
Geachte mevrouw/meneer voeg de familienaam van de betreffende ambassadeur toe, 
vertegenwoordiger van voeg land toe bij de Verenigde Naties 

Ik schrijf u met de vraag onmiddellijk tot actie over te gaan betreffende onderstaande casus. 

Op 1 april 2017 verscheen in de Russische krant Novaya Gazeta een artikel dat melding maakte van 
de verdwijning van ca. 100 homoseksuele mannen in Tsjetsjenië. Er wordt nog steeds gevreesd voor 
hun leven. Deze mannen worden gevangen gehouden in concentratiekampen, waar ze in 
mensonwaardige omstandigheden moeten leven en onderworpen worden aan martelpraktijken. 
Novaya Gazeta maakte reeds melding van drie overlijdens en uitte de vrees voor een oplopend 
dodental. 

De plaatselijke autoriteiten verdoezelen informatie, negeren de meldingen en weigeren de 
voornoemde wandaden binnen hun grenzen te onderzoeken of er enige actie tegen te ondernemen. 

De Verenigde Naties kent zichzelf de verantwoordelijkheid toe de fundamentele Mensenrechten te 
beschermen en op te treden tegen misdaden tegen de mensheid.  

Als permanent vertegenwoordiger van voeg betreffende land toe bij de VN, vraag ik u volgende 
punten ter discussie te brengen: 

a) Onmiddellijk over te gaan tot het onderzoeken van de meldingen van mishandeling en 
moord op homoseksuele mannen in Tsjetsjenië. 

b) Onmiddellijke actie ter bescherming van de inwoners van Tsjetsjenië, die omwille van hun 
seksuele oriëntatie het risico lopen te worden vermoord. 

c) De veroordeling van elke vorm van discriminatie op conto van de Tsjetsjeense overheid. 
d) De Russische en Tsjetsjeense autoriteiten herinneren aan hun internationale verplichtingen 

betreffende het beschermen van de Rechten van de Mens, het verbieden van elke vorm van 
discriminatie en het onderzoeken en vervolgen van haatmisdrijven gepleegd binnen hun 
grenzen. 

Ik hoop dat u mijn verzoek in overweging neemt. Het is de hoogste tijd dat er een einde wordt 
gesteld aan de haat tegenover, illegale vervolging van en moord op onschuldige personen. 

Met vriendelijke groeten, 

Voeg je naam toe 

 


