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Berlin, 5.11.2013

Uitnodiging voor een persconferentie
Een recente expertise onthult: de bewering dat Ovry Jelloh zichzelf in brand heeft
gestoken is niet houdbaar
Dinsdag, 12 november 2013.
11 uur s'ochtends bij het Huis van de Democratie en de Mensenrechten
Robert-Havemann-hal, achtertuin 1, begane grond
Greifswalderstrasse 4, 10405 Berlijn
link to watch trailer:
https://vimeo.com/77865373

Ons initiatief ter herinnering van Ovry Jelloh wil u uitnodigen in naam van de betroffen
familie-leden om deel te nemen aan de bovengenoemde persconferentie. Rond het
middaguur, 7 januarie 2005 verbrandde Ovry Jelloh levend in een gesloten cel van het
politiebureau in Dessau, vastgeketend met al zijn 4 ledematen aan een brand-resistent
matras. Een aansteker is niet aangetroffen bij het verpichte onderzoek in de ochtenduren
van dezelfde dag. Zijn dood blijft mysterieus tot vandaag, wat voornamelijk te wijten is
aan 2 feiten, namelijk a, dat een gekwalificeerde brand-expert direct betrokken was
bij het onderzoek van het plaats delict en b, dat de rechtbank geen opeenvolgend
adequaat onderzoek heeft gedaan om te bewijzen hoe het vuur is ontstaan. Na het
werven van fondsen voor een aantal maanden, heeft ons initiatief de
opdracht gegeven voor een onderzoek door een onafhankelijke deskundige uit Engeland,
betreffende het onstaan en de
omstandigheden van het vuur. Hierbij de hieruit voortgekomen conclusie. De conclusie

van dit onderzoek is dat het
onmogelijk is dat Ovry Jelloh zichzelf in brand heeft gestoken.
De advocaat en de deskundige die de experimenten en
de hieruit voortkomende documentatie hebben geobserveerd zullen bij de
desbetreffende persconferentie aanwezig
zijn. Tevens zal er een video-presentatie van de verschillende onderdelen van de
experimenten aan u getoond worden.
De protocollen van het onderzoek zullen beschikbaar zijn om door te kijken, en er zullen
documenten uitgedeeld
worden waar nodig. Voor het optimaal organiseren willen wij u vragen om u te
registreren als u aan deze
persconferentie deel wenst te nemen, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat er genoeg
materiaal voor ons allen is.
Met vriendelijke groet,
het initiatief ter herinnering van Ovry Jelloh

