
Beste passagier van vlucht KL 4141 naar Nairobi,

Protesteer tegen de uitzetting van de 28 jarige Jean-Pierre Nzeyimana uit Burundi. Vraag de 
gezagvoerder niet met hem in het vliegtuig te vertrekken!

De 26 jarige Jean-Pierre Nzeyimana is een vluchteling uit Burundi in West Afrika, die in 2007 naar Zweden 
is gekomen. Vandaag wordt hij met geweld uitgezet terug naar Burundi, waar hem executie wacht. 

Jean-Pierre is een politiek vluchteling. In Burundi was het hij slachtoffer van bedreiging en vervolging door 
de regering (die wordt geleid door de voormalige rebellen van de burgeroorlog). Het regime viel ook zijn 
familie aan, en stak onder andere hun huis in brand. 
Jean-Pierres asielverzoek in Zweden is afgewezen omdat hij zogenaamd niet voldoende bewijs kon 
leveren om een vluchtelingenstatus te krijgen. Hoewel hij uiteindelijk het bewijs dat hij nodig had wist te 
verkrijgen, is zijn zaak niet opnieuw in behandeling genomen. 
Zodra hij arriveert in Bujumbura, Burundi, zal Jean-Pierre waarschijnlijk niet de kans krijgen om zijn ouders 
en jongere broers en zussen te zien. Hij zal zeer waarschijnlijk direct vanaf het vliegveld worden 
overgebracht naar de gevangenis, voor zijn dood.

Het is mogelijk om KLM  Customer Service te bellen en bijvoorbeeld aan te kondigen dat je nooit meer met 
hen zult vliegen als ze mee werken aan deze uitzetting. Hier is het nummer: KLM Customer Service + 31 
(0)20 5459780.

We doen een beroep op u, medepassagiers van Jean-Pierre, om te helpen. Praat met elkaar. Het enige 
wat u hoeft te doen is samen opstaan en het personeel te vertellen dat u weigert te gaan zitten totdat Jean-
Pierre van het vliegtuig is gehaald. Het vliegtuig kan niet vertrekken als mensen blijven staan. U riskeert 
niets meer dan 30 minuten vertraging, en u redt er een leven mee. NB: dit heeft eerder gewerkt in 
vergelijkbare gevallen!
Wees moedig. Ga niet zitten in het vliegtuig. Sta op. Sta op voor mensenrechten en een mensenleven. 
Wilt u meer doen? Praat met de piloten, het cabine personeel en uw medepassagiers over Jean-Pierre. 
Probeer contact met hem te leggen, hij zit waarschijnlijk achterin.

Dear passenger on flight KL 4141 to Nairobi,

Protest against the deportation of 28-year-old Jean-Pierre Nzeyimana from Burundi. Ask the pilots 
not to fly with him on the plane!

The 28-year-old Jean-Pierre Nzeyimana is a refugee from Burundi in Western Africa, who came to Sweden 
in 2007. Today he is being forcefully deported back to Burundi, where he awaits execution.

Jean-Pierre is a so-called political refugee. In Burundi, he was subjected to threats and persecution by his 
own government (which is ruled by former rebels from the Burundian Civil War). The regime also targeted 
Jean-Pierre's family and amongst other things, burnt down their house. Jean-Pierre's request for asylum in 
Sweden was turned down because he allegedly didn't have enough evidence to gain refugee status. 
Although he finally managed to get the evidence needed, his case was not taken up by the Swedish 
Migration Board again. 
When he arrives to Bujumbura, Burundi, Jean-Pierre will probably not have the chance to see his parents 
and younger siblings again. He will most likely be transported directly from the airport, to jail, to his death.

It is possible to call KLM Customer Service and - for example - threaten to never again fly with them if they 
carry through with this deportation. Here's the number: KLM Customer Service + 31 (0)20 5459780

We appeal to you, Jean-Pierre's fellow passengers, for help. Talk to each other. The only thing you need to 
do is stand up together and tell the crew that you refuse to sit down until Jean-Pierre is taken off the plane. 
The plane cannot take off if people are standing up inside. You risk nothing more than perhaps a 30 minute 
delay, and in return you can save a life. Note: This tactic has worked before in similar cases!
Be courageous. Do not sit down in the plane. Stand up. Stand up for human rights and human life.
Want to do even more? Talk to the pilots, flight crew and your fellow passengers about Jean-Pierre. Try to 
contact him. He most likely sits in the back. 


