OPGESLOTEN NA ONEERLIJK PROCES
Dear Prosecutor General,
Mikita Zalatarou was swept into a crowd of protesters on 10 August 2020. Within 24
hours he was in police custody. Ofﬁcers beat him, electrocuted him, interrogated him
without a lawyer or responsible adult present. Despite no evidence showing Mikita
had been involved in any violence, he was sentenced to ﬁve years’ imprisonment.
Please do all in your power to ensure that he is released pending a fair trial that meets
international child justice standards.
Yours sincerely,

NAAM / NAME

WOONPLAATS / CITY

Mikita Zalatarou uit Belarus stond op een vriend te wachten.
In de buurt was een vreedzame demonstratie. Toen de politie
verscheen, renden mensen weg. Ook Mikita. De volgende dag werd
hij gearresteerd. Hij werd veroordeeld wegens ‘massale verstoring
van de openbare orde’ en het ‘gebruik van illegale explosieven’,
hoewel videobewijs niet laat zien dat hij geweld pleegde.
Mikita moet 5 jaar naar een jeugdgevangenkamp. Roep de
autoriteiten van Belarus op Mikita vrij te laten en hem een
eerlijk proces te geven.

HANDTEKENING / SIGNATURE

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.
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TIENER KRIJGT 5 JAAR JEUGDGEVANGENIS
Nog maar kort geleden was Mikita Zalatarou een gewone tiener, maar in
augustus 2020 nam zijn leven een dramatische wending. Mikita stond op een
vriend te wachten op het centrale plein van de stad Homel in Belarus. In de
buurt hielden mensen een vreedzame demonstratie tegen de uitslag van de
presidentsverkiezingen. Plotseling verscheen de politie en renden mensen
weg. Mikita’s vader vertelde Amnesty dat iemand tegen Mikita zei dat hij ook
moest maken dat hij wegkwam. Dus dat deed hij.

OPGESLOTEN NA ONEERLIJK PROCES
De volgende dag werd Mikita gearresteerd. Agenten sloegen hem en zeiden
dat hij molotovcocktails naar de politie had gegooid. Tijdens zijn detentie werd
hij met een knuppel geslagen en kreeg hij elektrische schokken. Tijdens het
verhoor was er geen advocaat aanwezig. Mikita zat 6 maanden vast voor zijn
zaak voor de rechtbank kwam.

‘MASSALE VERSTORING VAN DE OPENBARE ORDE’
Mikita werd veroordeeld wegens ‘massale verstoring van de openbare
orde’ en het ‘gebruik van illegale explosieven’, hoewel videobewijs niet
laat zien dat hij geweld pleegde. Ook maakten de media geen melding van
massale ongeregeldheden. Toch werd Mikita veroordeeld tot 5 jaar in een
jeugdgevangenkamp.
Roep de autoriteiten van Belarus op Mikita vrij te laten
en hem een eerlijk proces te geven.

STUUR DE PETITIE VÓÓR 31 JANUARI 2022 NAAR:
Amnesty International
t.a.v. het Servicecenter
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam
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To: The Prosecutor General of the Republic of Belarus
Dear Prosecutor General,
Mikita Zalatarou was waiting for a friend on the street in Homel when he was swept into a crowd of
protesters on 10 August 2020. Within 24 hours, the 16-year-old – who also has epilepsy – was in police
custody. Ofﬁcers beat him, electrocuted him, interrogated him without a lawyer or responsible adult
present, and locked him up for six months before putting him on trial. Despite no evidence showing
Mikita had been involved in any violence, he was convicted and sentenced to ﬁve years’ imprisonment.
Please do all in your power to ensure that he is released pending a fair trial that meets international
child justice standards.
Yours sincerely,
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