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Stand Amnesty International op Cultureel Zomerfestival Voorburg 
STEUN AGNES UWIMANA NKUSI 
 
Voorburg, 21 augustus 2013 
Zaterdag 31 augustus staat  Amnestygroep Voorburg met haar stand op het Cultureel 
Zomerfestival in Voorburg. Dit keer zetten de vrijwilligers zich in voor een Rwandese vrouw die 
vanwege haar kritiek op de Rwandese regering al ruim 3 jaar gevangen gehouden wordt. 
De Rwandese Agnes Uwimana Nkusi, redacteur van de onafhankelijke krant Umurabyo is samen 
met assistent-redacteur Saidati Mukakibibi in 2010 opgepakt voor kritische stukken in de krant. 
Saidati Mukakibibi is gelukkig op 25 juni 2013 weer vrijgelaten, maar Agnes Uwimana Nkusi zit 
nog steeds gevangen. 
 
Agnes Uwimana Nkusi is al meer dan 10 jaar journalist en heeft eerder in 2007 ook een gevangenisstraf 
uitgezeten wegens het uiten van kritiek op het Rwandese regime. Ze is weduwe, moeder van een kind 
en adoptiemoeder van nog eens drie kinderen. Omdat Agnes Uwimana Nkusi in de gevangenis zit 
verblijven de kinderen momenteel bij oma. Het gevangenschap veroorzaakt serieuze 
gezondheidsproblemen voor Agnes Uwimana Nkusi vanwege haar HIV-besmetting. Ook heeft ze 
diabetes. 
 
Agnes Uwimana Nkusi is veroordeeld op grond van wetten die niet duidelijk zijn en eenvoudig gebruikt 
kunnen worden om politieke tegenstanders monddood te maken. De “genocide-wet” is bijvoorbeeld niet 
eenduidig over wat mensen wel en niet mogen doen. 
Het Rwandese Patriotic Front (RPF) is sinds de genocide van 1994 aan de macht in Rwanda en 
probeert de touwtjes strak in handen te houden. Dit gaan ten koste van burgerrechten. Agnes Uwimana 
Nkusi en Saidati Mukakibibi werden gearresteerd tijdens een grootscheepse actie om critici van het 
regime monddood te maken in aanloop naar de presidentsverkiezingen in augustus 2010. Vrijheid van 
meningsuiting is in Rwanda helaas dus nog geen vanzelfsprekendheid. 
 
Steun ons in de dringende oproep aan de autoriteiten om Agnes Uwimana Nkusi vrij te laten. Teken 
zaterdag op het Cultureel Zomerfestival de petitielijst voor deze actie. De handtekeningenacties hebben 
in het verleden al tot veel positieve resultaten geleid. Zo is eerder actie gevoerd voor Saidati Mukakibibi 
die inmiddels dus gelukkig weer op vrije voeten is. 
 
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. 
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