
Beste abonnee,

De brief van april gaat over Kostyantyn Beskorovaynyi uit Oekraïne. Hij werd op 27 november 2014
door vier gemaskerde mannen met automatische wapens in een auto geduwd.  Een dag na de 
arrestatie belde Beskorovaynyi met zijn vrouw. Hij vertelde haar dat hij was opgepakt vanwege een
openbare speech tijdens een demonstratie in mei 2014.

 Het telefoongesprek werd plotseling afgebroken, daarna heeft niemand meer iets van hem 
vernomen. In oktober 2015 werd zijn vrouw benaderd door een man die beweerde dat hij een cel 
met haar man had gedeeld in een gevangenis in Oost-Oekraïne. De autoriteiten blijven ontkennen 
dat hij wordt vastgehouden.

Geachte meneer Hrytsak,

Ik wil uw aandacht vragen voor het geval van Kostyantyn Beskorovaynyi. Nadat hij op 27
november 2014  in Kostyantynivka door veiligheidspolitie met geweld ontvoerd is zijn  
zijn verblijfplaats  en  leefomstandigheden onbekend. De autoriteiten ontkennen dat hij 
gevangen zit en beweren dat er geen zaak tegen hem loopt.

Ik geloof dat Beskorovaynyi gevangen zit in de SBU gevangenis (SIZO) in Kharkiv omdat 
hij een openbare speech hield tijdens een demonstratie in mei 2014. Ik ben erg bezorgd 
over de manier van gevangen nemen en vervolgens de incommunicado gevangenschap 
en vrees voor zijn gezondheid en veiligheid.

Ik vraag u dringend de verblijfplaats van Beskorovaynyi aan zijn familie door te geven, 
hem te beschuldigen van een erkende overtreding of hem vrij te laten. Zorg er a.u.b. 
voor dat hij niet gemarteld wordt of anderszins slecht behandeld.

Dank u voor uw aandacht voor deze urgente zaak.

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?

Goed nieuws:
Op 25 maart kwam de Egyptische tiener Mahmoud Hussein na meer dan twee jaar 
gevangenisstraf op borgtocht vrij. Hij zat vast omdat hij een anti-martel-T-shirt droeg.
Vanwege gezondheidsklachten werd hij de gevangenis uitgedragen naar de rechtbank, 
waar zijn advocaat zijn vrijlating bepleitte op medische gronden. 
Hussein is inmiddels herenigd met zijn familie.
Nu nog vrijspraak.


