
ZINEB REDOUANE
FRANKRIJK
DEMONSTRATIE IN HAAR STRAAT

GEDOOD DOOR EEN 
TRAANGASGRANAAT

Zineb Redouane, een 80-jarige vrouw uit de Franse stad 
Marseille, genoot van muziek en was dol op katten en bloe-
men. Op de avond van 1 december 2018 belde ze in haar 
appartement op de vierde verdieping tijdens het koken met 
haar dochter. In de straten onder haar protesteerden mensen 
tegen de slechte huisvesting in Marseille. De politie gebruikte 
traangas om de demonstranten uiteen te drijven.

AGENT SCHOOT OP HAAR TOEN ZE HAAR RAAM  
WILDE DICHTDOEN

Omdat het traangas door het open raam haar appartement 
binnenkwam, wilde Zineb het raam sluiten. Ze zag twee 
politieagenten op straat staan. Wat er daarna gebeurde is 
afschuwelijk. Een van de agenten richtte zijn wapen op 
Zineb en schoot. Ze werd in het gezicht getroffen door een 
MP7-traangasgranaat.

Zineb werd met wonden en bloedingen in haar gezicht naar 
het ziekenhuis gebracht. Ze dreigde te stikken door breuken 
in haar kaak en gehemelte. Een operatie was dringend 
nodig, maar die kon niet worden afgemaakt omdat ze 
tijdens de narcose een hartstilstand kreeg. Daarna volgden 
nog een paar hartstilstanden. Zineb stierf.

NOG STEEDS GEEN GERECHTIGHEID

Zineb werd gedood door het roekeloze gebruik van een 
traangasgranaat. Bijna 4 jaar later is het onderzoek naar 
haar dood nog steeds niet afgerond. Niemand is aange-
klaagd of geschorst vanwege het tragische incident. De 
familie van Zineb wacht nog steeds op gerechtigheid.

WAAROM SCHRIJVEN?

Vraag de Franse autoriteiten om gerechtigheid  
voor Zineb. 
Stuur Zinebs familie een kaart, zodat ze weten dat je 
aan hen denkt.

SCHRIJF MEE VOOR

SCHRIJF 
EEN BRIEF. 
VERANDER 
EEN LEVEN.



Monsieur le Procureur,

Je vous écris pour demander que toute la  

lumière soit faite sur la mort de Zineb  

Redouane, tuée en raison d’une utilisation 

imprudente de grenades lacrymogènes lors 

d’une manifestation. Toutes les personnes 

impliquées dans cet homicide, y compris le  

policier soupçonné d’avoir tiré la grenade et  

ses supérieurs hiérarchiques, doivent être 

amenées à rendre des comptes.

J’appelle également à ce que des mesures 

soient prises pour que les victimes de recours 

illégal à la force par la police puissent avoir 

accès à la justice. La fin de l’impunité passe  

par la transparence.

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur,  

l’expression de ma haute considération.

[naam]

[woonplaats, land]

Familie van Zineb RedouaneAmnesty InternationalPostbus 19681000 BZ Amsterdam

Nous vous soutenons dans votre quête de vérité et de justice. Nos pensées sont avec vous et votre famille.

[jouw naam + land]

VERTALING

Geachte openbaar aanklager,

Ik roep u op om de volledige verantwoordelijkheid te 
nemen voor de dood van Zineb Redouane. Zij kwam om 
het leven door roekeloos gebruik van traangasgranaten 
tijdens een demonstratie. Alle betrokkenen bij haar dood, 
inclusief de politieagent die ervan wordt verdacht de 
granaat te hebben afgevuurd en zijn meerderen, moeten 
volledig verantwoordelijk worden gehouden. Ik roep u ook 
op om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat 
slachtoffers van onrechtmatig politiegeweld toegang 
krijgen tot de rechter. Om een einde te maken aan de 
straffeloosheid is transparantie nodig. Transparantie wordt 
verkregen door het publiceren van klachten, onderzoeken, 
aanklachten en veroordelingen met betrekking tot het 
onrechtmatig geweld door wetshandhavers. Dat geldt ook 
voor personen die mensen martelden of op een andere 
manier mishandelden.

Hoogachtend,

1. SCHRIJF EEN BRIEF
Vraag de Franse autoriteiten om 
gerechtigheid voor Zineb.

2. STUUR EEN KAART 
Stuur Zinebs familie een kaart, 
zodat ze weten dat je aan hen 
denkt.

STUUR JE BRIEF NAAR
Procureur de la République  
de Lyon 
67 Rue Servient
69003 Lyon
France

VERTALING 
Wij ondersteunen u in uw zoektocht 
naar waarheid en gerechtigheid. Onze 
gedachten zijn bij u en uw familie.

TEKSTSUGGESTIE

STUUR JE KAART NAAR
Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Amnesty zorgt ervoor dat je kaart 
bij Zinebs familie terechtkomt)

TEKSTSUGGESTIE

SCHRIJF 
EEN BRIEF. 
VERANDER 
EEN LEVEN.


