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Nieuwsbrief november 2017
We beginnen aan de donkere maanden, de wintertijd. Misschien associeert u deze
periode net als ik met gezelligheid en brandende kaarsjes, een warme kachel en
winterkleding. Voor ons is het zo vanzelfsprekend, voor mensen die beperkt zijn in
hun vrijheid is dit juist een extra moeilijke tijd. Laten we daarom bij onze Dankdag
voor Gewas en Arbeid, onze Allerzielen en Allerheiligen, onze laatste zondag van het
kerkelijk jaar een extra kaars opsteken voor al die mensen.
Goed nieuws
De Chinese dichter Langzi Wu op 22 september 2017 vrijgelaten. Hij werkte aan een
bloemlezing van gedichten van de in juli overleden dichter en
mensenrechtenverdediger Liu Xiaobo. Eerder al zat Wu tien dagen vast nadat hij een
steunbetuiging voor de gevangengehouden Liu Xiaobo had ondertekend. Dezelfde
dag kwam ook Peng Heping vrij. Ook hij werd beschuldigd van ‘illegale zakelijke
operaties’ en eind augustus dit jaar vastgezet.
Wu Mingliang en Peng Heping bedankten Amnesty-supporters die voor hen in actie
kwamen. Ze spraken de hoop uit dat niemand meer wordt gevangengezet vanwege
publicaties waarin persoonlijke gedachten worden geuit en dat ook niemand meer
achter de tralies verdwijnt omdat ze gebruikmaken van hun recht op vrije
meningsuiting.

De brief van deze maand gaat naar Iran
Reza Shahabi is bestuurslid van een vakbond voor buschauffeurs. Hij werd in juni 2010
opgepakt en kreeg zes jaar celstraf voor het organiseren van stakingen. In 2014 kwam
hij op medische gronden vrij. Nu moet hij toch de rest van zijn straf uitzitten. Het gaat
heel slecht met zijn gezondheid.
Stuur voor 1 december een brief naar de Iraanse autoriteiten, met een kopie naar de
ambassade in Den Haag. De voorbeeldbrief ligt voor u klaar om te ondertekenen, met
de nieuwsbrief om mee naar huis te nemen. De portokosten zijn €1,33 voor Saoedi
Arabië en €0,78 voor Den Haag.
Hartelijk dank voor uw medewerking,
Namens Amnesty groep Landsmeer, Ellen de Paauw

