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Schrijfactie Nederland: laat Guantánamo Bay gevangene niet aan zijn lot over
Toffiq al-Bihani uit Jemen werd in 2003 door de CIA naar de Amerikaanse militaire
gevangenis Guantánamo Bay op Cuba gebracht. Hij is na al die jaren nooit ergens van
beschuldigd. In 2010 kreeg hij toestemming de gevangenis te verlaten mits een ander land
hem zou opnemen. Dat is tot op heden nooit gebeurd.

Wachten op een nieuw thuisland
Toffiq al-Bihani zit al zestien jaar vast zonder aanklacht. Al-Bihani moet onmiddellijk worden
vrijgelaten omdat er geen bewijs is dat hij terreurdaden heeft gepleegd. Omdat hij niet
welkom is in de VS wacht hij al ruim acht jaar om overgedragen te worden aan een ander
land.

Trump houdt gevangenis open
President Trump maakte een einde aan het streven van zijn voorganger Obama om de
gevangenis Guantánamo Bay te sluiten. Vanaf begin 2002 werden vermeende terroristen die
de Amerikanen oppakten tijdens de oorlog in Afghanistan hier opgesloten.
De regering Trump lijkt zich niet in te spannen om landen bereid te vinden om mensen zoals
al-Bihani op te nemen. Vaak kunnen ze niet terug naar hun eigen land omdat ze daar moeten
vrezen voor hun leven. Veel landen binnen de EU, zoals Duitsland, Frankrijk en Italië namen
eerder al gevangenen uit Guantánamo Bay op. Nederland tot op heden nog niet.

Goed Nieuws
Taiwan: homohuwelijk mogelijk erkend
Het kabinet van Taiwan heeft op 20 februari een wetsvoorstel ingediend om het
homohuwelijk te erkennen. ‘Taiwan laat de wereld zien dat zij liefde boven haat verkiest en
gelijkheid boven discriminatie.’
Emiraten: Jordaanse journalist vrijgelaten
In de Verenigde Arabische Emiraten is Tayseer Salman al-Najjar vrijgelaten. De Jordaanse
jourmalist is meteen naar zijn vaderland gevlogen.
Thailand: voetballer Al-Araibi niet uitgezet naar Bahrein
De Thaise autoriteiten zullen voetballer Hakeem al-Araibi niet uitzetten naar Bahrein, waar
hij gevaar loopt op onterechte gevangenname en marteling.

De brief luidt: Geachte minister Blok,
Ik wil graag uw aandacht vragen voor het lot van de Jemenitische Toffiq al-Bihani die sinds
2003 zonder enige aanklacht wordt vastgehouden in het Amerikaanse detentiecentrum op
Guantánamo Bay. In 2010 mocht Al-Bihani bij gebrek aan bewijs de gevangenis verlaten. Hij
wacht echter nog altijd op overplaatsing. Zoals u weet verbiedt het Amerikaanse Congres het
opnemen van ex-gedetineerden uit Guantánamo op Amerikaans grondgebied. Maar de
regering Trump is niet voornemens zich in te spannen om derde landen bereid te vinden
Toffiq al-Bihani op te nemen.
Ik wil de Nederlandse regering daarom verzoeken Toffiq al-Bihani, om humanitaire redenen,
op te vangen in Nederland en hem een kans te geven zijn leven weer op te bouwen.
Graag verneem ik van u of de Nederlandse regering aan dit verzoek kan voldoen.
Met vriendelijke groet,
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Krijgt u een reactie op uw brief, stuur dan een kopie naar:
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Wilt u meer weten over het werk van Amnesty International kunt u
op de volgende site terecht:
https://www.amnesty.nl

