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Mandaatsonderwerp: doodstraf en eerlijk proces

land: Verenigde Staten

Robin (Rocky) Myers uit de staat Alabama in de Verenigde Staten
werd in 1994, ruim 27 jaar geleden, veroordeeld tot de doodstraf. In
2004 zou de executie plaatsvinden, maar ze werd uitgesteld. In 2012
gebeurde dit opnieuw. Rocky is veroordeeld omdat hij zou hebben
ingebroken bij een buurvrouw, waarbij hij haar zou hebben
vermoord.
Deze buurvrouw was blank, Rocky is zwart. En 11 van de 12 juryleden
die hem schuldig achtten aan de moord waren blank. Dit doet
vermoeden dat bij de veroordeling racistische motieven een rol
hebben gespeeld. Rocky zelf zegt dat hij onschuldig is. Het bewijs
voor zijn schuld is zeer mager: er zijn geen sporen die naar hem
wijzen en de getuigenverklaringen die er over de zaak zijn, zijn vaag
en staan vol met onjuistheden. Er is bovendien geen rekening gehouden met het feit dat Rocky een
verstandelijke beperking heeft.
Amnesty International is in alle gevallen tegen de doodstraf, onder andere omdat deze onomkeerbaar
is. Zeker in een geval als dit, waar er twijfels zijn bij de eerlijkheid van het proces.
In de Verenigde Staten is de doodstraf omstreden, maar er zijn nog steeds staten waar hij wordt
toegepast. Alabama is een hiervan. In 2021 zaten in deze staat 169 mensen in de dodencel.
Stuur Rocky een kaartje als bemoediging. Voor adresgegevens zie hier onder

Enkele aanwijzingen voor verzending van een groet
• Schrijf in het Engels
• Vermeld een afzenderadres. Anders is de kans groot dat de kaart niet wordt bezorgd.
 Stuur een kaart in een envelop. Portokosten tot 20 gr.: € 1,55 (postzegel 'Internationaal 1').

VOORBEELDGROET
I am thinking of you and hope you keep your spirits high.
(Ik denk aan u en hoop dat u moed blijft houden)
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Rocky Myers,
AIS 0000Z563
Holman Correctional Facility, M-44
Holman 3700
866 Ross Road
Atmore, AL 36503
Verenigde Staten

