MAAK JE KLAAR VOOR PROTEST IN GEVAL VAN NOOD!!!
Ze willen Mumia Abu-Jamal doden – wij met elkaar kunnen dat voorkomen!
Sinds 27 jaar zit de Afro-Amerikaanse journalist Mumia Abu-Jamal als politieke gevangene in
de vleugel van ter dood veroordeelden in de gevangenis van Pennsylvenië (USA). Zijn proces
en zijn veroordeling in 1982 waren een voorbeeld van racisme en klassejustitie:
De voorzittende rechter weigerde hem het geld voor zijn verdegiging en noemde hem, een
“n....r”, het ergste racistische scheldwoord volgens Amerikaanse begrippen. De officier van
justitie sprokkelde een jury bij elkaar, die bijna alleen uit conservatieve blanken bestond en
tekende vervolgens van de beklaagde het beeld van een ijskoude, links-radicale killer. In dit
door racisme en politieke repressie getekende proces werd de volkomen kansloze vroegere
black panter persvertegenwoordiger ter dood veroordeeld. De levensbedreigende
omstandigheden in de afdeling van de gevangenis voor ter dood veroordeelden hebben
Mumia echter gebroken noch tot zwijgen gebracht. Ook vanuit zijn dodencel geeft hij het niet
op en schrijft tegen de rechteloosheid van de kapitalistische maatschappij.
Waarom wij Mumia Abu-Jamal ondersteunen:
De doodstraf is rascistisch: Meer dan de helft van
alle gevangenen in de doodscellen van de USA zijn
Äfro-Amerikanen”. De doodsstraf is tegen de
armen: Meer dan 90% van de veroordeelden is arm.
Mumia Abu-Jamal geval is er één van vele. Hij was
arm en kon zich niet een advocaat veroorloven. Hij
is Afro-Amerikaan.
Mumias geval is exemplarisch voor duizenden.
Daar komt nog bij: Hij is politiek activist en de
machthebbers een doorn in het oog. Mumia strijdt
al jaren niet alleen voor zijn vrijheid, maar zette en
zet zich tomeloos in – voor de ter dood
veroordeelden in de dodenafdelingen overal ter
wereld. Als “stem van de stemlozen” zoals hij al
eerder wegens zijn werk als radio-journalist werd
genoemd, geeft hij gevangenen en allen, die geen
toegang hebben tot de media, een stem en een
gezicht.
Begin april 2009 liet het hoogste gerecht opnieuw
zien wat in de USA reeds bij velen als “Mumiauitzondering”bekend is:
Elk geleden recht wordt anders uitgelegd of
ontkend, als het de bedoeling van de justitie en de
politiek in de weg staat, om Mumia daarvoor straf
te geven als hij zich niet gedeisd houdt.
Het hoogste gerechtshof in de USA had maar twee
woorden nodig om dit bijna drie decennia
voortdurende gerechtelijke schandaal rond de
politieke gevangene Mumia Abu-Jamal van
commentaar te voorzien: “verzoek afgewezen”. Ze
willen Mumia dus noch terechtstellen noch voor de
rest van zijn leven in de gevangenis begraven.
Nadat dus met de beslissing van april 2009 de werd
bekrachtigd dat hem geen nieuwe procedure wordt
gegund, is er voor de herfst van 2009 slechts nog
één beslissing van het hoogste US-rechtscollege
mogelijk: dat de ter dood veroordeling van 1982
wordt bevestigd of een nieuwe jury erover uit zal
spreken dat de straf wordt omgezet in levenslang.
Het Openbaar Ministerie van Philadelphia wil
Mumias terechtstelling koste wat kost doorzetten en

oefent grote druk uit om dit doel te bereiken.
Volgens verklaringen van zijn advocaat R. Bryan
verkeert Mumia zich in de meest levensbedreigende
situatie sinds zijn arrestatie in 1981.
Reeds tweemaal hebben wereldwijde protesten de
aangekondigde terechtstelling kunnen verhinderen
(1995 en 1999) – alleen een brede internationale
protest- en solidariteitsbeweging zal het ook deze
keer klaar spelen, dat de geplande moord door de
overheid niet kan worden uitgevoerd.
Natuurlijk zullen ook in de toekomst alle mogelijke
gerechtelijke stappen door het team van advocaten
worden gezet, om hem te redden van executie.
Maar onafhankelijk van de juridische situatie
hebben Mumia zelf, zijn verdedeging als ook de
ondersteuners overal ter wereld altijd weer helder
uitgesproken, dat politieke procedures juist niet in
de rechtszaal maar vooral op straat worden
gewonnen.
De solidariteitsbeweging in de USA probeert
momenteel politieke druk op de Obama regering uit
te oefenen. Natuurlijk is het allen duidelijk, dat
precies zoals van de racistische US-justitie ook van
de regering geen eerlijkheid tegenover politieke
gevangenen is te verwachten. Desondanks wil de
beweging in de USA de regering in het openbaar ter
verantwoording roepen en haar juist met betrekking
tot haar holle verkiezingsbeloften van “change” op
haar houding ten aanzien van racisme in de
rechtbanken tot een stellingname dwingen.
Dat komt o.a. tot uitdrukking in de eis van de grote
burgerrechtenorganisatie NAACP om een
onderzoek van de regering naar racisme bij justitie
aan de hand van de zaak tegen Abu-Jamal.

SOLIDARITEIT IS EEN WAPEN!
Organiseer de protesten-in-geval-vannood. Organiseer de beweging!
Wat kan de wereldwijde solidariteitsbewegung
bijdragen om de eisen van de US-activisten te

onderstrepen? Hoe kunnen wij van hieruit de
politieke druk op de Obama-regering verhogen?
Schrijf Mumia in de gevangenis een brief !
Het is belangrijk dat Mumia zoveel mogelijk post
ontvangt uit allerlei landen. Omdat alle post voor
hem door de autoriteiten wordt gecontroleerd,
betekent elke gevulde postzak aan hem een stille
demonstratie van protest., die door de regering en
justitie wordt geregistreerd. Zo kunnen we hen
tonen, dat Mumia Abu-Jamal ook na 27 jaar
isoleercel in de afdeling doodskandidaten niet
vergeten is en dat we precies weten en in de gaten
houden wat de gerechtshoven van plan zijn.
Er zijn talrijke andere goede mogelijkheden hoe
Mumia individueel kan worden geholpen. Maar het
moet duidelijk zijn, dat wij gezamenlijke krachtige
protesten nodig zullen hebben, wanneer de
racistische US-justitie het zou wagen, de doodstraf
tegen Mumia opnieuw ten uitvoer te willen
brengen.
Demonstraties in het hele land bij doodstraf
De “Rote Hilfe e.V.” roept met de talrijke Mumiasupporters-groepen en bonden ertoe op, op de
laatste zaterdag voor een mogelijke terechtstelling
een demonstratie voor het hele land in ……. voor
het leven en de vrijheid van Mumia Abu-Jamal
alsook voor de afschaffing van de doodstraf te doen
plaatsvinden.
Anders dan in 1995 en 1999, toen de beide destijds
voor Mumia vastgestelde eerste twee executietijdstippen door een bundeling van gerechtelijke
interventies van de kant van de verdediging en
protesten van de wereldwijde solidariteitsbeweging
met succes konden worden verhinderd, komt het
deze keer pas echt aan op massale protesten voor de
US ambassades en andere US-instellingen overal
ter wereld aan, want juridisch gezien zullen we de
executie – anders dan in de jaren negentig – niet
kunnen stopzetten of kunnen ophouden, omdat de
weg naar de rechtbanken van beroep is afgesloten.
“Mumia 3 +12”
Mochten de US-justitie en politiek hun
doodsdreiging tegen Mumia werkelijk in daden
willen omzetten, dan heeft de FREE MUMIA
beweging daarvoor een decentrale actiedag
uitgeroepen. Zo moeten op de derde dag na de
bevestiging van het doodsoordeel om 12 uur (of
ook later) instellingen van de US regering alsook
van US - concerns doel zijn van protesten en actie
van burgerlijke ongehoorzaamheid.
Niemand weet, wanneer precies een beslissing van
het Hoogste Gerechtshof over de ten uitvoerlegging
van het doodvonnis of levenslang betreffende
Mumia zal vallen. Maar sinds 5 oktober 2009 kan
dat gebeuren. Mocht het een bevestiging van het
doodvonnis zijn, dan zal er mogelijk slecht weinig
tijd resten tot de gouverneur van Pennsylvenië het

executiebevel ondertekent en een tijdstip voor
executie vaststelt. Wanneer wij pas dan gaan
nadenken over verzet tegen deze van staatswege
aangekondigde moord, dan zal dat te laat zijn.
Als de voorbereidingen echter reeds nu beginnen,
ontstaat ook de noodzakelijke politieke druk vanaf
nu! – waar wachten we dus op?
Zonder jullie zal het niet gaan: Organiseer de
protesten-in-geval-van-nood: Laat je horen,
word actief!
Zodra een executie is vastgesteld, moet alle heel
snel verlopen, moeten massale protesten worden
gehoord, en moet alles daartoe al zijn voorbereid.
Maar toch moet het allen duidelijk zijn, dat zo’n
mobilisatie de steun en deelname van vele
duizenden mensen nodig heeft.
Daarom doen we een oproep aan allen:
Maak de strijd voor het leven en de vrijheid van
Mumia Abu-Jamal en de afschaffing van de
doodstraf tot jullie zaak!
Van de afloop van de procedure hangt niet alleen
het leven van Mumia Abu-Jamal af. Het zaal of een
positief of een negatief signaal voor de strijd tegen
de barbarij van de doodstraf - wereldwijd - zijn. Het
gaat dus niet alleen om het leven van één individu,
maar om de afschaffing van de doodstra in het
algemeen en om de vrijheid van politieke
gevangenen – wereldwijd.

