
 

 

P e r s b e r i c h t 
 
Zaterdag 28 juni stand Amnesty in Bibliotheek Voorburg 

Kom in actie voor Koerdische vrouw die blind dreigt te worden 
 
Voorburg, 22 juni 2014 
Amnesty staat aanstaande zaterdag 28 juni, van 11.00 tot 15.00 uur, met haar stand in de 
Bibliotheek van Voorburg. Dit keer zet Amnesty Voorburg zich in voor de Koerdische Zeynab 
Jalalian. Zeynab Jalalian zit momenteel in Iran een levenslange gevangenisstraf uit. Zij is 
gemarteld en heeft dringend behoefte aan medische verzorging vanwege de door marteling 
ontstane oogproblemen. Resultaat eerdere actie: Ales Bialiatski (Wit-Rusland) is vrijgelaten. 
 

Zeynab Jalalian, die behoort tot de Koerdische minderheid van Iran en momenteel een levenslange 

straf uitzit in de gevangenis van Kermanshah in het westen van Iran, loopt gevaar haar 

gezichtsvermogen te verliezen. Zij heeft dringend medische zorg nodig. 

 

Oogproblemen door marteling tijdens ondervraging 
Zeynab Jalalian heeft al een aantal jaar oogproblemen, waarschijnlijk ontstaan doordat zij tijdens de 
ondervraging door Iraanse autoriteiten is geslagen. Haar gezondheidstoestand is verslechterd en zij zal 
mogelijk haar gezichtsvermogen verliezen als zij niet door een specialist wordt behandeld. Op 8 april is 
zij overgebracht naar de gevangeniskliniek, maar de gevangenisdirectie weigert haar te laten 
behandelen door een specialist van buten de gevangenis. In juni 2012 heeft haar familie het nog wel 
voor elkaar gekregen om haar te laten behandelen in een privékliniek.  
 
Oorspronkelijk was zij ter dood veroordeeld voor  haar veronderstelde deelname aan de Party For Free 
Life of Kurdistan (PJAK) , een gewapende Koerdische oppositiegroep. Na 8 maanden voorarrest, 
waarbij zij wed gemarteld, kreeg ze een rechtszaak die maar een paar minuten duurde. De doodstraf 
werd in november 2011 omgezet in levenslang. Haar familie mag haar maar een paar minuten spreken 
per week. Zij heeft een verzoek ingediend om in januari 2014 de gevangenis te mogen verlaten, maar 
dat is geweigerd omdat zij niet openbaar op televisie een gedwongen bekentenis wilde voorlezen.  

 

Vrij na actie Amnesty international 

Afgelopen vrijdag is Ales Bialiatski uit Wit Rusland vrijgekomen. In Voorburg hebben wij rond 10 

december 2012 petities ondertekend, ook in de bibliotheek. Door het ondertekenen van een petitie 

draagt men dus inderdaad bij om iemand vrij te krijgen!  

Iedereen is welkom om de petitielijst voor Zeynab Jalalian te ondertekenen op zaterdag 28 juni, van 

11.00 tot 15.00 uur, in de Bibliotheek Voorburg aan de Koningin Julianalaan 257. 

 

Amnesty International 

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, die de naleving van de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty doet onderzoek en voert actie 

gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige mensenrechtenschendingen. Deze vinden nog 

steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. 

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  Meer informatie 

over de campagne ‘Gebruik je macht’ vindt u op de site https://spoedacties.amnesty.nl/ 

 

------------------------------------------------------ Einde Persbericht ----------------------------------------------------- 

 

 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeannette Ridder- Numan, tel. 06-150 38 383 

(overdag) of 070- 390 90 06 (’s avonds) of per e-mail: ridder@online.nl. Meer informatie vindt u 

ook op www.voorburg.amnesty.nl  
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