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In 2018 pakte de Indiase politie negen prominente mensenrechten-
verdedigers op. Voor velen zijn deze ‘Bhima Koregaon 9’ helden 
omdat ze opkomen voor de zwakste groepen in India. Maar de 
politie beschuldigt hen ervan de regering te willen omverwerpen. 
De arrestaties zijn politiek gemotiveerd en bedoeld om de 
mensenrechtenbeweging in India te ontwrichten. 

Roep de premier van India op de Bhima Koregaon 9 vrij te laten.

Het invullen van je e-mailadres is niet verplicht. We sturen alleen je naam en woonplaats door naar de autori-
teiten. 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.
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  VRAAG VRIJLATING VAN INDIASE ACTIVISTEN 
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Dear Prime Minister,

I am writing to express my concern about the nine 
prominent activists Sudha Bharadwaj, Shoma Sen, 
Surendra Gadling, Mahesh Raut, Arun Ferreira, Sudhir 
Dhawale, Rona Wilson, Vernon Gonsalves and Varavara 
Rao. They were arrested in 2018. I kindly urge you to 
ensure they are accorded a fair trial, including release on 
bail-pending trials. Additionally, I ask you to immediately 
stop the use of repressive legislation to clampdown on 
human rights defenders and to end all harassment, 
intimidation, and attacks against them.

Yours sincerely,



To: Prime Minister Narendra Modi

Dear Prime Minister, 

I am writing to express my concern about the nine prominent activists Sudha Bharadwaj, Shoma Sen, Surendra Gadling, Mahesh Raut, 
Arun Ferreira, Sudhir Dhawale, Rona Wilson, Vernon Gonsalves and Varavara Rao. They were arrested in 2018.

The police claim the nine were involved in the violence that erupted between Dalits and Hindu nationalists in January 2018 in Bhima 
Koregaon, Maharashtra. Following the arrests, a smear campaign was launched against the activists. But the ‘Bhima Koregaon 9’ are 
national heroes, bravely fighting for the rights of the most marginalised people in India. 

I kindly urge you to ensure the nine eminent activists, who have been arrested under repressive security laws, are accorded a fair trial, 
including release on bail-pending trials. 

Additionally, I ask you to immediately stop the use of repressive legislation to clampdown on human rights defenders. Such legislation 
should also be repealed or amended to bring them in line with international human rights standards.

Finally, I urge you to immediately end all harassment, intimidation, and attacks against human right defenders across India. 

Thank you for your time and consideration. I am kindly awaiting your reply.

Yours sincerely, 

De Indiase advocaat, vakbondsleider en burgerrechtenactivist 
Sudha Bharadwaj neemt het al dertig jaar op voor mensen in de 
verdrukking. Voor gemarginaliseerde minderheden, mijnwerkers, 
mensenrechtenverdedigers. Maar de politie beschuldigt haar 
ervan ‘oorlog te voeren tegen de Indiase regering’. In augustus 
2018 werd zij opgepakt. Net als acht andere prominente 
activisten. 

  BHIMA KOREGAON 9
Deze ‘Bhima Koregaon 9’ worden ervan beschuldigd Dalits te 
hebben opgehitst tijdens een bijeenkomst op 31 december 2017. 
Dalits vormen de armste bevolkingsgroep in India. De dag na 
de bijeenkomst liep een herdenkingsbijeenkomst van honderden 
Dalits uit op gevechten met nationalisten, waarbij een dode en 
een aantal gewonden vielen. Na de arrestaties begonnen de 
staatsgezinde media en de autoriteiten een lastercampagne 
tegen de activisten. 

  KLOPJACHT OP MENSENRECHTENBEWEGING
De arrestaties van de Bhima Koregaon 9 zijn politiek 
gemotiveerd en bedoeld om de mensenrechtenbeweging in India 
te ontwrichten. De autoriteiten gebruiken een uiterst strenge 
antiterrorismewet steeds vaker om critici van de regering de 
mond te snoeren.

 ROEP DE PREMIER VAN INDIA OP 
 DE BHIMA KOREGAON 9 ONMIDDELLIJK  
 VRIJ TE LATEN.  

Stuur de petitie vóór 13 januari 2020 naar:
Amnesty International
t.a.v. het Servicecenter
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

 OPKOMEN VOOR ONDERDRUKTEN  
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