Schrijfactie Wit-Rusland Januari 2019

Schrijfactie Wit-Rusland: executie dreigt voor 2 mannen
Viachaslau Sukharko en Aliaksandr Zhylnikau uit Wit-Rusland zijn voor zover bekend de
enige overgebleven veroordeelden in de dodencel. Na een reeks executies dit jaar wordt hun
doodstraf mogelijk binnenkort ook voltrokken.

Executies zijn staatsgeheim
Viachaslau Sukharko en Aliaksandr Zhylnikau kregen op 20 januari 2018 de doodstraf voor
moord. Eerder, in maart 2017, kregen ze levenslang maar de openbaar aanklager ging in
hoger beroep. Ze deelden hun dodencel met vier andere veroordeelden die inmiddels allen
zijn geëxecuteerd. Dit gebeurt in Wit-Rusland in het geheim. De veroordeelde wordt vlak
voor de executie op de hoogte gebracht. Ook kan de familie geen afscheid nemen en wordt
hun zelfs niet verteld waar de lichamen zijn begraven.

Goed Nieuws
Indonesië: Johan Teterissa vrijgelaten
In Indonesië is gewetensgevangene Johan Teterissa vrijgelaten. Hij werd in juni 2007
opgepakt nadat hij deelnam aan een vreedzame demonstratie tijdens een bijeenkomst
waarbij de toenmalige president Yodhoyono aanwezig was.

Kirgizië: goed nieuws voor mensen met een handicap
Het parlement van Kirgizië heeft de eerste stap gezet richting de ratificatie van de VNconventie inzake rechten van personen met een handicap.

Egyptische rechter beveelt vrijlating Amal Fathy
In september van dit jaar werd de Egyptische vrouwenrechtenverdediger Amal Fathy
veroordeeld tot 2 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf omdat zij in een video kritiek
leverde op de autoriteiten, die seksuele intimidatie niet weten in te dammen. Ze zit al
zeven maanden onterecht in voorarrest vanwege een andere rechtszaak. Gisteren
beval de rechter Fathy’s voorwaardelijke vrijlating.

El Salvador: slachtoffer verkrachting vrijgesproken
Op 17 december 2018 werd in El Salvador Imelda Cortez vrijgesproken. Ze werd
beschuldigd van poging tot moord, nadat ze onverwachts op een openbaar toilet beviel van
een dochter.

De vertaling van de brief luidt:
Excellentie, Ik heb begrepen dat Aliaksandr Zhylnikau en Viachaslau Sukharko gevaar lopen binnenkort geëxecuteerd te worden. Het Hoogste Gerechtshof bevestigde hun doodvonnissen op 28 mei
2018. Wij veronderstellen dat zij de enige mannen zijn die op de dodenlijst zijn overgebleven na de
recente executies van Siamion Berarazhnoy en Ihar Hershankou.
Ik verzoek u met klem de executies van Aliaksandr Zhylnikau en Viachaslau Sukharko tegen te
houden.
Ik doe verder een beroep op u om onmiddellijk een officiële opschorting van executies in te stellen met
het oogmerk de doodstraf af te schaffen en om alle doodvonnissen om te zetten in
gevangenisstraffen.
Met dank voor uw aandacht kijk ik uit naar uw antwoord, hoogachtend,
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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:
Chairman of the Commission on Clemency for the President of Belarus
Valery Mitskevich
Vul. Karla Marksa 38
220016 Minsk
Belarus

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

