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Mumia Abu-Jamal nog steeds bedreigt met de Dood

* Geboren Wesley 
Cook, Mumia koos 
deze swahili naam op 
de middelbare school 
onder invloed van een 
leraar uit Kenia. Hij 
voegde er “Abu” (vader 
van) en Jamal aan toe 
bij de geboorte van zijn 
eerste zoon, Jamal.

Mumia Abu-Jamal (*) werd geboren op 24 april 
1954. Toen Mumia 14 was werd hij gearresteerd 
en gemolesteerd voor het protesteren tegen de 
bijeenkomst van de ultra-racistische kandidaat 
George Wallace in Philadelphia. Snel daarop stond 
hij al, na de poging zijn middelbare school de 
naam aan te nemen van Malcolm X, geregistreerd 
bij de FBI.
In 1969 staat de jongeman aan het hoofd van 
informatie van de plaatselijke afdeling van de 
“Black Panther Party” (Zwarte Panter Partij). 
De FBI acht hem als een persoon “om te be 
surveilleer en op te sluiten in geval van nationale 
noodtoestand.”
Hij was een van de doelwitten van Cointelpro 
(infiltratie en geheime dienst programma) te 
samen met andere slachtoffers, zoals Leonard 
Peltier van de American Indian Movement (AIM) 
en de Black Panthers.
Nadat hij een gerespecteerde radio verslaggever was 
geworden, met meerdere onderscheidingen, wordt 
Mumia “the voice of the voiceless” oftewel de 
stem der stemlozen genoemd vanwege zijn kritiek 
op de corruptie onder de politie en plaatselijke 
politici. Sinds 1978 bracht hij de gewelddadige 
repressie van de MOVE gemeenschap aan de 
dag en , in 1981, behandelde de rechtszaak 
van de oprichter van MOVE, John Africa. 
Mumia’s steun aan MOVE maakt politici en de 
Philadelphia politie woedend en zorgt ervoor dat 
hij ontslagen wordt bij een van de radio stations 
waar hij werkte. Zodat hij voor zijn familie kan 
zorgen werkt hij als een taxi chauffeur. Heel vroeg 
op 9 december 1981 raakt Mumia Abu- Jamal 
ernstig gewond gedurende een schietpartij in het 
zuidelijke gedeelte van de stad waar hij net een 
passagier had afgezet. Gearresteerd, Mumia wordt 
beschuldigt van de moord op een politie-agent 
Daniel Faulkner die de dood had gevonden in de 
schietpartij.
Ondanks zijn ontkenning, ondanks zijn vlekkeloze 
gerechtelijke verleden, concludeert een oneerlijk 
onderzoek (geen ballistische onderzoeker, geen 
herkenbare kogels, geen vinger afdrukken, geen 

afzetting van de plek der misdaad) Mumia 
schuldig. Bedreigde getuigen, betaalt en aan de 
kant geschoven, tegenstrijdige politie rapporten, 
schendingen van zijn rechten leidden uiteindelijk , 
in juli 1982, tot een veroordeling van de doodstraf 
voor deze verstorende politieke tegenstander, 
onder druk van een rechter met een record van 
doods vonnissen... Mumia is de ideale schuldige 
man.
In juni 1999 bekent een vroegere sluipmoordenaar, 
Arnold Beverly, aan een van Mumia’s advocaten 
dat hij betaalt werd voor de moord op de politie-
agent Faulkner die bezig was met een onderzoek 
naar het verband tussen de politie en de maffia. 
Bevestigd door vele elementen en getuigen 
verklaringen is Beverly’s bekentenis nooit voor de 
rechtbank gehoord te komen vanwege “gemiste 
tijd in de gerechtspleging.”
Op 18 december 2001 werd Mumia’s doodvonnis 
tijdelijk opgeheven door een rechter, maar hij 
wordt nog steeds schuldig bevonden en weer 
bedreigt met een mogelijke uitvoering van het 
doodvonnis.
Mumia strijdt voort vanuit zijn doodscel, 
opgesloten 23 uur per dag in een cel zo groot als 
een badkamer onder onmenselijke zintuiglijke 
beperkingen. In 1995 en 1999 voorkwamen 
internationale mobilisaties tweemaal zijn 
executie.
Hedendaags worden de mogelijkheden tot 
hoger beroep alsmaar korter. Op 28 oktober 
2003 werden de ultieme beroepen op de Staat 
verworpen die de zaak terug wezen naar het 
laatste federale niveau. Het leven van Mumia blijft 
in groot gevaar, zoals zijn federale advocate M 
Robert Bryan onlangs nog benadrukte. Financiële 
solidariteit is van essentieel belang zodat activisten 
en zijn verdediging door kan gaan met Mumia te 
steunen.
Wij roepen ieder en allen op de pers, 
vertegenwoordigers, firma’s, universiteiten etc. 
alert te maken om Mumia te redden.

Vrijheid voor Mumia Abu-Jamal 
 en all politieke gevangenen, 
  voor de afschaffing van de doodstraf!!
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