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Dear Secretary of Justice Guevarra,

I am dismayed by the continued detention of Senator Leila de Lima who was arrested 
on 24 February 2017. I am concerned that the drug-related charges against her stem 
from her criticism of President Duterte’s ‘war on drugs’.

I therefore call on you to release Senator De Lima immediately and unconditionally. 
While in detention, she should be held in humane conditions. Also, I urge you to ensure 
prompt, impartial and effective investigations into all drug-related killings, particularly 
where law enforcement officials have been implicated.

Yours sincerely,

Senator Leila de Lima uit de Filipijnen is fel tegen president Duterte’s ‘oorlog 
tegen drugs’. Daarbij werden al duizenden, vooral arme, mensen op straat 
doodgeschoten. Nu zit Leila de Lima gevangen. Ze zou drugsgeld hebben 
aangenomen en als minister drugs hebben toegelaten in de gevangenis. Dat zijn 
valse beschuldigingen, die alleen zijn bedoeld om haar het zwijgen op te leggen. 
Dat is niet gelukt: ze vraagt elke dag vanuit de gevangenis aandacht voor de 
mensenrechtenschendingen in haar land. Leila de Lima kan levenslang krijgen. 
PROTESTEER HIERTEGEN!

Als je meedoet aan Amnesty’s spoedacties ontvang je maximaal twee keer per maand een 
e-mail wanneer iemand direct onze steun nodig heeft. Met één druk op de knop steun je de 
actieoproep. Afmelden kan in elke e-mail. We gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens 
om. Kijk voor meer informatie op amnesty.nl/privacy

Amnesty International 
P.O. Box 1968
1000 BZ Amsterdam 
The Netherlands 
servicecenter@amnesty.nl

  JOUW E-MAILADRES WORDT NIET DOORGEGEVEN AAN DE AUTORITEITEN.  

  NA VALSE AANKLACHT VASTGEZET                     
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Dear Secretary of Justice Guevarra,

I am dismayed by the continued detention of Senator Leila de Lima who was arrested on 24 February 2017. I am concerned that 
the drug-related charges against her stem from her vocal criticism of President Duterte’s ‘war on drugs’.

I therefore call on you to drop all charges against Senator de Lima and release her immediately and unconditionally. While in 
detention, she should be held in humane conditions, be allowed visits and be able to discharge fully her legislative mandate, 
especially as Chairperson of the Committee on Social Justice. 

In addition, I urge you to ensure prompt, impartial and effective investigations into all drug-related killings, particularly where 
law enforcement officials have been implicated. Finally, I call on you to ensure that political opponents, independent media, 
and human rights defenders are able to carry out their work without fear of reprisals.

Yours sincerely,

Senator Leila de Lima uit de Filipijnen is een fel tegenstander van president 
Duterte’s bloedige ‘oorlog tegen drugs’. Daarbij werden al duizenden, vooral 
arme, mensen op straat doodgeschoten. Nu zit Leila de Lima sinds februari 2017 
gevangen. Ze zou drugsgeld hebben aangenomen voor haar verkiezingscampagne 
en als minister drugs hebben toegelaten in de gevangenis. Dat zijn valse 
beschuldigingen, die alleen zijn bedoeld om haar het zwijgen op te leggen. 
Dat is niet gelukt: ze vraagt elke dag vanuit de gevangenis aandacht voor de 
mensenrechtenschendingen in haar land. 

  WRAAK VAN PRESIDENT DUTERTE    

De Lima was lid van de mensenrechtencommissie die onderzocht of president 
Duterte betrokken was bij het doden van mogelijke drugshandelaren in de tijd 
dat hij burgemeester was. In 2016 vertelde Duterte aan de media dat hij De Lima 
‘in het openbaar kapot wilde maken’. 

Leila de Lima zit alleen maar vast omdat zij haar mening uitte. Ze kan hiervoor 
levenslang krijgen. 

 

  ROEP DE FILIPIJNSE AUTORITEITEN  
  OP ALLE AANKLACHTEN TEGEN 
  HAAR ONMIDDELLIJK EN 
  ONVOORWAARDELIJK IN TE TREKKEN.  

Stuur de petitie vóór 31 januari 2019 naar: 
Amnesty International
Servicecenter
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam 
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