
SHAHNEWAZ CHOWDHURY 
BANGLADESH
GEVANGENISSTRAF DREIGT NA FACEBOOK-POST

Shahnewaz Chowdhury is een groot cricketfan en speelt het 
spel al sinds zijn kindertijd. Hij heeft ook een passie voor 
schrijven. Via zijn teksten spreekt hij zich uit over de proble-
men in zijn regio Banshkhali. Dit laaggelegen gebied aan de 
kust van Bangladesh is kwetsbaar voor de gevolgen van 
klimaatverandering.

NIEUWE KOLENCENTRALE

Een nieuwe kolencentrale in het dorp van Shahnewaz zou 
economische ontwikkeling naar zijn regio moeten brengen, 
maar Shahnewaz was bang dat de centrale vooral schade 
aan het milieu zou opleveren.

VERBAND CENTRALE EN KLIMAATVERANDERING

Op 26 mei 2021 trof een storm het gebied, waardoor hui- 
zen werden vernield. Shahnewaz maakte zich zorgen over 
de impact van milieubelastende projecten zoals de nieuwe 
elektriciteitscentrale, die volgens hem zorgde voor hogere 
golven, en uitte op Facebook zijn zorgen. Shahnewaz moe- 
digde jonge mensen aan om zich uit te spreken en schreef: 
‘De jongeren van Banshkhali moeten onrecht bestrijden en 
ontwikkeling ondersteunen door zonder angst te schrijven.’

MOGELIJK JAREN IN DE CEL

De volgende dag begon het energiebedrijf een zaak tegen 
Shahnewaz en beschuldigde hem ervan valse informatie te 
hebben verspreid. Nog een dag later werd hij gearresteerd. 
Hij werd 80 dagen onder vreselijke omstandigheden vast-
gehouden, zonder een rechtszaak. Hij zat met tientallen 
andere gevangenen in een kleine cel en het eten was 
slecht. Shahnewaz werd op 16 augustus 2021 op borg-
tocht vrijgelaten. Maar als hij wordt veroordeeld, riskeert  
hij vele jaren gevangenisstraf.

WAAROM SCHRIJVEN?

Roep de autoriteiten van Bangladesh op de aanklacht 
tegen Shahnewaz Chowdhury onmiddellijk en onvoor-
waardelijk in te trekken.
Stuur Shahnewaz een kaart, zodat hij weet dat je aan 
hem denkt.

SCHRIJF MEE VOOR

MOGELIJK CELSTRAF VANWEGE 
OPKOMEN VOOR HET MILIEU

SCHRIJF 
EEN BRIEF. 
VERANDER 
EEN LEVEN.



Honourable Minister,

I call on you to immediately and unconditionally 

drop all charges against Shahnewaz Chowdhury, 

who is charged under Bangladesh’s Digital 

Security Act (DSA) and if convicted faces up to 

a decade in prison just for expressing his views 

on Facebook.

The DSA is being weaponized by the government 

and powerful non-state actors to stifle dissent, 

and the least powerful are disproportionately 

targeted. I call on you to repeal or amend the 

DSA and other domestic laws in line with inter-

national human rights standards on the right to 

freedom of expression.

Yours sincerely, 

[naam]

[woonplaats, land]

Shahnewaz Chowdhury Amnesty InternationalPostbus 19681000 BZ Amsterdam

Dear Shahnewaz,
I am thinking of youand supporting you.

[jouw naam + land]

VERTALING

Geachte meneer de minister,

Ik roep u op om alle aanklachten tegen Shahnewaz 
Chowdhury onmiddellijk en onvoorwaardelijk in te trekken. 
Hij wordt aangeklaagd op grond van de digitale-veilig-
heidswet (DSA) van Bangladesh. Als hij wordt veroordeeld, 
riskeert hij tot 10 jaar gevangenisstraf, alleen maar omdat 
hij zijn mening uitte op Facebook.
De DSA wordt door de regering en machtige mensen en 
organisaties gebruikt om afwijkende meningen te onder-
drukken. De mensen met de minste macht worden het 
zwaarst getroffen. Ik roep u op om de DSA en andere 
wetten in te trekken of te wijzigen in overeenstemming 
met de internationale mensenrechtennormen, zodat het 
recht op vrijheid van meningsuiting niet wordt onderdrukt.

Hoogachtend,

1. SCHRIJF EEN BRIEF
en roep de autoriteiten van Bangladesh op 
om Shahnewaz vandaag nog vrij  
te laten.

2. STUUR EEN KAART 
Stuur Shahnewaz een kaart, zodat 
hij weet dat je aan hem denkt.

STUUR JE BRIEF NAAR
Minister of Justice 
Law and Justice Division 
Ministry of Law,  
Justice and Parliamentary 
Affairs 
Building no – 04 
Bangladesh Secretariat 
Dhaka – 1000 
Bangladesh 

TEKSTSUGGESTIE

VERTALING 
Beste Shahnewaz, ik denk aan je en steun je.

TEKSTSUGGESTIE

STUUR JE KAART NAAR
Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Amnesty zorgt ervoor dat je kaart bij 
Shahnewaz terechtkomt)

SCHRIJF 
EEN BRIEF. 
VERANDER 
EEN LEVEN.


