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HIJ WILDE VREDE
EN KREEG EEN FOLTERING

Amnesty voerde actie…
Golden Misabiko (Congo)
kwam vrij.

SMS WERKT!

LAAT DE ANGST NIET WINNEN VAN DE MENSENRECHTEN.

THANK YOU FOR FLYING CIA.

 Het staat vast. Onomstotelijk. In de ‘war on terror’ worden door de CIA 

geheime vluchten ingezet om verdachten te vervoeren naar locaties buiten 

het bereik van rechters, advocaten en journalisten. Vaak naar landen waar 

martelen regel is, zoals Syrië, of Egypte. 

 Het doel is om ze ongestoord te kunnen ondervragen. Met alle mogelijke 

middelen. De voormalige CIA-directeur Vincent Cannistraro beschreef het 

verhoor van een naar Egypte gevlogen verdachte: “They promptly tore his 

fingernails out and he started telling things”. Thank you for flying CIA.

 Dit is geen incident. Er zijn tientallen gevallen bekend waarbij verdachten 

van het ene naar het andere land zijn gevlogen om hardhandig verhoord te 

worden. De zaak Zammar is daar één van. 

 Muhammad Haydar Zammar is een Duitse staatsburger van Syrische 

afkomst. Direct na 9/11 wordt hij door de Duitse politie opgepakt, ondervraagd 

en weer vrijgelaten. Daar blijft het niet bij. Als hij in december 2001 in Marokko 

is, arresteert de Marokkaanse overheid hem. Amerikaanse en Marokkaanse 

agenten verhoren hem twee weken lang. 

 Blijkbaar zonder resultaat, want hij wordt waarschijnlijk met toestel N379P 

door de CIA naar Syrië gevlogen. Daar wordt hij weer ondervraagd. Dit keer ook 

door de Duitse geheime dienst. Naar men zegt, zit Zammar nog steeds in een 

Syrische gevangenis, meer dood dan levend. Thank you for flying CIA.

 Amerika mag dan de initiator zijn van de illegale uitleveringspraktijken, 

de vluchten en de ‘verdwijningen’ die er het gevolg van zijn, konden nooit 

georganiseerd worden zonder medeweten of medewerking van andere landen, 

Europese landen niet uitgezonderd. De geheime vluchten hebben ook het 

Europese luchtruim en Europese luchthavens gebruikt. Uit interviews met 

voormalige gevangenen ontstaat zelfs het vermoeden dat zij in Europa zijn 

vastgehouden. 

 De geheime vluchten, de ‘verdwijningen’, de martelingen en het schen-

den van internationale afspraken in de naam van de ‘war on terror’ moeten 

stoppen. Ze zijn een grove inbreuk op de internationale regels die ons allemaal 

beschermen. Ze creëren wetteloosheid waarin de mensenrechten van het 

individu verdwijnen. En ze tasten dus eigenlijk onze veiligheid aan in plaats 

van die te waarborgen.

 Laat de angst niet winnen van de mensenrechten. Kom in actie. 

 Ga naar amnesty.nl
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2005: Een harde boodschap met 
een knipoog: EU-landen dragen 
in de ‘war on terror’ met geheime 
vluchten bij aan marteling.  
Ontwerp advertentie Bakker Linsen

2001: postercampagne 
ontworpen door Heijdens Karwei.

1 augustus 1999: Op het festival 
Racism Beat IT voert Amnesty 
actie tegen de terechtstelling 

van minderjarigen in de VS.

2002: Nieuwe media:  
sms’en ingezet als 
actiemiddel.

5 april 1998: Actiecoördinator Anneke 
Bosman meldt aan Angela Groothuizen het 
aantal handtekeningen voor mensenrechten, 
in het tv-programma De Uitdaging.

2003: De Rusland-campagne 
richt zich op de bescherming  

van burgers tegen geweld van  
militairen en politie.  

Ontwerp Karel Oosting,  
foto Oleg Klimov 2004: Overhandiging 

van een rapport over de 
sloop van huizen aan de 
Israëlische ambassade 
in Den Haag. 
Foto Ilya van Marle

1 juni 2000:  
Actiecoördinator  
Bart Monnens  
op Pinkpop.

5 mei 2005: Tijdens Bevrijdingsfestivals  
roepen bezoekers de VN op tot een  
Wapenhandelverdrag. Dat komt er in 2013. 
Foto Karen Veldkamp

2007: Voor de Maastrichtse 
vluchteling Al-Mansouri, in 
2006 gevangengezet in Iran, 
werden veel acties gevoerd 
tot hij in 2014 vrijkwam. 
Privéfoto

1 november 2006: In Johannesburg  
reikt de Nederlandse Amnesty-voorzitter  
Lilian Gonçalves de onderscheiding 
Ambassador of Conscience uit aan 
Nelson Mandela. Foto Mark Marrison
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