
OPGESLOTEN OMDAT HIJ 
OPKWAM VOOR DE VRIJHEID

MOHAMED BAKER 
(EGYPTE)
Mensenrechtenadvocaat

‘ Op een dag zullen we ons werk voor  
vrije gemeenschappen voortzetten.’
 - Mohamed Baker

Mohamed Baker (41) kan alleen nog maar dromen van alle 
dingen waarvan hij houdt. Hij zit in de gevangenis omdat hij 
als mensenrechtenadvocaat opkwam voor de meest 
gemarginaliseerde mensen in Egypte. 

MENSENRECHTEN ZIJN GEEN NEPNIEUWS
In september 2019 ging Mohamed Baker naar het kantoor van 
de openbaar aanklager om zijn vriend te verdedigen. Hij werd 
zelf gearresteerd. Lang zat hij zonder aanklacht vast. Inmiddels 
is hij valselijk aangeklaagd voor het verspreiden van nepnieuws. 
Alleen maar omdat de autoriteiten het niet eens zijn met zijn 
mensenrechtenwerk. Baker leidt het Adalah-centrum voor rechten 
en vrijheden, dat opkomt voor mensenrechten en mensen die 
onterecht in de gevangenis zitten. 

GEEN BED, GEEN FAMILIEFOTO’S
In de gevangenis wordt Baker wreed behandeld. Hij mocht zijn 
stervende vader niet zien. Hij wordt vastgehouden in een krappe, 
stinkende cel. Een bed of matras heeft hij niet. Ook mag hij niet 
buiten sporten en hij mag zelfs geen familiefoto’s hebben.



  
STUUR JE BRIEF NAAR

The President of Egypt
Office of the President
Al Ittihadia Palace
Cairo
ARAB REPUBLIC OF EGYPT

Dear President 

As a human rights lawyer, Mohamed Baker helps the people who need him most 
– those who have been marginalized and jailed unfairly. Now Baker himself has 
been locked up and unjustly charged with “false news” charges. He was thrown 
in jail where prison authorities are confining him to his cell round the clock and 
cruelly refusing him a bed, mattress, books, newspapers – even family photos.  

Defending people’s freedoms should not cost him his own. I ask that you release 
Mohamed Baker immediately and unconditionally, and to drop all charges 
against him. 

Yours sincerely 

Solidariteitskaarten naar Egypte sturen is te 

gevaarlijk. Mohameds vrouw maakte een 

e-mailadres aan waar je je bericht naar kunt 

sturen: supportbaker@protonmail.com

Of zet je berichtje op Twitter of Facebook en 

gebruik daarbij deze hashtag: #Free_Baker

Vergeet niet om de volgende accounts te 

volgen of te liken:

Twitter: https://twitter.com/freebaker2
Facebook: Free Baker https://bit.ly/3jcY0Vc

TEKSTSUGGESTIE

Dear Mohamed, 

I am thinking of you and 
supporting you. 

[jouw naam + land]

(Beste Mohamed, ik denk aan je en steun je).

STUUR JE BERICHT
NAAR

VERTALING

Geachte president,  

Als mensenrechtenadvocaat helpt Mohamed Baker de mensen die gemarginaliseerd zijn en die ten onrechte 
vastzitten. Nu zit Mohamed zelf onterecht vast. Hij is valselijk aangeklaagd voor het verspreiden van nepnieuws. 
Hij werd in de gevangenis gezet, waar gevangenisautoriteiten hem dag en nacht in zijn cel opsluiten en zo wreed 
zijn hem een bed, matras, boeken, kranten, zelfs familiefoto’s te weigeren. Opkomen voor de vrijheid van mensen 
zou hem niet zijn eigen vrijheid mogen kosten. Ik vraag u daarom Mohamed Baker onmiddellijk en  
onvoorwaardelijk vrij te laten en alle aanklachten tegen hem te laten vallen. 

OPROEP  ROEP DE PRESIDENT VAN EGYPTE OP MOHAMED ONMIDDELLIJK EN ONVOORWAARDELIJK VRIJ TE LATEN.

STUUR MOHAMED EEN BERICHTJE ZODAT HIJ WEET DAT JE AAN HEM DENKT. Tip: Mohamed houdt van 
katten, voetbal en motorrijden.


