
Beste schrijfabonnee,

het is nog prachtig weer maar toch tijd voor een nieuwe brief. Hopelijk heeft u van de zomer 
kunnen genieten.

De septemberbrief gaat over misstanden in Egypte. De Nationale Veiligheidsdienst van Egypte 
ontvoert, martelt en laat mensen verdwijnen in een poging de tegenstanders van het regime te 
intimideren en vreedzaam protest de kop in te drukken. Sinds begin 2015 nam het aantal 
verdwijningen flink toe. Velen worden maandenlang vastgehouden zonder contact met de 
buitenwereld. Ze zijn  vaak slachtoffer van martelingen tijdens verhoren die soms wel zeven uur 
duren. Ook kinderen, soms niet ouder dan 14 jaar, worden niet gespaard. Op deze manier proberen
de autoriteiten bekentenissen af te dwingen die later gebruikt worden als bewijs in een rechtszaak.

Bijvoorbeeld de twintiger Islam Khalil die in 2015 werd opgepakt omdat hij lid zou zijn van een 
verboden organisatie. Hij werd gemarteld en bleef 122 dagen onvindbaar.

Excellentie,

Ik ben erg bezorgd over het systematische gebruik van gedwongen verdwijningen, 
marteling en andere vormen van mishandeling door agenten van de Nationale 
Veiligheidsdienst. In de laatste 18 maanden zijn honderden politieke activisten en  
demonstranten gearresteerd en slachtoffer van gedwongen verdwijningen zonder 
toegang tot advocaten en familie. Gedwongen verdwijningen maken condities mogelijk 
die marteling en slechte behandeling faciliteren en tevens oneerlijke rechtspraak waarbij
uitspraken worden gebaseerd op door marteling verkregen bekentenissen en die vaak 
lange gevangenisstraffen of doodstraf tot gevolg hebben.

Ik vraag u dringend om onmiddellijk een onafhankelijke onderzoekscommissie in te 
stellen die een onderzoek doet naar deze ernstige mensenrechtenschendingen en er op 
toeziet dat de verantwoordelijken worden vervolgd. 

Geef deze slachtoffers van gedwongen verdwijningen toegang tot hun familie en 
advocaten en laat hen vrij tenzij ze onmiddellijk beschuldigd worden van een erkend 
misdrijf. Allen die gevangen zitten voor vreedzaam gebruik van hun recht op vrije 
meningsuiting en vergadering moeten onmiddellijk en zonder condities worden 
vrijgelaten.

Dank u voor uw aandacht voor deze brief.

In afwachting van uw antwoord,

Hoogachtend,

Voor op- en aanmerkingen kunt u bellen naar 
Mirjam van der Meulen     tel. 071-3618112  (Noordwijk-binnen)
Anneke Grondsma              tel. 071-3625867  (Noordwijk-zee)
Denkt u aan uw naam en handtekening onder de Engelse brief?


