MIKITA ZALATAROU
(BELARUS)
Omstander

TIENER KRIJGT 5 JAAR
JEUGDGEVANGENIS
Nog maar kort geleden was Mikita Zalatarou een gewone tiener.
Hij speelde graag Minecraft en luisterde naar rap. 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 het zuidoosten van Belarus. In de buurt hielden
mensen een vreedzame demonstratie tegen de uitslag van
de presidentsverkiezingen. Plotseling verscheen de politie en
begonnen mensen weg te rennen. 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 thuis gearresteerd door de politie.
Ze sloegen hem en zeiden dat hij de avond ervoor molotovcocktails

naar de politie had gegooid. In gevangenschap werd hij geslagen
met een knuppel die elektrische schokken afgeeft. Mikita heeft
epilepsie, waardoor dat extra gevaarlijk is. Tijdens het verhoor was
er geen advocaat aanwezig. Mikita zat 6 maanden vast voor zijn
zaak voor de rechtbank kwam.

VEROORDEELD ZONDER BEWIJS
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.

OPROEP ROEP DE AUTORITEITEN VAN BELARUS OP MIKITA VRIJ TE LATEN EN HEM EEN EERLIJK PROCES TE GEVEN.
VERTALING

STUUR JE BRIEF NAAR

Geachte procureur-generaal,
Mikita Zalatarou wachtte op 10 augustus 2020 op een vriend in de straten van Homel toen hij in een groep
demonstranten belandde. De 16-jarige, die aan epilepsie lijdt, zat eerst 24 uur in politiehechtenis. Agenten
sloegen hem, dienden elektrische schokken toe en ondervroegen hem zonder de aanwezigheid van een advocaat
of volwassene. Ze sloten hem 6 maanden op voordat de rechtszaak begon. Ondanks dat er geen bewijs is dat hij
deelnam aan geweld, werd hij veroordeeld tot 5 jaar cel. Doe er alstublieft alles aan om te zorgen dat hij wordt
vrijgelaten in afwachting van een eerlijk proces dat voldoet aan internationale jeugdrechtstandaarden.

Prosecutor General
of the Republic of Belarus
ul. Internatsionalnaya 22
220030 Minsk
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,

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

TEKSTSUGGESTIE

Tip: Mikita houdt van het computerspel
Minecraft, rap en BMX-fietsen.

STUUR JE BERICHT
NAAR

Dear Mikita,
I am thinking of you and
supporting you. I hope you will
be released soon
[jouw naam + land]

Mikita Zalatarou
p/a Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Beste Mikita, Ik denk aan je en steun je.
Ik hoop dat je snel wordt vrijgelaten.)

(Amnesty zorgt ervoor dat de kaarten
bij Mikita terechtkomen)

