
NASSER ZEFZAFI
MAROKKO/WESTELIJKE SAHARA
DEMONSTRANT VOOR VERANDERING

20 JAAR CEL VOOR HET 
UITEN VAN ZIJN MENING

Nasser Zefzafi leefde vredig met zijn gezin in de Rif-regio in 
het noorden van Marokko. Dit gebied kampt met problemen 
in de gezondheidszorg en het onderwijs en veel mensen zijn 
er werkloos. De Rif-bewoners zijn door opeenvolgende rege-
ringen achtergesteld op de rest van de bevolking.

DEMONSTREREN VOOR VERANDERING

In oktober 2016 begonnen er vreedzame protesten in de 
stad van Nasser. Aanleiding was de dood van een visboer, 
die verpletterd werd door een vuilniswagen toen hij pro-
beerde zijn vis eruit te halen die de autoriteiten in beslag 
hadden genomen. Miljoenen mensen demonstreerden 
vreedzaam om hun frustratie te uiten. Ze eisten verande-
ring. De Hirak El-Rif-beweging was geboren en Nasser 
speelde daarin een belangrijke rol.

GEMARTELD EN IN ISOLATIE

Op 29 mei 2017 werd Nasser opgepakt omdat hij de preek 
in een moskee onderbrak en de imam ervan beschuldigde 
als spreekbuis van de autoriteiten op te treden. Tijdens zijn 
hechtenis mishandelden en martelden politieagenten hem. 

Hij werd tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld, alleen 
maar omdat hij zich uitsprak. Hij zit sinds zijn arrestatie  
in langdurige eenzame opsluiting.

HET GAAT SLECHT MET NASSER

Door de erbarmelijke omstandigheden in de gevangenis  
is Nassers gezondheid sterk verslechterd. De gevangenis-
autoriteiten ontzeggen hem de medische zorg die hij  
nodig heeft.

WAAROM SCHRIJVEN?

Roep de autoriteiten van Marokko op de aanklacht 
tegen Nasser Zefzafi onmiddellijk en onvoorwaardelijk 
in te trekken.
Stuur Nasser een kaart, zodat hij weet dat je aan  
hem denkt.

SCHRIJF MEE VOOR

SCHRIJF 
EEN BRIEF. 
VERANDER 
EEN LEVEN.



Monsieur le Chef du gouvernement,

Je vous demande de libérer immédiatement  

et sans condition Nasser Zefzafi, qui a joué un  

rôle de chef de file lors de manifestations, et  

d’annuler sa déclaration de culpabilité injuste 

car cet homme est emprisonné pour avoir 

exercé son droit de manifester.

Nasser Zefzafi souffre de plusieurs problèmes 

de santé, notamment de troubles respiratoires, 

de troubles de la vue et de douleurs neuro-

logiques.

La direction de la prison le prive des soins 

médicaux dont il a besoin. Dans l’attente  

de sa libération, je vous prie instamment de  

veiller à ce que Nasser Zefzafi soit protégé  

de la torture et des autres formes de mauvais 

traitements, et à ce qu’il bénéficie de soins  

de santé adaptés en prison.

Veuillez agréer, Monsieur le Chef du gouverne-

ment, l’expression de ma haute considération.

[naam]

[woonplaats, land]

Nasser Zefzafi Amnesty InternationalPostbus 19681000 BZ Amsterdam

Je pense à toi et j'espère que tu sortiras bientôt !

[jouw naam + land]

TEKSTSUGGESTIE

VERTALING

Excellentie,

Ik roep u op om Nasser Zefzafi onmiddellijk en onvoor-
waardelijk vrij te laten. Ook vraag ik u zijn onterechte 
veroordeling te vernietigen, want de enige reden dat hij 
gevangenzit, is dat hij gebruikmaakte van zijn recht op 
demonstreren.
Nasser heeft last van onder meer ademhalings- en 
gezichtsproblemen en zenuwpijn.
De gevangenisautoriteiten geven hem niet de medische 
zorg die hij nodig heeft. Wilt u er in afwachting van zijn 
vrijlating voor zorgen dat Nasser wordt beschermd tegen 
marteling en andere vormen van mishandeling? Zorg er 
ook voor dat hij toegang heeft tot adequate gezondheids-
zorg.

Hoogachtend,

1. SCHRIJF EEN BRIEF
Roep de Marokkaanse autoriteiten 
op om Nasser onmiddellijk en 
onvoorwaardelijk vrij te laten en de 
aanklachten in te trekken.

STUUR JE BRIEF NAAR
Chef du Gouvernement 
Marocain  
Palais Royal 
Touarga 
Rabat 10070 
Maroc

VERTALING 
Ik denk aan je en hoop dat je snel vrijkomt!

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

STUUR JE KAART NAAR
Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Amnesty zorgt ervoor dat je kaart 
bij Nasser terechtkomt)

SCHRIJF 
EEN BRIEF. 
VERANDER 
EEN LEVEN.


