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Berlin, 5 de novembro  de 2013

Convite para Conferencia de Imprensa

Experiências recentes revelam: a alegação de que Oury Jalloh ateou fogo a si 
mesmo não é sustentável.

Terça-feira, 12 novembro, 2013 , 11:00
House of Democracy and Humam Rights 
Robert- Havemann -Hall , Área I, terraco.
Greifswalder Strasse 4, 10405 Berlin 
( Tram M4 , Autocarro 200)

Video trailer:  https://vimeo.com/78545162

A nossa iniciativa em memória de Oury Jalloh vem por este meio, convidá-lo, em nome dos membros 
da família em luto para a conferência de imprensa acima mencionada.

Por volta do meio-dia de 7 de janeiro de 2005, Oury Jalloh pereceu queimado numa cela, numa 
esquadra de policia em Dessau, (Alemanha) acorrentado pelos quatro membros a um colchao de 
seguranca resistente ao fogo. Após a investigação física obrigatória nas primeiras horas da manhã do 
mesmo dia, nenhum isqueiro foi detectado.

https://vimeo.com/78545162


A sua morte permanece um misterio até hoje, especialmente devido ao facto de que, primeiro, nao 
houve um especialista qualificado envolvido na investigação da cena do crime de incêndio qualificado 
e segundo, os tribunais nao fizeram testes consecutivos na medida de produzir provas por meio de uma 
perícia adequada do caso de incêndio.

Após vários meses na tentaviva de levantar fundos, a nossa iniciativa ordenou uma perícia 
independente sobre o curso e as circunstâncias do incêndio com um perito da Grã-Bretanha. Iremos 
agora apresentar as conclusões desta experiência. Estas conclusões elucidarao na medida de almejar 
demostrar a impossibilidade de desempenho sobre o pressuposto de que Oury Jalloh ateou fogo a si 
mesmo.

O perito e o advogado, que observaram as experiencias e documentação dos dados obtidos sobre estas, 
estarão à sua disposição durante a conferência de imprensa. Será apresentado um vídeo demonstrando 
vários pontos das mencionadas experiencias. A apresentação de vídeo de várias partes dos 
experimentos será exibido. 

O protocolos de investigação estarao o dispomniveis para visualizaca disponível para olhar através , 
bem como documentos de resumo que serao cedidos durante a apresentacao.

Por uma questão de organização, gostaríamos de pedir-lhe para se registrar na nossa conferência de 
imprensa (número departicipantes) na medida de de nos prepararmos com a provisao de material 
suficiente.

Gratos pela atencao, 

Iniciative in Remembrance of Oury Jalloh - Iniciativa em Memória de Oury Jalloh (Associação 
registrada)

Contatos :

Mouctar Bah : 49152-10 83 69 14
Komi E. 49176-38 11 31 35


