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Voorkom de doodstraf voor Suliamon Olyfemi  
ZATERDAG 15 JUNI STAND AMNESTY KONINGIN JULIANAPLEIN 
 
Voorburg, 9 juni 2013 
De doodstraf in Saoedi Arabië wordt buiten proportioneel toegepast waar het buitenlandse 
nationaliteiten betreft. Circa 25% van de Arabische populatie bestaat uit andere nationaliteiten 
maar bijna de helft van de executies wordt op hen uitgevoerd. De Nigeriaan Suliamon Olyfemi 
behoorde tot de honderden buitenlanders uit Somalië, Ghana en Nigeria die werden opgepakt bij 
massa-arrestaties in Saoedi-Arabië in september 2002, na een geschil waarbij een Saoedische 
politieagent om het leven kwam. Suliamon, die beweert onschuldig te zijn, werd daarop na een 
oneerlijk proces ter dood veroordeeld. Twaalf anderen die met hem waren gearresteerd kregen 
gevangenis- en lijfstraffen.  
 
Petities en brieven tekenen in stand Amnesty  
Regelmatig boekt Amnesty successen voor mensen waarvan de mensenrechten worden geschonden. 
Petities en zenden van brieven naar overheden en koningshuizen leveren daar een belangrijke bijdrage 
aan. Zaterdag 15 juni kunt u in de stand van Amnesty hieraan een bijdrage leveren aan de actie om de 
doodstraf voor Suliamon Olyfemi te voorkomen door een brief of petitie te ondertekenen.  
 
Suliamon Olyfemi In september 2002 bezocht een groep mannen, waaronder blijkbaar een politieagent, 
een plek waar veel Afrikanen als autoschoonmakers werkten. Er ontstond een discussie naar aanleiding 
van geruchten dat de mannen geld van de schoonmakers eisten. Er schijnt een gevecht uitgebroken te 
zijn, waarbij de politieman werd gedood. De dag daarop trok de veiligheidspolitie in de vroege ochtend 
naar de plaats waar de autoschoonmakers woonden en verrichtte massa-arrestaties. Honderden 
Afrikanen werden opgepakt en later het land uitgezet, sommigen na gevangenisstraffen en geseling.  
 
In mei 2005 werd Suliamon Olyfemi ter dood veroordeeld in een proces achter gesloten deuren. Dertien 
mannen hadden een oneerlijk proces zonder enige juridische bijstand. Het proces werd volledig 
gevoerd in het Arabisch, een taal die zij niet spreken. Ze kregen geen uitleg of vertaling van de 
procedures. Tijdens de verhoren was hun gezegd hun vingerafdrukken als handtekening te zetten 
onder verklaringen, die in het Arabisch waren geschreven en die zij dus niet konden lezen. Deze 
verklaringen zijn mogelijk in de rechtszaak gebruikt als bewijsmateriaal tegen hen. Sommige van de 
mannen beweren dat ze tijdens hun arrestatie en detentie zijn gemarteld en anderszins mishandeld. Ze 
zouden onder meer geslagen zijn en ondersteboven zijn opgehangen. Sommigen kregen elektrische 
schokken toegediend aan hun geslachtsdelen om ze te laten bekennen betrokken te zijn geweest bij de 
moord.  
 
Op 17 januari 2007 liet de voorzitter van de Saoedische Mensenrechtencommissie, in een schriftelijk 
antwoord op een brief van een deelnemer aan een bliksemactie van Amnesty International, weten dat 
de zaak van Suliamon Olyfemi was aangekaart bij de betreffende Saoedische autoriteiten. In mei 2007 
liet dezelfde commissie weten dat zijn straf in hoger beroep was bevestigd en in juni 2007 werd de straf 
door het Hooggerechtshof geratificeerd. Sindsdien dreigt executie. Als de overleden politieagent 
kinderen had, dan kan Suliamon Olyfemi in de gevangenis blijven totdat het oudste kind de leeftijd van 
18 jaar heeft bereikt. Op dat moment kan het kind een betaling van diya (bloedgeld) accepteren. Wordt 
de diya geaccepteerd, dan wordt gratie verleend, zo niet, dan wordt de doodstraf uitgevoerd.  
 
Als de politieagent geen kinderen had, dan kan Suliamon Olyfemi op elk moment worden geëxecuteerd. 
Gezien de geheimzinnigheid rond het Saoedische strafrechtsysteem is hierover niets bekend.  
 
Achtergrondinformatie  
Saoedi-Arabië kent de doodstraf voor een breed scala van misdrijven. Gerechtelijke procedures 
voldoen veelal niet aan internationale normen voor een eerlijk proces, en vinden plaats achter gesloten 
deuren. Verdachten krijgen zelden toestemming om zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen 
en vaak worden ze niet op de hoogte gesteld van de voortgang van het proces. Ze kunnen worden 
veroordeeld uitsluitend op basis van onder dwang verkregen bekentenissen, marteling of misleiding. 
 
 
 



 

 

Amnesty International 
Amnesty’s werk blijft helaas nodig. Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd 
plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer 
van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Gewetensgevangenen krijgen vaak oneerlijke 
processen en de doodstraf wordt nog steeds uitgevoerd. 
Meer informatie over Amnesty Voorburg vindt u op de site: www.voorburg.amnesty.nl. 
 
------------------------------------------------------ Einde Persbericht ----------------------------------------------------- 

 

http://www.voorburg.amnesty.nl/

