CIHAM ALI
(ERITREA)
‘Verkeerde’ vader

GEARRESTEERD OP HAAR
15E EN NOOIT MEER TERUGGEZIEN
Ciham Ali werd geboren in de Amerikaanse stad Los Angeles, maar
groeide op in Eritrea. Ze is de dochter van Ali Abdu, die minister
van Informatie was in de regering van president Isaias Afewerki. In
2012 was hij in ballingschap gegaan op het moment dat het leger
een coup pleegde. Op 8 december 2012 probeerde ook
Ciham haar land te ontvluchten. Maar bij de grens met Sudan
werd ze gearresteerd. Het gerucht ging dat haar vader de
staatsgreep steunde. Misschien werd Ciham daarom opgepakt.

AL 9 JAAR SPOORLOOS
Negen jaar later weet niemand – zelfs haar familie niet – waar
Ciham gevangenzit. Ze is niet aangeklaagd en ook niet voor een
rechter gebracht. Het is alsof ze is verdwenen. Eritrea is berucht
voor het opsluiten van mensen in ondergrondse containers.

Het wordt daar extreem koud en dan weer gruwelijk heet. Veel
mensen sterven er door marteling, verhongering, infecties en
andere afschuwelijke omstandigheden.

VS NEGEREN HAAR
Hoewel Ciham Amerikaans staatburger is, negeert de Amerikaanse
regering haar. De Verenigde Staten hebben zich nooit uitgesproken
over haar lot. En dat terwijl de VS in een positie zijn om invloed uit
te oefenen op Eritrea.

OPROEP ROEP DE AUTORITEITEN VAN DE VERENIGDE STATEN OP CIHAM TE HELPEN.
VERTALING

STUUR JE BRIEF NAAR

Geachte minister van Buitenlandse Zaken,
Ciham Ali, een Amerikaanse die in Los Angeles werd geboren en opgroeide in Eritrea, is vermist sinds 8 december
2012. Ze werd gearresteerd aan de Eritrese grens toen zij 15 jaar oud was. Haar arrestatie lijkt een wraakactie te
zijn vanwege de vermeende betrokkenheid van haar vader bij een couppoging op de Eritrese regering. Negen jaar
later weet niemand waar Ciham is. Eritrea is berucht voor het opsluiten van mensen in ondergrondse containers
waar ze worden gemarteld, uitgehongerd en zelfs gedood. De Amerikaanse regering moet nu in actie komen.
Gebruik alstublieft uw invloed en neem het op voor Ciham: eis haar onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.

US Secretary of State
2201 C St., NW
Washington, DC
20520
UNITED STATES

Dear Secretary of State,
Ciham Ali, a US citizen born in Los Angeles and raised in Eritrea, has been
missing since 8 December 2012. She was arrested at the Eritrean border when
she was 15. Her arrest appears to be in retaliation against her father’s suspected
involvement in a coup attempt on the Eritrean government. Nine years on and no
one knows where Ciham is. Eritrea is notorious for imprisoning people in
underground containers where they torture, starve or even kill them. The US
government must act now. Please use your influence and speak out for Ciham:
demand her immediate and unconditional release.
Yours sincerely,

STUUR CIHAMS FAMILIE EEN KAART, ZODAT ZE WETEN DAT JIJ AAN HEN DENKT

TEKSTSUGGESTIE

Tip: gebruik paars in je kaart,
Cihams lievelingskleur.

STUUR JE BERICHT
NAAR

Dear family of Ciham,
I am thinking of you and Ciham.
I hope you will be reunited
soon.
[jouw naam + land]
(Beste familie van Ciham, Ik denk aan
jullie en aan Ciham. Ik hoop dat jullie snel
herenigd worden.)

Cihams familie
p/a Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam
(Amnesty zorgt dat de kaarten
bij Cihams familie terechtkomen)

