Your Excellency,

VRAAG VRIJHEID VOOR CIHAM ALI AHMED

I wish to draw your attention to the case of Ciham Ali Ahmed, a dual national of both Eritrea
and the United States. On 8 December 2012, she was arrested after attempting to cross the
Eritrea-Sudan border. She has been held in incommunicado secret detention ever since, without
being charged with any crime and brought before a court.

Ciham Ali Ahmed werd in 2012 opgepakt toen ze Eritrea probeerde
te verlaten. Ze was toen 15 jaar oud. Vooral jonge mensen proberen
Eritrea te ontvluchten, omdat ze geen zin hebben in de verplichte
militaire training en jarenlange dwangarbeid. Normaal krijg je 6
maanden cel voor een vluchtpoging. Maar Cihams vader was volgens
de regering betrokken bij een staatsgreep. Daarom zit zij nog steeds
vast – om hem te straffen.

I therefore respectfully urge you to reveal Ciham Ali Ahmed’s whereabouts and to release her
immediately and unconditionally. Please guarantee her safety pending her release.
Yours sincerely,

©© Amnesty
International/Lizet an de Kamp
Saleh Yunis

NAME / NAAM

CITY / WOONPLAATS

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

SIGNATURE / HANDTEKENING

Roep de Eritrese autoriteiten op om Ciham Ali Ahmed onmiddellijk
vrij te laten.
E-MAIL, IK DOE MEE AAN AMNESTY’S SPOEDACTIES*

* JOUW E-MAILADRES WORDT NIET DOORGEGEVEN AAN DE AUTORITEITEN.
Het invullen van je e-mailadres is niet verplicht. We sturen alleen je naam en woonplaats door naar de autoriteiten. Vul je je e-mailadres wel in, dan ontvang je maximaal drie keer per maand een e-mail wanneer iemand
direct onze steun nodig heeft. Met één druk op de knop steun je deze actieoproep. Afmelden kan in elke e-mail.
We gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Kijk voor meer informatie op amnesty.nl/privacy.

GEARRESTEERD OP HAAR 15
Ciham Ali Ahmed werd op 8 december 2012 opgepakt toen
ze Eritrea probeerde te verlaten zonder toestemming van de
overheid. Ze was toen 15 jaar oud.
VLUCHTEN VOOR DE DIENSTPLICHT
Iedere inwoner van Eritrea van tussen de 18 en 50 jaar moet
in dienst. Officieel voor 18 maanden, maar in de praktijk
moeten mensen jaren en soms zelfs tientallen jaren zwaar werk
verrichten. Kinderen onder de 18 jaar krijgen militaire training.
Daarom proberen veel mensen het land te ontvluchten, vooral
jongeren zoals Ciham.
VADER IS HET MIKPUNT
Normaal gesproken zou Ciham een celstraf van 6 maanden
hebben gekregen voor haar vluchtpoging. Naar alle
waarschijnlijkheid zit ze nu nog altijd vast omdat de
autoriteiten haar vader willen straffen. Hij is voormalig minister
van Informatie in Eritrea en is zelf het land ontvlucht. De
Eritrese regering verdenkt hem ervan dat hij in 2013 een groep
militairen steunde die een staatsgreep wilden plegen.

ROEP DE ERITRESE AUTORITEITEN
OP OM CIHAM ALI AHMED
ONMIDDELLIJK VRIJ TE LATEN.

Stuur de petitie vóór 1 oktober 2019 naar:
Amnesty International
t.a.v. het Servicecenter
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

© Saleh Yunis

To: President Isaias Afwerki
Your Excellency,
I wish to draw your attention to the case of Ciham Ali Ahmed, a dual national of both Eritrea and the United States. On 8 December 2012,
she was arrested after attempting to cross the Eritrea-Sudan border. She has been held in incommunicado secret detention ever since,
without being charged with any crime and brought before a court.
I therefore respectfully urge you to reveal Ciham Ali Ahmed’s whereabouts and to release her immediately and unconditionally. Please
guarantee her safety pending her release.
Furthermore, I call on the Eritrean authorities to respect the rights to freedom of expression and movement and to ensure that anyone
arbitrarily detained or detained for attempting to leave the country without an exit visa is released.
Thank you for your time and consideration. I am kindly awaiting your reply.
Yours sincerely,

