
Update 

Egypte: kritische onderzoeker opgepakt en 

gemarteld.  Patrick Zaki George werkt als 

onderzoeker bij een Egyptische 

mensenrechtenorganisatie. Hij zit sinds 7 

februari 2020 vast. Hij wordt onterecht 

beschuldigd van onder meer het verspreiden van 

nepnieuws via Facebook. Er zijn zorgen om zijn 

gezondheid. George leidt aan astma en loopt 

een verhoogd risico op corona in de overvolle en 

onhygiënische Tora gevangenis waar hij wordt 

vastgehouden. 

Schrijf s.v.p. vóór 1 augustus 2020 naar de openbaar aanklager van Egypte. Roep hem op Patrick Zaki 

George onmiddellijk vrij te laten. Hij zit alleen maar vast vanwege zijn mensenrechtenwerk en 

politieke opvattingen. 

Gemarteld tijdens verhoor 

George werd op het vliegveld van Cairo gearresteerd. Hij landde vanuit Italië, waar hij een studie 

volgt aan de universiteit van Bologna. De Egyptische veiligheidsdienst bracht George naar een 

onbekende plek. Ze vroegen hem naar zijn mensenrechtenwerk in Egypte. Ze sloegen hem in zijn 

buik en gaven hem elektroshocks. Hij werd 30 uur vastgehouden, zonder contact met een advocaat 

of zijn familie. 

 

Vast vanwege kritische werk 

Patrick wordt beschuldigd van het ‘verspreiden van nepnieuws’, en het ‘aanzetten tot protesten, 

geweld en terroristische daden’. Het ‘bewijs’ hiervoor zijn tien Facebookberichten die Patrick en zijn 

advocaat niet in mochten zien. Patricks arrestatie houdt zeer waarschijnlijk verband met een 

klopjacht op critici die de Egyptische autoriteiten voeren sinds de massale anti-overheids-protesten 

van september 2019. Zijn arrestatiebevel dateert van 24 september 2019. 
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Oldenzaal,   July 2020 

 

 

Dear Counsellor, 

 

I am writing to you regarding the arrest of human rights researcher Patrick Zaki George.  

On 7 February 2019, immigration officers at Cairo airport arbitrarily arrested him upon 

his return from an Erasmus study programme in Italy. National Security Agency officers 

took him to an undisclosed detention facility in Al-Mansoura and questioned him about 

his human rights work in Egypt and his residence in Italy. NSA officers reportedly beat 

him and tortured him with electric shocks. George is currently detained in a police station 

in Al-Mansoura on charges including “disseminating false news”, “inciting to protest” and 

"incitement to violence and terrorist crimes". The charges relate to Facebook posts which 

neither George nor his lawyer were allowed to review.  

 

Considering the above, I request you to immediately and unconditionally release Patrick 

Zaki George as I believe he is detained solely for his human rights work and political 

opinions he has expressed on social media. I also call on you to open an independent 

investigation into the torture allegations, to ensure his protection and to grant him 

access to his lawyers, family and medical care.  

 

Thank you for your attention. I am kindly awaiting your reply. 

 

Yours faithfully, 

 

  



 Myanmar: journalist uit Rakhine de mond 

gesnoerd.  Journalist en redacteur Aung Marm Oo 

dook ruim een jaar geleden onder nadat hij werd 

beschuldigd van het overtreden van Myanmars 

beruchte ‘Unlawful Associations Act’. Deze 

onderdrukkende wet wordt vaak gebruikt om 

etnische minderheden, journalisten en activisten 

de mond te snoeren. Aung Marm Oos straf kan 

oplopen tot 5 jaar cel. De mediagroep waar hij voor 

werkt, berichtte over mensenrechtenschendingen 

door het Myanmarese leger tijdens het gewapende 

conflict in de staat Rakhine. 

 

Schrijf s.v.p.  vóór 1 augustus 2020 naar de autoriteiten van Myanmar. Roep hen op om alle 

aanklachten tegen Aung Marm Oo in te trekken en er voor te zorgen dat hij en andere journalisten 

hun werk kunnen doen zonder angst voor vervolging. 

 

Onafhankelijke media de kop in gedrukt 

Begin 2019 escaleerde het conflict in Rakhine tussen het Myanmarese leger en het Arakan-leger, een 

etnische gewapende groepering in Rakhine. Amnesty en andere organisaties documenteerden 

ernstige schendingen, waaronder oorlogsmisdaden, die zijn gepleegd door zowel het Myanmarese 

leger als het Arakan-leger. Onafhankelijke journalisten die verslag doen van het conflict en activisten 

worden lastiggevallen of vervolgd. In de afgelopen twee maanden zijn ten minste drie andere 

journalisten onterecht aangeklaagd onder vage anti-terrorismewetten. 
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U Tun Tun Oo 

 

Union Attorney-General 

Union Attorney General Office No. 25  

NAY PYI TAW, REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR  

 

 

Oldenzaal,   July 2020 

 

 

Dear Attorney-General, 

 

I am writing this letter to urge you to drop the politically motivated charges filed 

against Aung Marm Oo, the Editor-in-Chief and Executive Director of 

Development Media Group based in Rakhine State. It is believed that he is being 

targeted due to the news agency’s reporting on violations during the ongoing 

armed conflict between the Myanmar military and the Arakan Army in Rakhine 

and Chin States.  

 

Therefore, I call on you to drop all charges against Aung Marm Oo and other 

media workers facing imprisonment for simply doing their journalistic work.                    

I also request you to review and repeal or amend laws that restrict the right to 

freedom of expression, association and peaceful assembly, including the Unlawful 

Associations Act, in order to bring them in line with international human rights 

standards. Media workers, human rights defenders, activists, and others should 

be able to carry out their work in a safe environment and to exercise their 

human rights without any fear of reprisals. 

 

Thank you for your attention and consideration.  

 

Yours faithfully, 

 

  



 

Vietnam: boekenbezorger gemarteld 

vanwege ‘verboden’ boeken. 

Op 8 mei pakte de politie in de Vietnamese 

hoofdstad Ho Chi Minh boekenbezorger Thuy 

Tuat op. Tuat bezorgt boeken van een 

onafhankelijke Vietnamese uitgeverij, de 

Liberal Publishing House. De boeken gaan vaak 

over politieke en sociale kwesties in Vietnam 

en zijn daarom verboden. Tuat zegt dat de 

politie hem martelde. Na zijn vrijlating dook hij 

meteen onder. 

 

Schrijf s.v.p. vóór 1 augustus 2020 naar de premier van Vietnam. Roep hem op Thuy Tuat niet langer 

lastig te vallen en onderzoek te doen naar zijn beschuldigingen van marteling. Ook moeten 

onafhankelijke uitgevers gebruik kunnen maken van hun recht op vrijheid van meningsuiting, 

waartoe ook het verspreiden van informatie en ideeën behoort. 

 

Doelwit vanwege ‘verboden’ boeken 

Sinds de opening van de Liberal Publishing House in februari 2019 doen de autoriteiten er alles aan 

om de uitgeverij te dwarsbomen. Honderden mensen die een boek van de uitgever kochten of voor 

de uitgever werkten, zijn lastig gevallen en geïntimideerd. Zo werden huizen onderzocht en boeken 

in  beslag genomen. Ook moest een aantal mensen op het politiebureau verklaren dat ze geen 

boeken meer van de uitgever zullen kopen. 

 

Gemarteld en ondergedoken 

Thuy Tuat is niet de enige die door de politie is gemarteld. In een andere zaak werd een man 

gedwongen te bekennen dat hij bij de uitgeverij werkte. De politie hield hem 12 uur vast en sloeg 

hem meermaals hard in het gezicht. De man vluchtte meteen naar een schuiladres toen hij vrijkwam. 
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Prime Ministrer Nguyen Xuan Phuc 

So 1 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, HANOI 10040 

VIET NAM 

 

Oldenzaal,   July 2020 

 

 

Dear Prime Minister, 

 

By means of this letter I wish to express my grave concern about the crackdown 

against members and patrons of the Liberal Publishing House, a local 

independent publisher that has produced books on public policy and political 

thought in Viet Nam. Hundreds of people have been interrogated for buying 

books there since October 2019 and many have had their houses searched and 

books confiscated. I find it particularly distressing that two of its members have 

been arbitrary detained and tortured, and many others forced into hiding.  

 

Most recently, on 8 May 2020, police in Ho Chi Minh City arrested Thuy Tuat, a 

member of Liberal Publishing House, when he was delivering books. He was 

interrogated and tortured. Upon release, despite having serious injuries, Thuy 

Tuat went directly into hiding. Subsequently, police arrested and detained his 

daughter. 

 

I urgently call on you to ensure that Liberal Publishing House and other 

independent publishers can enjoy their rights to freedom of expression, 

information and publishing. I also request you to order an independent 

investigation into the alleged torture and arbitrary detention cases.  

 

Thank you for your attention. I am kindly awaiting your reply. 

 

Yours faithfully, 

 


