
Ik verzoek u de verdwijning van Prageeth Eknaligoda te onderzoeken, de resultaten te publiceren en
hen, die verantwoordelijk zijn voor zijn verdwijning, ter verantwoording op te roepen.
Ook vraag ik u met klem om de bedreigingen tegen Sadrya Eknaligoda te onderzoeken en een
passende maatregel te treffen om haar te beschermen.
Tenslotte vraag ik u om het klimaat van straffeloosheid te beëindigen, dat een lange campagne van
intimidatie en geweld tegen onafhankelijke journalisten in Sri Lanka mogelijk heeft gemaakt.
Met dank voor uw begrip, zie ik uw antwoord met belangstelling tegemoet, hoogachtend,

Vergeet alstublieft niet de afzender op de envelop te zetten
Maithripala President Sirisena
Presidential Secretariat
Colombo 1,
Sri Lanka

Amnesty vraagt of u ook een kopie van de brief naar de ambassade van het betreffende land
wilt sturen. Mocht u de moeite willen nemen, stuur uw kopie dan naar:
Ambassade van Sri Lanka
Z.E. de heer Adam Maznavee Jaufer Sadiq
Javastraat 2C
2585 AM Den Haag

Krijgt u een reactie op uw brief, stuur dan een kopie naar:
Werkgroep Aktie Vrijheidsbrief
Catharina van Clevelaan 14
1181 BH Amstelveen

Wilt u meer weten over het werk van Amnesty International kunt u op de volgende site
terecht:

https://www.amnesty.nl

