
VOOR DE RECHTER OMDAT HIJ 
DEMONSTREERDE TEGEN POLITIEGEWELD  

IMOLEAYO MICHAEL 
(NIGERIA) 
Demonstrant

In oktober 2020 demonstreerden jongeren in de Nigeriaanse 
hoofdstad Abuja tegen het geweld, de afpersingen en de moorden 
die de politie-eenheid Special Anti-Robbery Squad (SARS) op 
haar geweten heeft. De computerprogrammeur Imoleayo Michael 
demonstreerde mee en promootte de protesten op Twitter en 
Facebook.

OPGESLOTEN IN ONDERGRONDSE CEL
Twee weken later deden twintig gewapende mannen in de 
vroege ochtend een inval in Imoleayo’s huis. Ze sloegen zijn 
slaapkamerraam kapot, bedreigden hem met een vuurwapen en 
dwongen hem open te doen. Ze namen zijn mobiele telefoons en 
computer in beslag en sloten zijn vrouw, moeder en zoontje van 7 
maanden op in een kamer.

Ze namen Imoleayo mee naar het hoofdkwartier van de 
veiligheidsdienst en hielden hem daar 41 dagen lang gevangen in 
een ondergrondse cel. Hij mocht zijn advocaat en familie niet zien. 
In de cel was hij geboeid en geblinddoekt en vastgeketend aan een 
stalen kast. Hij moest op de kale vloer slapen en kreeg alleen maar 
pap met stenen te eten. Hij werd vijf keer ondervraagd.

VERZONNEN AANKLACHTEN
Imoleayo kreeg longontsteking en kwam uiteindelijk in december 
2020 op borgtocht vrij. Hij wordt aangeklaagd wegens 
‘samenzwering met anderen om de openbare orde te verstoren’ 
en ‘het verstoren van de openbare orde’ – dit zijn verzonnen 
beschuldigingen.



  

Imoleayo Michael 
p/a Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Amnesty’s kantoor in Nigeria zorgt 

dat Imoleayo de kaarten krijgt) 

 

STUUR JE BRIEF NAAR
Attorney General of the Federation  
 and Minister of Justice
Ministry of Justice
New Federal Secretariat Complex 
5th Floor Shehu Shagari 
 Way Maitama 
P.M.B 192 Garki
Abuja
NIGERIA

Honourable Attorney General of the Federation, 

Imoleayo Michael is a young computer programmer who in October 2020 joined 
other young people who were protesting against the Special Anti-Robbery Squad 
– or SARS – a police unit notorious for violence, extortion and killings. Two weeks 
later, armed men took him from his home and locked him in an underground cell 
for 41 days. He’s facing trumped-up charges and years in prison, all because he 
believes that Nigeria’s police can do better for the people they are meant to 
protect. I urge you to drop all charges against Imoleayo immediately. 

Yours sincerely,

TEKSTSUGGESTIE

Dear Imoleayo, 

I am thinking of you and 
supporting you. 

[jouw naam + land] 

(Beste Imoleayo, 

Ik denk aan je en steun je.)

STUUR JE BERICHT
NAAR

VERTALING

Geachte openbaar aanklager,

Imoleayo Michael is een jonge computerprogrammeur die zich in oktober 2020 aansloot bij andere jonge mensen 
die demonstreerden tegen de politie-eenheid SARS, die berucht staat om geweld, afpersing en moord. Twee 
weken later haalden gewapende mannen hem thuis op en sloten hem 41 dagen op in een ondergrondse cel. Hij 
staat terecht voor verzonnen aanklachten en kan jaren gevangenisstraf krijgen, alleen maar omdat hij gelooft dat 
de Nigeriaanse politie de mensen die zij moet beschermen een betere dienst kan bewijzen. Ik roep u op 
onmiddellijk alle aanklachten tegen Imoleayo in te trekken.

OPROEP  ROEP DE AUTORITEITEN VAN NIGERIA OP ALLE AANKLACHTEN TEGEN IMOLEAYO TE LATEN VALLEN.

STUUR IMOLEAYO EEN KAART, ZODAT HIJ WEET DAT JE AAN HEM DENKT.


