De vertaling van de brief luidt:
Geachte meneer Bailey, Ik verzoek u hierbij om alle aanklachten tegen Dr. Scott Warren onmiddellijk
in te trekken, die een politiek gemotiveerde schending van zijn beschermde rechten als
mensenrechtenverdediger blijken te behelzen. Dr. Warren werd in januari 2018 gearresteerd en voor
vermeende “ondersteuning” van 2 ongedocumenteerde migranten vervolgd, omdat hij hun
humanitaire hulp in de woestijnstad Ajo in Arizona verleende. Zijn eerste proces eindigde in juni
2019, toen de jury niet in staat was tot een unaniem besluit te komen. Zijn tweede proces zal op 12
november 2019 beginnen.
Strafrechtelijke, burgerlijke en administratieve wetten zouden niet misbruikt mogen worden om op
mensenrechtenverdedigers te richten en deze te treiteren, terwijl zij voor de rechten van migranten,
asielzoekers en vluchtelingen werken, even als op anderen, wier levens en andere mensenrechten
geschonden kunnen worden. Staten zouden ervoor moeten in staan, dat mensenrechtenverdedigers
en hun organisaties hun werk kunnen uitvoeren in een veilige en geschikte omgeving, zonder angst
voor vergeldingsmaatregelen. Het criminaliseren van de humanitaire hulp en de meest basale
vormen van menselijke goedheid, ongeacht burgerlijke status, is een aanval op de mensenrechten.
Met dank voor uw tijd en aandacht zie ik met belangstelling uw antwoord tegemoet, hoogachtend,

Vergeet alstublieft niet de afzender op de envelop te zetten
Mr. Michael Bailey, United States Attorney, District of Arizona
United States Courthouse
405 W. Congress Street, Suite 4800
Tucson, Arizona 85701
Verenigde Staten
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 Verenigde Staten van Amerika
Z.E. de heer Pete Hoekstra
John Adams Park 1
2244 BZ Wassenaar

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
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Schrijfactie Verenigde Staten: hulpverlener kan 10 jaar cel krijgen voor hulp aan migranten
De 36-jarige aardrijkskundeleraar Scott Warren woont in de Amerikaanse staat Arizona. Op
17 Januari 2018 sloegen agenten van de Amerikaanse grenspatrouille hem in de boeien en
namen hem mee. Zijn misdaad? Hij deelde onder meer water uit aan migranten die via de
woestijn de VS binnen willen.
Hulp aan migranten een misdaad?
Scott Warren werd aangeklaagd voor het bieden van humanitaire hulp aan twee mensen
zonder papieren. Zijn rechtszaak eindigde afgelopen juni zonder uitspraak, omdat de jury
verdeeld was. Maar de aanklager besloot hem opnieuw te vervolgen. Warrens nieuwe
rechtszaak begint op 12 november. Hij kan een celstraf van tien jaar krijgen.
Intimidatie
Scott werkt als vrijwilliger voor de organisatie No Mas Muertas (Geen Doden Meer). Op de
ochtend van zijn arrestatie had No Mas Muertas juist een rapport gepubliceerd, compleet
met videobewijs, over de betrokkenheid van de grenspatrouille bij het weggooien van
duizenden liters water voor migranten in de woestijn. De video ging al snel viral.
De autoriteiten proberen mensenrechtenverdedigers en anderen die hulpverlenen aan de
grens te ontmoedigen om hun werk uit te voeren door hen te intimideren en te vervolgen.

Goed Nieuws
Goed nieuws: Evelyn Hernández vrijgesproken van moord
Op 19 augustus werd Evelyn Hernández uit El Salvador door een rechtbank vrijgesproken
van moord. Amnesty International noemt het ‘een overwinning voor mensenrechten en
de rechten van vrouwen in El Salvador’.

‘Zonder jullie zou ik niet vrij zijn’
De Mauritaanse blogger Mohamed Mkhaïtir is vrijgelaten. Hij werd in 2014 ter dood
veroordeeld na het publiceren van een blog over slavernij en discriminatie. Mkhaïtir zat
meer dan vijf jaar gevangen, de meeste tijd in eenzame opsluiting.

Google moet nooit meewerken aan censuur in China
Google heeft verklaard dat het bedrijf de plannen om het Dragonfly-project te lanceren,
heeft stopgezet. De zoek-app zou het recht op vrije meningsuiting en de privacy van
miljoenen mensen in China bedreigen. Dragonfly blokkeert bepaalde zoektermen, zoals
‘mensenrechten’. Er verschenen eerder al berichten in de media dat Google niet verder
zou gaan met dit project.

