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Schrijfactie Burundi: absurd lange straf voor activist
Mensenrechtenverdediger Germain Rukuki werd in april 2018 veroordeeld tot 32 jaar
celstraf omdat hij streed tegen marteling in Burundi.

Activisten en organisaties onderdrukt
Rukuki zou in 2016 onder meer ‘de staatsveiligheid hebben bedreigd’, omdat hij als
werknemer van de inmiddels verboden organisatie ACAT-Burundi zich inzette tegen
marteling. De rechter veroordeelde hem ook voor ‘deelname aan een rebellerende
beweging’.
Maatschappelijke organisaties worden in Burundi steeds meer onderdrukt, nadat in april
2015 een politieke crisis uitbrak. President Nkurunziza besloot toen zich voor een derde
termijn herkiesbaar te stellen. Daarop braken massale protesten uit. Veel
mensenrechtenverdedigers zijn het land ontvlucht. Degenen die nog in Burundi zijn, worden
geregeld bedreigd, gearresteerd en vervolgd na valse aanklachten.

Goed Nieuws
Azerbeidzjan: geen nieuwe aanklachten tegen kritische blogger
Recente, nieuwe aanklachten tegen de bekende blogger, journalist en activist Mehman
Huseynov uit Azerbeidzjan zijn komen te vervallen. Huseynov zit nog wel steeds vast vanwege
een eerdere veroordeling.
Mauritanië laat anti-slavernij-activisten vrij
De anti-slavernij-activisten Biram Dah Abeid en Abdellahi el Housein Mesoud uit Mauritanië
zijn op 31 december ontslagen uit de gevangenis. Ze hadden ruim vier maanden
vastgezeten.
Sudan: uitspraak ‘niet schuldig’ opluchting, maar marteling moet nog worden onderzocht
Tijdens een rechtszaak in Sudan tegen Asim Omar Hassan oordeelde de rechter dat hij
onschuldig is. De student was eerder ter dood veroordeeld omdat hij een politieagent zou
hebben gedood tijdens protesten in 2016.

De vertaling van de brief luidt:
Geachte Minister, Ik schrijf u met een klemmend verzoek om de veroordeling van de mensenrechten
verdediger Germain Rukiki nietig te verklaren en hem onmiddellijk vrij te laten. Rukiki is de voorzitter
van de maatschappelijke organisatie Njubutsa Tujane, werknemer van de Burundische Katholieke
Advocaten Associatie en werkte met ACAT-Burundi, toen deze organisatie wettelijk in Burundi
geregistreerd was. Hij werd op 26 april 2018 tot 32 jaar celstraf veroordeeld, alleen vanwege zijn
mensenrechtenwerk.
Wilt u me verzekeren, dat hij-zolang hij in hechtenis is-een adequate medische behandeling krijgt, die
nodig is voor zijn gezondheidstoestand.
Tenslotte vraag ik u met klem om de intimidatie en mishandeling van mensenrechtenverdedigers te
beëindigen.
Met dank voor uw aandacht wacht ik op 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:
Ambassade van de Republiek Burundi
H.E. mevrouw Vestine Nahimana
Carnegielaan 4 -14
2517KH 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

