11 JAAR EN GEDWONGEN TOT HUWELĲK
JONGE MEISJES BURKINA FASO

WAT IS ER AAN DE HAND
Wie: jonge meisjes.
Wat: op heel jonge leeftĳd uitgehuwelĳkt.
Waarom schrĳven we voor deze meisjes: omdat ze
bescherming verdienen tegen gedwongen huwelĳken.
Actiemogelĳkheden: brief naar de autoriteiten en
solidariteitskaartje.

‘Als je niet bĳ je echtgenoot blĳft,
dan zal ik je doden.
De vader van Maria, 13 jaar

Van 5 tot 31 december vestigt Amnesty
International tĳdens een wereldwĳde
Schrĳfmarathon de aandacht op mensen die jouw
hulp nodig hebben. De pen is een machtig wapen.
Jouw brief kan levens veranderen. Schrĳf mee!

MEISJES IN BURKINA FASO:
HEEL JONG UITGEHUWELĲKT
De vader van de 13-jarige ‘Maria’ uit Burkina Faso
dwong zĳn dochter te trouwen met een man van 70.
Na drie dagen vluchtte Maria. Ze liep 169 kilometer
naar een opvanghuis voor jonge meisjes.
In Burkina Faso worden veel meisjes net als Maria op
heel jonge leeftĳd uitgehuwelĳkt. Eén derde van de
meisjes trouwt er voor ze 18 jaar zĳn. Veel van hen zĳn
al mama.
Eenmaal getrouwd zĳn de meisjes druk bezig met het
huishouden en het werk op het land. Er wordt van hen
verwacht dat ze zoveel kinderen krĳgen als hun
echtgenoten wensen. Daarbĳ wordt geen rekening
gehouden met wat de meisjes zelf willen en of een
zwangerschap geen gevaar kan zĳn voor hun
gezondheid. Een kans op onderwĳs is er nauwelĳks voor
hen.
Gedwongen huwelĳken en het uithuwelĳken van jonge
meisjes is in Burkina Faso verboden, maar de
autoriteiten spannen zich niet in de wet te handhaven.

VOORBEELDBRIEF
(datum, plaats)

Your Excellency,

Across Burkina Faso, thousands of girls and young women are being forced into early
marriage. Forced and early marriages are banned by Burkina Faso’s Constitution and
international law, but the authorities keep turning a blind eye.
I urge you to enforce the law and meet the country’s obligation to protect girls and
young women from forced and early marriages.

Yours sincerely,

(naam, handtekening)

STUUR JE BRIEF NAAR:

SCHRĲF JE EIGEN BRIEF

Ministry of Justice and Human Rights
Avenue de l’Indépendance
Ouagadougou 01 BP 526
Burkina Faso

Als je liever zelf een tekst maakt voor je brief, gebruik dan zeker
deze eis:
• Enforce the law and meet the country’s
obligation to protect girls and young
women from forced and early marriages.

STUUR DEZE MEISJES
EEN KAARTJE

Voorbeeldgroet:
I hope you fulﬁl your hopes and
dreams for the future!

Steek een hart onder de riem van deze meisjes in
Burkina Faso. De medewerkers van Amnesty Burkina
Faso zorgen ervoor dat jouw kaartje bij de meisjes
terechtkomen.

(Ik hoop dat al je dromen
mogen uitkomen!)

Adres:
Amnesty International Burkina
08 Avenue Houari
Boumedienne
08 BP 11344
Ouagadougou
Burkina Faso

JOUW BRIEF KAN

LEVENS VERANDEREN
DOE MEE AAN DE SCHRIJFMARATHON VAN 5 TOT
31 DECEMBER.
www.schrijfmarathon.be

Amnesty International, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen, 03 271 16 16, info@aivl.be

Vraag ook je vrienden om mee online actie te voeren via www.schrijfmarathon.be

IN DE CEL VOOR HUN MENING
YVES MAKWAMBALA EN FRED BAUMA
DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

WAT IS ER AAN DE HAND
Wie: Yves (32) en Fred (25).
Wat: gearresteerd op 15 maart 2015.
Waarom: aanklacht wegens ‘verraad, couppoging en
poging tot het doden van het staatshoofd’.
Straf: nog onbekend.
Waarom schrĳven we voor Yves en Fred: omdat zĳ
werden opgepakt nadat zĳ vreedzaam voor hun mening
waren uitgekomen.
Actiemogelĳkheden: brief naar de autoriteiten en
solidariteitskaartje.

IN DE CEL VOOR HUN MENING
Op 15 maart 2015 woonden Yves Makwambala en Fred
Bauma een persconferentie van een jongerenbeweging bĳ.
Jongeren werden er aangemoedigd deel te nemen aan
vreedzame discussies en acties. De Congolese
veiligheidsdienst bestormde dit evenement en arresteerde
tientallen jongeren. Fred en Yves werden wekenlang in
geheime detentie gehouden voor ze naar een gevangenis
werden overgebracht.
Fred en Yves zouden zich schuldig hebben gemaakt aan
‘verraad, couppoging en poging tot het doden van het
staatshoofd’. Hun advocaten hebben echter laten weten
dat in hun dossiers niets staat wat hen kan worden
aangewreven.
Fred en Yves zĳn gewetensgevangenen en worden
vastgehouden omdat ze op vreedzame wĳze hun mening
uitten en gebruik maakten van hun recht op vreedzame
vergadering en vereniging.

Van 5 tot 31 december vestigt Amnesty
International tĳdens een wereldwĳde
Schrĳfmarathon de aandacht op mensen die jouw
hulp nodig hebben. De pen is een machtig wapen.
Jouw brief kan levens veranderen. Schrĳf mee!

VOORBEELDBRIEF
(datum, plaats)

Votre Excellence,

Yves Makwambala et Fred Bauma ont été arrêtés par des agents des services de
sécurité Congolais le 15 mars 2015. Ils risquent d’être accusés de trahison, de
tentative de coup d’état et de tentative d’assassinat du Chef de l’État.
Je suis d’avis qu’ils ont été emprisonnés uniquement pour avoir fait un usage
paciﬁque de leurs droits à la libre expression de leur opinion et à un rassemblement
et association paciﬁques.
Je vous demande de retirer les accusations contre Yves Makwambala et Fred Bauma et
de les libérer immédiatement et sans conditions.
Je vous prie de m’assurer que ces deux hommes ne soient ni torturés ni maltraités
et qu’ils puissent régulièrement rencontrer leurs familles.
Sincères salutations,
(naam, handtekening)

STUUR JE BRIEF NAAR:

SCHRĲF JE EIGEN BRIEF

Fred Bauma and Yves Makwambala
c/o Amnesty International
Regional Ofﬁce for East Africa,
the Horn And the Great lakes
P.O. Box 1527-00606
Nairobi
Kenia

Als je liever zelf een tekst maakt voor je brief, gebruik dan zeker
deze eisen:
• Retirer les accusations contre Yves Makwambala et Fred
Bauma.
• Libérer Fred et Yves immédiatement et sans conditions.
• Assurer que Fred et Yves ne soient ni torturés ni maltraités
et qu’ils puissent régulièrement rencontrer leurs familles.

STUUR FRED EN YVES
EEN KAARTJE!

Voorbeeldgroet:

Laat Fred en Yves weten dat ze niet alleen zijn!
Onze Amnesty-collega’s in Nairobi zorgen ervoor
dat jouw wensen goed terecht komen!

JOUW BRIEF KAN

LEVENS VERANDEREN
DOE MEE AAN DE SCHRIJFMARATHON VAN 5 TOT
31 DECEMBER.
www.schrijfmarathon.be

“Privés de liberté pour avoir
exprimé la soif de liberté de toute
la jeunesse congolaise. Vous êtes
nos héros. Votre courage nous
inspire. Nous sommes LUCHA.
Avec nous, le monde entier
réclame votre liberté. Ekosimba!”.
(Jullie zitten in de cel omdat
jullie opkwamen voor de vrijheid
van de Congolese jongeren.
Jullie zijn onze helden. Jullie
moed inspireert ons. We zijn
LUCHA (acroniem voor ‘strijd voor
verandering’). De wereld strijdt
voor jullie vrijlating. We zullen er
geraken!)

Adres:
Fred Bauma and Yves
Makwambala
c/o Amnesty International
Regional Ofﬁce for East Africa,
the Horn And the Great lakes
P.O. Box 1527-00606
Nairobi
Kenia

Amnesty International, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen, 03 271 16 16, info@aivl.be

Vraag ook je vrienden om mee online actie te voeren via www.schrijfmarathon.be

30 JAAR CEL VOOR MOEDER DOODGEBOREN BABY
TEODORA DEL CARMEN VASQUEZ EL SALVADOR

WAT IS ER AAN DE HAND
Wie: Teodora (35), mama van een elfjarige zoon.
Wat: veroordeeld in 2008.
Waarom: beschuldigd van abortus.
Straf: 30 jaar gevangenisstraf.
Waarom schrĳven we voor Teodora: omdat er geen
enkele aanwĳzing is dat zĳ haar baby heeft gedood.
Actiemogelĳkheden: brief naar de autoriteiten.

‘Ik praat er niet over. Als mensen vragen waarom ik
hier zit, zeg ik dat ik een moord heb gepleegd,
en dan stopt het gesprek.’
Teodora del Carmen Vasquez

Van 5 tot 31 december vestigt Amnesty
International tĳdens een wereldwĳde
Schrĳfmarathon de aandacht op mensen die jouw
hulp nodig hebben. De pen is een machtig wapen.
Jouw brief kan levens veranderen. Schrĳf mee!

30 JAAR CEL VOOR MOEDER
DOODGEBOREN BABY
Op 13 juli 2007 kreeg de zwangere Teodora plotseling
erge buikpĳn. Toen de pĳn verergerde, riep ze hulp van
de politie in om haar naar het ziekenhuis te brengen.
Terwĳl ze op de politie wachtte, voelde ze een sterke
aandrang om naar de wc te gaan. Daar beviel ze
onverwacht van haar baby, waarna ze ﬂauwviel. Toen de
politie arriveerde, trof ze de baby dood aan. Teodora
werd gearresteerd op verdenking van het doden van haar
baby. Teodora kreeg een miskraam en werd tot dertig
jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens ‘abortus’.
In El Salvador is abortus sinds 1997 verboden, ook als
een vrouw of meisje zwanger raakt na verkrachting,
incest of wanneer haar leven door de zwangerschap
gevaar loopt. Daardoor is een cultuur van achterdocht
ontstaan tegenover zwangere vrouwen die een miskraam
krĳgen of van wie de baby kort na de geboorte overlĳdt.
In El Salvador zitten meer vrouwen vast vanwege
miskramen of het plegen van abortus. Ze kregen
gevangenisstraffen variërend van 12 tot 40 jaar.

VOORBEELDBRIEF
(datum, plaats)

Señor ministro de Justicia,

Teodora del Carmen Vásquez cumple actualmente una pena de 30 años de prisión por
homicidio agravado , tras dar a luz a un bebé muerto en el trabajo. Se presumió que
era culpable de haberse sometido a un “aborto” en lugar de una posible víctima de
complicaciones del embarazo.
El juicio de Teodora tuvo deﬁciencias y careció de las debidas garantías procesales.
Se presumió su culpabilidad y, al proceder de una familia pobre, Teodora no pudo
pagar a un equipo jurídico eﬁcaz que la defendiera.
Señor ministro, le pido que proceda a actuar para garantizar la libertad inmediata de
Teodora del Carmen Vásquez. Le pido que proceda a actuar para poner en libertad
a todas las demás mujeres encarceladas por complicaciones relacionadas con el
embarazo que hayan agotado otros recursos legales.
Atentamente,

(naam, handtekening)

STUUR JE BRIEF NAAR:

SCHRĲF JE EIGEN BRIEF

Benito Antonio Lara Fernández
Ministro de Justicia y Segurridad Pública
17 Avenida Norte, Complejo Plan Maestro
Ediﬁcio B1, nivel 1
Alamenda Juan Pablo II
San salvador
El Salvador

Als je liever zelf een tekst maakt voor je brief, gebruik dan zeker
deze eisen:
• Actuar para garantizar la libertad inmediata de
Teodora del Carmen Vásquez.
• Actuar para poner en libertad a todas las demás
mujeres encarceladas por complicaciones
relacionadas con el embarazo que hayan
agotado otros recursos legales.

JOUW BRIEF KAN

LEVENS VERANDEREN
DOE MEE AAN DE SCHRIJFMARATHON VAN 5 TOT
31 DECEMBER.
www.schrijfmarathon.be

Amnesty International, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen, 03 271 16 16, info@aivl.be

Vraag ook je vrienden om mee online actie te voeren via www.schrijfmarathon.be

IN ELKAAR GESLAGEN OMDAT HĲ HOMO IS
KOSTAS GRIEKENLAND

WAT IS ER AAN DE HAND
Wie: Kostas (39, kunstdocent) en zĳn partner
(bouwvakker), die asiel heeft aangevraagd in
Griekenland.
Wat: slachtoffers van homofobe en racistische
aanvallen in augustus 2014 en maart 2015.
Waarom: de mannen hebben een relatie.
Waarom schrĳven we voor Kostas: omdat hĳ en zĳn
partner zĳn aangevallen vanwege hun seksuele
oriëntatie en de huidskleur van Kostas’ vriend, en
omdat de daders niet zĳn berecht.
Actiemogelĳkheden: brief naar de autoriteiten en
solidariteitskaartje.

‘Het lĳkt alsof de regering de aanval vergoelĳkt door
onze relatie niet te erkennen, door niet te accepteren
dat we echt zĳn. Dat we het recht hebben om te
bestaan, in veiligheid.’
Kostas

Van 5 tot 31 december vestigt Amnesty
International tĳdens een wereldwĳde
Schrĳfmarathon de aandacht op mensen die jouw
hulp nodig hebben. De pen is een machtig wapen.
Jouw brief kan levens veranderen. Schrĳf mee!

IN ELKAAR GESLAGEN OMDAT HĲ
HOMO IS
Kostas en zĳn vriend zaten in augustus 2014 op een
bank toen ze door een groep van twaalf tot vĳftien
jonge mannen in zwarte shirts werden aangevallen. Ze
werden met vuil water overgoten en tien minuten lang
geslagen en geschopt. Kostas’ been werd op drie
plaatsen gebroken. Geen van de aanvallers is opgepakt.
In maart 2015 werd Kostas’ vriend opnieuw
aangevallen. Toen hĳ zĳn ﬂat verliet, werd hĳ
opgewacht door een groep jongeren die hem
uitscholden en in zĳn gezicht stompten.
Haatmisdrĳven komen in Griekenland meer en meer
voor: in 2014 en 2015 is het aantal aanvallen op
homo’s en lesbiennes er zelfs verdubbeld. De overheid
en politie doen weinig of niets om dit homofoob geweld
in te dĳken.

VOORBEELDBRIEF
(datum, plaats)

Your Excellency,

Kostas and his refugee partner have been victims of hate crimes, solely because
of their sexual orientation. I urge you to guarantee that members of the LGBTQI
community and migrants, who like Kostas and his partner have been victims of hate
crimes, have their cases properly investigated. I also call on you to ensure that
those responsible are convicted to a sentence that fully acknowledges the hate
motive behind the attack.
I also ask you to ensure that Kostas, his partner and other people affected by
hate crimes, receive compensation for the injuries and psychological trauma they
suffered.
Yours sincerely,

(naam, handtekening)

STUUR JE BRIEF NAAR:

SCHRĲF JE EIGEN BRIEF

Nikos Paraskevopoulos
Ministry of Justice, Transparency
and Human Rights
96 Mesogeion Avenue
115 27 Athens
Griekenland

Als je liever zelf een tekst maakt voor je brief, gebruik dan zeker
deze eisen:
• Hate crimes must be properly investigated.
• Those responsible must be convicted to
a sentence that fully acknowledges the
hate motive behind the attack.

STUUR KOSTAS EEN KAARTJE
Jouw steun voor Kostas en zijn vriend is erg belangrijk.
Aanmoedigingen van waar ook ter wereld zullen hun
enorm goeddoen. Kostas viert bovendien op 13 december
zijn verjaardag!
Opgelet: stuur geen religieuze kaart. De medewerkers
van Amnesty Griekenland zorgen er voor dat jouw kaartje
goed terecht komt!

Voorbeeldgroet:
You are not alone. You have
the right to love without fear.
Together we stand against
homophobia and racism.
Love is a human right.
(Jullie zijn niet alleen.
Jullie hebben het recht elkaar
lief te hebben zonder angst.
Samen strijden we tegen
homofobie en racisme.
Liefde is een mensenrecht.)

Adres:
Kostas
Amnesty International –
Greek Section
Sina 30, Athens, 106 72
Griekenland

JOUW BRIEF KAN

LEVENS VERANDEREN
DOE MEE AAN DE SCHRIJFMARATHON VAN 5 TOT
31 DECEMBER.
www.schrijfmarathon.be

Amnesty International, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen, 03 271 16 16, info@aivl.be

Vraag ook je vrienden om mee online actie te voeren via www.schrijfmarathon.be

MARTELING EN MOGELĲKE DOODSTRAF VOOR MINDERJARIGE
SAMAN NASEEM IRAN

WAT IS ER AAN DE HAND
Wie: Saman (21).
Wat: gearresteerd op 17 juli 2011.
Waarom: lidmaatschap van een gewapende
oppositiegroepering.
Straf: doodstraf.
Waarom schrĳven we voor Saman: omdat de doodstraf
nooit mag worden opgelegd aan minderjarige daders en
Saman een eerlĳke, nieuwe rechtszaak moet krĳgen.
Actiemogelĳkheden: brief naar de autoriteiten en
solidariteitskaartje.

Van 5 tot 31 december vestigt Amnesty
International tĳdens een wereldwĳde
Schrĳfmarathon de aandacht op mensen die jouw
hulp nodig hebben. De pen is een machtig wapen.
Jouw brief kan levens veranderen. Schrĳf mee!

MARTELING EN MOGELĲKE
DOODSTRAF VOOR MINDERJARIGE
Saman Naseem werd op 17 juli 2011 gearresteerd na een
confrontatie tussen de Iraanse Revolutionaire Garde en de
Koerdische gewapende oppositiegroepering PJAK. Saman
vocht mee met de PJAK. Hĳ was toen 17 jaar oud.
Saman werd daarna twee maanden lang vastgehouden
zonder contact met de buitenwereld. Hĳ zegt dat hĳ zwaar
werd gemarteld. Uiteindelĳk ‘bekende’ hĳ onder dwang
dat hĳ een lid van de Revolutionaire Garde doodde.
In januari 2012 kreeg Saman de doodstraf na een zeer
oneerlĳke rechtszaak. Ruim een half jaar later maakte het
Hooggerechtshof dat vonnis ongedaan omdat hĳ jonger
was dan 18 op het moment van het vermeende misdrĳf.
Volgens mensenrechtenverdragen, waarbĳ ook Iran is
aangesloten, is de doodstraf voor minderjarigen verboden.
In april 2013 veroordeelde een rechtbank Saman opnieuw
tot de dood, en in juli 2015 maakte het Hooggerechtshof
dat opnieuw ongedaan. De angst is echter groot dat een
nieuwe rechtszaak opnieuw oneerlĳk zal zĳn, en dat hĳ
opnieuw de doodstraf zal krĳgen. Daarom blĳven we
actievoeren.

VOORBEELDBRIEF
(datum, plaats)

Your Excellency,

I welcome the news that Saman Naseem has been granted a judicial review by the Iranian
Supreme Court, after he was sentenced to death after a grossly unfair trial in April 2013.
I call on you to ensure that Saman Naseem’s retrial is in accordance with fair trial
standards and in line with the principles of juvenile justice. I also call on you to ensure
that ‘confessions’ obtained under torture are not used as evidence in court. I hope that
you will investigate the allegations that Saman Naseem was tortured.
I urge you to permit Saman Naseem to meet with his lawyers and family, and to provide
him with any medical attention he may require.
Finally, I would like to remind you that Iran has ratiﬁed the International Covenant on
Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child. Both strictly
prohibit the execution of anyone for crimes committed when they were under 18, which
was the case with Saman Naseem’s alleged crimes.
Yours sincerely,

(naam, handtekening)

STUUR JE BRIEF NAAR:

SCHRĲF JE EIGEN BRIEF

Head of the Judiciary
Ayatollah Sadegh Larijani
c/o Public Relations Ofﬁce
Number 4, Deadend of 1 Azizi
Above Pasteur Intersection
Vali Asr Street
Tehran
Iran

Als je liever zelf een tekst maakt voor je brief, gebruik dan zeker
deze eis:
• Ensure Saman gets a retrial that is fair and ﬁt
for a minor, where the death penalty does
not apply, and where forced confessions
cannot be used as evidence.

STUUR SAMAN EEN KAARTJE
Laat Saman weten dat je aan hem denkt! Onze collega’s
zorgen ervoor dat hij de kaartjes goed ontvangt.
Opgelet: stuur geen religieuze kaart of een kaart waarop
alcoholische dranken te zien zijn. Noem Amnesty niet,
want dat kan Saman in gevaar brengen. Jouw adres kun
je wel vermelden.

JOUW BRIEF KAN

LEVENS VERANDEREN
DOE MEE AAN DE SCHRIJFMARATHON VAN 5 TOT
31 DECEMBER.
www.schrijfmarathon.be

Voorbeeldgroet:
My thoughts are with you and
your family. I wish you strength
during this difﬁcult period.
(Mijn gedachten zijn bij jou en
je familie. Veel sterkte tijdens
deze moeilijke tijd.)

Adres:
Sameen Naseem
Solidarity Action
FOA iran Tam
Amnesty International
1 Easton Street
London
WC1X ODW
Verenigd Koninkrijk

Amnesty International, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen, 03 271 16 16, info@aivl.be

Vraag ook je vrienden om mee online actie te voeren via www.schrijfmarathon.be

CARTOONIST IN DE CEL
ZUNAR MALEISIE

WAT IS ER AAN DE HAND
Wie: Zulkiflee Anwar Ulhaque, beter bekend als Zunar.
Wat: negen aanklachten wegens opruiing.
Waarom: vanwege een aantal tweets en cartoons.
Straf: nog onbekend, maar mogelijk 43 jaar cel.
Waarom schrijven we voor Zunar: omdat hij met zijn
tweets en spotprenten alleen zijn recht op vrije
meningsuiting gebruikt.
Actiemogelijkheden: brief naar de autoriteiten en
solidariteitskaartje.

‘Waarom speldenprikjes geven als je kunt uithalen?
Mijn cartoons richten zich tegen de tirannie en
corruptie van de regering van Maleisië.’
Zunar

Van 5 tot 31 december vestigt Amnesty
International tijdens een wereldwijde
Schrijfmarathon de aandacht op mensen die jouw
hulp nodig hebben. De pen is een machtig wapen.
Jouw brief kan levens veranderen. Schrijf mee!

CARTOONIST IN DE CEL
De Maleisische politieke cartoonist Zunar stak de draak
met premier Najib Razak. Hij deed dat nadat
oppositieleider Anwar Ibrahim tot vijf jaar gevangenisstraf
was veroordeeld wegens ‘sodomie’ (seks met mannen).
Ibrahim was Razaks grootste politieke rivaal voor de
komende verkiezingen in 2017.
Naar aanleiding van de spotprenten werden tegen Zunar
negen aanklachten ingediend. Hij kan tientallen jaren
gevangenisstraf krijgen. De cartoonist heeft een tragisch
record gevestigd: niemand in Maleisië is zo vaak
aangeklaagd wegens opruiing als hij.
In Maleisië wordt de vrije meningsuiting onderdrukt met
de draconische ‘Wet op opruiing’, die nog uit de koloniale
tijd stamt. Dat gebeurt onder het mom van bescherming
van de nationale veiligheid en het tegengaan van raciale
en religieuze onrust. De wet is ruim geformuleerd en
wordt vaak gebruikt om opposanten het zwijgen op te
leggen. Bij Zunar lukt dat niet. Na de aanklacht
publiceerde hij meteen een nieuwe prent waarop hij,
geboeid aan handen, voeten en hals, ‘tot de laatste
druppel inkt’ met een penseel in zijn mond blijft
doortekenen.

VOORBEELDBRIEF
(datum, plaats)

Dear Prime Minister,

Cartoonist Zulkiﬂee Anwar Ulhaque, also known as Zunar, is charged only because
he solely exercised his right to freedom of expression. Therefore I call on you to
immediately drop all charges against him.
I also urge you to ensure that Zunar and those working with him are not subjected
to any form of restrictions or harassment in connection to their peaceful exercise
of their right to freedom of expression. And I call on you to repeal the Sedition
Act and other laws which restrict the right to freedom of expression, and to
comply with international human rights law and standards.
Yours sincerely,

(naam, handtekening)

STUUR JE BRIEF NAAR:

SCHRĲF JE EIGEN BRIEF

Prime Minister Najib Razak
Main Block, Perdana Putra Building
Federal Government Administrative Centre, 62502
Putrajaya
Maleisië

Als je liever zelf een tekst maakt voor je brief, gebruik dan zeker
deze eisen:

STUUR ZUNAR EEN KAARTJE
Laat Zunar weten dat je hem steunt. Als cartoonist is
hij erg benieuwd naar het tekentalent van de Amnestyactivisten: cartoons of een zelfgemaakte tekening zal
hij zeker en vast appreciëren! Onze Amnesty-collega’s
zorgen ervoor dat de kaartjes bij hem terecht komen!

JOUW BRIEF KAN

LEVENS VERANDEREN
DOE MEE AAN DE SCHRIJFMARATHON VAN 5 TOT
31 DECEMBER.
www.schrijfmarathon.be

• Immediately drop all charges against Zunar.
• repeal the Sedition Act and other laws which restrict
the right to freedom of expression, and comply with
international human rights law and standards.
• ensure that Zunar and those working with him are not
subjected to any form of restrictions or harassment in
connection to their peaceful exercise of their right to
freedom of expression

Voorbeeldgroet:
I believe you should never have
been charged, because you
solely used your sharp pen to
express your opinion.
(Ik vind dat je nooit
aangeklaagd had moeten
worden, omdat je alleen je
scherpe pen gebruikte om je
mening te uiten.)

Adres:
Zunar
c/o AI Malaysia
D-2,33A 8 Avenue
Jalan Sungai Jernih 8/ 1
Section 8
46050 Petaling Jaya
Selangor
Maleisië

Amnesty International, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen, 03 271 16 16, info@aivl.be

Vraag ook je vrienden om mee online actie te voeren via www.schrijfmarathon.be

GEDWONGEN TE BEKENNEN NA MARTELING
YECENIA ARMENTA MEXICO

WAT IS ER AAN DE HAND
Wie: Yecenia (39), huisvrouw en mama van 2 tieners.
Wat: opgepakt op 10 juli 2012.
Waarom: ze zou betrokken zĳn bĳ een moord.
Straf: nog onbekend.
Waarom schrĳven we voor Yecenia: omdat zĳ zwaar
werd gemarteld om een ‘bekentenis’ los te krĳgen, en
er geen enkele aanwĳzing is voor haar betrokkenheid
bĳ de moord.
Actiemogelĳkheden: brief naar de autoriteiten en
solidariteitskaartje.

‘Ze zeiden dat “Apa” zou komen, dat “Apa” ervan
houdt om vingers af te snĳden, dat hĳ ervan houdt
om oren af te snĳden, dat hĳ ervan houdt tongen
af te snĳden, dat hĳ zĳn mes aan het slĳpen is.’
Yecenia Armenta

Van 5 tot 31 december vestigt Amnesty
International tĳdens een wereldwĳde
Schrĳfmarathon de aandacht op mensen die jouw
hulp nodig hebben. De pen is een machtig wapen.
Jouw brief kan levens veranderen. Schrĳf mee!

GEDWONGEN TE BEKENNEN NA
MARTELING
Op 12 juli 2012 werd Yecenia Armenta door agenten
in burger aangehouden en een auto in geduwd. Daar
werd ze gevraagd te bekennen dat ze betrokken was bĳ
de moord op haar man. Die was een week eerder op
straat doodgeschoten.
Vervolgens werd Yecenia op een onbekende locatie
gemarteld. Ze werd langdurig geslagen. Door een
plastic zak over haar hoofd dreigde ze te stikken. Ook
duwden de agenten een natte doek op haar gezicht,
waardoor ze het gevoel kreeg te verdrinken. Ze werd
ondersteboven opgehangen, over haar hele lichaam
geslagen en daarna verkracht.
De martelingen gingen vĳftien uur lang door. Ze
‘bekende’ nadat de agenten hadden gedreigd haar
kinderen te verkrachten en te doden. Wat ze tekende,
weet ze niet – ze was geblinddoekt.

VOORBEELDBRIEF
(datum, plaats)

Señor Procurador General:

En julio de 2012, Yecenia Armenta Graciano fue víctima de una paliza brutal, ahogamiento y
violación a manos de policías del estado vestidos de civil en Culiacán, hasta que “confesó”
haber asesinado a su esposo. La obligaron a ﬁrmar una declaración con los ojos vendados.
Mientras estaba detenida, Yecenia fue examinada por médicos de la procuraduría que no
documentaron sus lesiones. Dos exámenes médicos realizados con arreglo a las normas
internacionales concluyeron que hubo torturas.
Yecenia está en prisión desde hace tres años, y los cargos contra ella se basan únicamente en
la “confesión” obtenida bajo tortura. La acusación no ha presentado ninguna prueba del delito
del que la acusan.
Señor Procurador General, le pido que proceda a retirar los cargos contra Yecenia Armenta
y ponerla en libertad inmediatamente. Le pido que proceda a llevar a cabo una investigación
exhaustiva, inmediata e imparcial sobre la tortura sufrida por Yecenia Armenta Graciano, y
hacer que comparezcan ante la justicia todos los responsables.
Atentamente,

(naam, handtekening)

STUUR JE BRIEF NAAR:

SCHRĲF JE EIGEN BRIEF

Marco Antonio Higuera Gómez
Procurador General de Justicia del Estado
Sinaloa
Blvd. Enrique Sánchez Alonso No. 1833
Desarrollo Plan Tres Ríos, C.P. 80030,
Culiacán, Estado de Sinaloa
Mexico

Als je liever zelf een tekst maakt voor je brief, gebruik dan zeker
deze eisen:
• Retirar los cargos contra Yecenia Armenta y ponerla
en libertad inmediatamente.
• Llevar a cabo una investigación exhaustiva,
inmediata e imparcial sobre la tortura
sufrida por Yecenia Armenta Graciano,
y hacer que comparezcan ante la
justicia todos los responsables

STUUR YECENIA EEN KAARTJE
Laat Yecenia weten dat ze niet alleen is. Als christen
zal ze een kerstkaart erg waarderen. Yecenia wordt op
3 februari 40 jaar, een leuk verjaardagskaartje zal haar
ongetwijfeld deugd doen!

JOUW BRIEF KAN

LEVENS VERANDEREN
DOE MEE AAN DE SCHRIJFMARATHON VAN 5 TOT
31 DECEMBER.
www.schrijfmarathon.be

Voorbeeldgroet:
Estimada Yecenia, He conocido
la terrible injusticia que se
está en tu contra. Deseo
fervientemente que puedeas
recuperar tu libertad u que las
pesonas que te torturaron sean
llevadas ante la justicia.
(Beste Yecenia, ik hoorde van
het verschrikkelijke onrecht
dat jou is aangedaan. Ik hoop
van harte dat je vrijkomt en dat
de mensen die jou martelden,
worden berecht.)

Adres:
Yecenia Armenta
c/o Centro de Ejecución de las
Consecuencias Jurídicas del
Delito de Culiacán
Carretera a Navolato Km. 9.5,
Col. Aguaruto
C.P. 80370
Culiacán, Sinaloa.
Mexico

Amnesty International, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen, 03 271 16 16, info@aivl.be

Vraag ook je vrienden om mee online actie te voeren via www.schrijfmarathon.be

IN DE CEL OMDAT ZE HAAR MENING GAF
PHYOE PHYOE AUNG MYANMAR

WAT IS ER AAN DE HAND
Wie: Phyoe Phyoe Aung (27), leidster
studentenvakbond.
Wat: opgepakt op 10 maart 2015.
Waarom: onder meer beschuldigd van ‘onwettige
samenkomst’ en ‘relschoppen’ tĳdens een vreedzaam
protest.
Straf: nog onbekend, maar mogelĳk 9,5 jaar cel
Waarom schrĳven we voor Phyoe Phyoe: omdat zĳ werd
opgepakt alleen maar omdat ze tĳdens
studentenprotesten voor haar mening uitkwam.
Actiemogelĳkheden: brief naar de autoriteiten en
solidariteitskaartje.

IN DE CEL OMDAT ZE HAAR MENING GAF
Studentenleidster Phyoe Phyoe Aung uit Myanmar
hielp begin 2015 bĳ de organisatie van protesten
tegen een nieuwe onderwĳswet. Volgens haar vakbond
tast die wet de onafhankelĳkheid van universiteiten
aan.
Toen de protestmarsen Yangon naderden, de grootste
stad van het land, werden de studenten hardhandig
door de politie tegengehouden. Phyoe Phyoe Aung
bood aan dat de studenten zich zouden terugtrekken
als de politie geen geweld zou gebruiken. Op dat
aanbod werd niet ingegaan: Phyoe Phyoe Aung en haar
medestudenten kregen handboeien om, werden hard
op hun hoofd geslagen en werden bedreigd met
seksueel geweld.
De rechtszaak tegen Phyoe Phyoe Aung is nog niet
begonnen, maar voor de aanklachten – onder meer
onwettige samenkomst en relschoppen – kan ze 9,5
jaar gevangenisstraf krĳgen.

Van 5 tot 31 december vestigt Amnesty
International tĳdens een wereldwĳde
Schrĳfmarathon de aandacht op mensen die jouw
hulp nodig hebben. De pen is een machtig wapen.
Jouw brief kan levens veranderen. Schrĳf mee!

VOORBEELDBRIEF
(datum, plaats)

Your Excellency,

Phyoe Phyoe Aung was Secretary General of the All Burma Federation Student
Union. She was arrested after organizing a largely peaceful protest, and charged only
because she exercised her right to freedom of expression. Therefore I call on you
to immediately and unconditionally release Phyoe Phyoe Aung.
Please ensure that pending her release, Phyoe Phyoe Aung is not tortured or
otherwise ill-treated. I also urge you to ensure that she has regular access to
family members and lawyers of her choice and that she is provided with any medical
treatment she may require.
Yours sincerely,

(naam, handtekening)

STUUR JE BRIEF NAAR:

SCHRĲF JE EIGEN BRIEF

President Thein Sein
President Ofﬁce, ofﬁce No. 18
Nay Pyi Taw
Myanmar

Als je liever zelf een tekst maakt voor je brief, gebruik dan zeker
deze eisen:
• Immediately and unconditionally release Phyoe Phyoe
Aung and all the detained peaceful student protesters.
• Ensure that she has regular access to family members
and lawyers of her choice.
• Ensure that she is not tortured or
otherwise ill-treated.

STUUR PHYOE PHYOE
EEN KAARTJE
Phyoe Phyoe houdt van dieren. Een ‘beestig’ kaartje
vrolijkt haar zeker op. Onze collega’s zorgen ervoor dat
jouw kaartje goed terecht komt!
Opgelet: stuur geen religieuze kaartjes.

JOUW BRIEF KAN

LEVENS VERANDEREN
DOE MEE AAN DE SCHRIJFMARATHON VAN 5 TOT
31 DECEMBER.
www.schrijfmarathon.be

Voorbeeldgroet:
I believe you should not have
been imprisoned, because you
solely exercised your right to
freedom of peaceful expression.
I hope you will be released
soon.
(Ik vind dat je nooit
gevangengenomen had mogen
worden, omdat je alleen
gebruikmaakte van je recht om
vreedzaam je mening te uiten.
Ik hoop dat je snel vrijkomt.)

Adres:
Phyoe Phyoe Aung
c/o Myanmar Team
Amnesty International
1 Easton Street
London, WC1X ODW
Verenigd Koninkrijk

Amnesty International, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen, 03 271 16 16, info@aivl.be

Vraag ook je vrienden om mee online actie te voeren via www.schrijfmarathon.be

GEMARTELD VOOR EEN BEKENTENIS
MUHAMMAD BEKZHANOV OEZBEKISTAN

WAT IS ER AAN DE HAND
Wie: Muhammad (61), journalist en papa van drie
dochters.
Wat: opgepakt in maart 1999.
Waarom: beschuldigd van ‘staatsondermĳnende
activiteiten’.
Straf: 15 jaar gevangenisstraf, in 2012 verhoogd met
4 jaar en 8 maanden.
Waarom schrĳven we voor Muhammad: omdat hĳ na
marteling werd gedwongen een ‘bekentenis’ te tekenen
voor verzonnen aanklachten; en omdat hĳ extra straf
kreeg wegens ‘overtreding van de gevangenisregels’.
Actiemogelĳkheden: brief naar de autoriteiten en
solidariteitskaartje.

‘Ik lag dagenlang in een plas bloed, geen water, geen
eten. Ik probeerde me de mooie dingen in mĳn leven te
herinneren, mĳn kinderen, mĳn vrouw. En ik bereidde
me erop voor dat ik zou doodgaan.’
Muhammad Bekzhanov

Van 5 tot 31 december vestigt Amnesty
International tĳdens een wereldwĳde
Schrĳfmarathon de aandacht op mensen die jouw
hulp nodig hebben. De pen is een machtig wapen.
Jouw brief kan levens veranderen. Schrĳf mee!

GEDWONGEN TE BEKENNEN NA
MARTELING
Journalist Muhammad Bekzhanov uit Oezbekistan werd in
1999 gearresteerd. Daarna werd hĳ door leden van de
veiligheidsdienst gemarteld. Ze sloegen hem met rubberen
knuppels, gaven hem elektrische schokken en lieten hem
bĳna stikken. Uiteindelĳk tekende hĳ een ‘bekentenis’ van
‘staatsondermĳnende activiteiten’.
Op basis van deze bekentenis kreeg Muhammad vĳftien jaar
gevangenisstraf. In 2014 zou hĳ worden vrĳgelaten, maar
kort daarvoor kreeg hĳ een extra straf van vier jaar en acht
maanden. Hĳ zou namelĳk ‘de gevangenisregels hebben
overtreden’. Zĳn vrouw bezocht hem vorig jaar en schrok van
de wanhoop in zĳn ogen. Muhammad lĳkt enkel nog te
kunnen overleven. Muhammad voert de trieste lĳst aan van
journalisten met de langste gevangenisstraf.
Muhammad werkte voor de kritische krant Erk. Na tal van
intimidaties verliet hĳ zĳn land in 1993. Na een reeks
bomaanslagen werden begin 1999 honderden Oezbeken
gearresteerd, onder wie opposanten van de regering.
Muhammad werd gedwongen naar zĳn land terug te keren
en werd vervolgens vastgezet en gemarteld. Tĳdens zĳn
rechtszaak maakte hĳ melding van de martelingen. Toch
veroordeelde de rechter hem op basis van de gedwongen
‘bekentenis’.

VOORBEELDBRIEF
(datum, plaats)

Dear President,

Muhammad Bekzhanov was sentenced to 15 years in prison, allegedly after he was
forced to confess to ‘anti-state’ offences. Later he was sentenced to a further
4 years and 8 months in prison for allegedly violating prison rules.
Repeated calls for a fair retrial for Muhammad Bekzhanov have been ignored for more
than 15 years. Therefore I call on you to release him.
I also urge the Prosecutor General to open a full, independent and thorough criminal
investigation into allegations that Muhammad Bekzhanov was tortured or ill-treated in
pre-trial detention and in prison, and to bring those responsible to justice.
Yours sincerely,

(naam, handtekening)

STUUR JE BRIEF NAAR:

SCHRĲF JE EIGEN BRIEF

President Islam Karimov
Rezidentsia prezidenta
ul. Uzbekistanskaia 43
Tashkent 700163
Oezbekistan

Als je liever zelf een tekst maakt voor je brief, gebruik dan zeker
deze eisen:
• Muhammad must be released.
• Order a full investigation into his torture.

STUUR MUHAMMAD EEN KAARTJE
Laat Muhammad weten dat je aan hem denkt. ‘Het is
zo’n grote morele steun voor hem, dat mensen laten
weten dat hij niet vergeten is. Voor hem is dat zijn
levenslucht.’ Aigul Bekzhanova, Muhammads dochter.
Opgelet: stuur geen religieuze kaart. Noem Amnesty niet
en vermeld ook jouw adres niet. Schrijf je groet in het
Oezbeeks. Berichten die de gevangenisautoriteiten niet
kunnen lezen, worden namelijk tegengehouden.

Voorbeeldgroet:
Biz doim siz hakingizda
uilaimiz.
(We denken aan je.)

Adres:
Muhammad Bekzhanov
Otryad 12
KIN 6448
Navoi region
Oezbekistan

JOUW BRIEF KAN

LEVENS VERANDEREN
DOE MEE AAN DE SCHRIJFMARATHON VAN 5 TOT
31 DECEMBER.
www.schrijfmarathon.be
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Vraag ook je vrienden om mee online actie te voeren via www.schrijfmarathon.be

MENSENRECHTENADVOCAAT IN DE CEL
WALEED ABU AL-KHAIR SAUDI-ARABIË

WAT IS ER AAN DE HAND
Wie: Waleed (36), advocaat en papa van eenjarige Joud.
Wat: gearresteerd op 15 april 2014.
Waarom: onder meer beschuldigd van ‘ongehoorzaamheid
aan de leider’, ‘het beledigen van de rechterlĳke macht’
en ‘het schaden van de reputatie van het land’.
Straf: 15 jaar cel, 50.000 euro boete, 15 jaar reisverbod.
Waarom schrĳven we voor Waleed: omdat hĳ niets heeft
misdaan en alleen gebruik maakte van zĳn recht op vrĳe
meningsuiting.
Actiemogelĳkheden: brief naar de autoriteiten en
solidariteitskaartje.

‘Ik werd gevangengezet omdat ik de verdediging van
de onderdrukten in mĳn land op mĳ nam. Vergeet mĳ
niet. Maar belangrĳker nog: vergeet degenen die ik
verdedigde niet.’
Waleed Abu al-Khair

Van 5 tot 31 december vestigt Amnesty
International tĳdens een wereldwĳde
Schrĳfmarathon de aandacht op mensen die jouw
hulp nodig hebben. De pen is een machtig wapen.
Jouw brief kan levens veranderen. Schrĳf mee!

MENSENRECHTENADVOCAAT
IN DE CEL
Waleed Abu al-Khair is een vooraanstaande advocaat in
Saoedi-Arabië. Hĳ stond veel slachtoffers van
mensenrechtenschendingen bĳ. Bĳvoorbeeld zĳn schoonbroer
Raif Badawi, de blogger die tot tien jaar cel en duizend stokslagen
is veroordeeld.
Waleed was al eerder gearresteerd, nadat hĳ bĳ hem thuis
bĳeenkomsten had gehouden om over hervormingen te
discussiëren. Ook werd hĳ aangeklaagd omdat hĳ de rechterlĳke
macht belachelĳk zou hebben gemaakt.
Sinds begin 2011 in de Arabische regio protesten uitbraken,
voeren de Saoedische autoriteiten een klopjacht op iedereen die
kritiek uit. Een nieuwe antiterrorismewet maakt het mogelĳk om
mensen voor vage ‘vergrĳpen’ lange tĳd op te sluiten. Waleed was
in 2014 de eerste die onder die nieuwe wet werd veroordeeld. Hĳ
kreeg vĳftien jaar cel, een boete van 200.000 rial (circa 50.000
euro) en een reisverbod van vĳftien jaar na zĳn vrĳlating. Als
Waleed vrĳkomt, is zĳn dochtertje Joud inmiddels 16 jaar oud.
Waleed werd mishandeld in de gevangenis en wordt soms in
afzondering vastgehouden. Hĳ wordt ook soms dagen en nachten
beroofd van slaap en wordt regelmatig naar een andere gevangenis
overgebracht, waardoor zĳn vrouw hem heel moeilĳk kan
bezoeken.

VOORBEELDBRIEF
(datum, plaats)

Your Majesty,

In July 2014, Waleed Abu al-Khair was sentenced to 15 years in prison, a 15-year travel
ban and a ﬁne of 200.000 Saudi Arabian riyals. I call on you to release Waleed Abu
al-Khair immediately and unconditionally as he is being held solely for the peaceful
exercise of his rights to freedom of expression, association and assembly.
I also call on you to quash his conviction and prison sentence and to drop all
charges against him.
Furthermore, I urge you to ensure that Waleed Abu al-Khair is protected from
torture and other ill-treatment, and that he is provided with any medical attention he
may require. Finally, I call on you to stop the crackdown on activists and their use
of social media in Saudi Arabia.
Yours sincerely,

(naam, handtekening)

STUUR JE BRIEF NAAR:

SCHRĲF JE EIGEN BRIEF

His Majesty King Salman Bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Ofﬁce of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Saudi-Arabië

Als je liever zelf een tekst maakt voor je brief, gebruik dan zeker
deze eisen:

STUUR WALEED EEN KAARTJE
Steek een hart onder de riem van Waleed!
Opgelet: stuur geen religieuze kaart. Noem Amnesty niet,
want dat kan Waleed in gevaar brengen. Jouw adres kun
je wel vermelden. De kaarten zullen via zijn vrouw Samar
Badawi aan Waleed worden gegeven.

• Waleed Abu al-Khair is released immediately and
unconditionally as a prisoner of conscience.
• Waleed Abu al-Khair is protected from
torture and other ill-treatment.
• All charges against Waleed Abu al-Khair
are dropped and his sentence quashed.

Voorbeeldgroet:
My thoughts are with you and
your family. I admire your
courage and hope that you will
be released soon.
(Mijn gedachten zijn bij jou en
je familie. Ik bewonder jouw
moed en hoop dat je snel wordt
vrijgelaten.)

Adres:
Samar Mohammad Badawi
Al-Nahda Street, King
Abdulaziz Road
PO Box 117377
Postal code 21391
Jeddah
Saoedi-Arabië

JOUW BRIEF KAN

LEVENS VERANDEREN
DOE MEE AAN DE SCHRIJFMARATHON VAN 5 TOT
31 DECEMBER.
www.schrijfmarathon.be

Amnesty International, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen, 03 271 16 16, info@aivl.be

Vraag ook je vrienden om mee online actie te voeren via www.schrijfmarathon.be

VERDWENEN IN SYRIE
RANIA ALABBASI EN HAAR GEZIN SYRIE

WAT IS ER AAN DE HAND
Wie: Rania (45, tandarts), haar man Abdulrahman en
hun zes kinderen.
Wat: verdwenen sinds maart 2013.
Waarom: onbekend.
Waarom schrijven we voor Rania: omdat zij en haar
gezin spoorloos zijn, sinds ze door leden van de
militaire veiligheidsdienst zijn opgepakt.
Actiemogelijkheden: brief naar de autoriteiten.

VERDWENEN IN SYRIE
Rania, haar man Abdulrahman, hun dochters Dima,
Entisar, Najah, Alaa en Layan en hun zoontje Ahmad,
verdwenen in maart 2013. Ze beschikten over visa,
zodat ze op elk gewenst moment het land konden
verlaten. Ze waren dat echter niet van plan. De familie
voelde zich veilig, omdat ze zich niet met politieke
activiteiten bezighielden en niet tot een oppositiepartij
behoorden. Ze deden ook niet mee aan demonstraties.
Toch arresteerden op 9 maart 2013 leden van de
Syrische militaire veiligheidsdienst Abdulrahman. Er
werd geen reden voor de arrestatie gegeven. Later
kwamen de agenten nog een keer terug om
kostbaarheden, papieren en de auto’s van het gezin op
te halen. Twee dagen later werden Rania en de
kinderen opgepakt. Daarna is niets meer van hen
vernomen. Familieleden kregen geen informatie van de
autoriteiten. Niet over wat er precies is gebeurd, niet
over waar zij zijn en niet over de reden van hun
arrestatie.

Van 5 tot 31 december vestigt Amnesty
International tijdens een wereldwijde
Schrijfmarathon de aandacht op mensen die jouw
hulp nodig hebben. De pen is een machtig wapen.
Jouw brief kan levens veranderen. Schrijf mee!

VOORBEELDBRIEF
(datum, plaats)

Dear President,

On 9 March 2013, Syrian Military Intelligence ofﬁcers arrested Abdulrahman Yasin in
the Damascus suburb of Mashroua Dummar without giving any reason. Two days
later, they came for his wife Rania Alabbasi and their six children. No one in their
family has heard from them since. I urge you to reveal the fate and whereabouts of
Rania Alabbasi, Abdulrahman Yasin and their children, and grant them access to their
family and a lawyer.
I urge you to release the six children without delay and release Abdulrahman
Yasin and Rania Alabbasi unless they are charged promptly with an internationally
recognizable offence and tried in accordance with international fair trial standards.
Yours sincerely,

(naam, handtekening)

STUUR JE BRIEF NAAR:

SCHRĲF JE EIGEN BRIEF

President Bashar al-Assad
c/o His Excellency Bashar Jaafari, Ph.D.
Syria UN Permanent Representative
820 Second Avenue, 15th Floor
New York, NY 10017
Verenigde Staten

Als je liever zelf een tekst maakt voor je brief, gebruik dan zeker
deze eisen:
• Release Abdulrahman Yasin and Rania Alabbasi unless
they are charged promptly with an internationally
recognizable offence and tried in accordance with
international fair trial standards.
• Release their six children without delay.

JOUW BRIEF KAN

LEVENS VERANDEREN
DOE MEE AAN DE SCHRIJFMARATHON VAN 5 TOT
31 DECEMBER.
www.schrijfmarathon.be

Amnesty International, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen, 03 271 16 16, info@aivl.be

Vraag ook je vrienden om mee online actie te voeren via www.schrijfmarathon.be

AL 43 JAAR IN EENZAME OPSLUITING
ALBERT WOODFOX VERENIGDE STATEN

WAT IS ER AAN DE HAND
Wie: Albert Woodfox (68 jaar).
Wat: veroordeeld in 1973.
Waarom: beschuldigd van moord op een
gevangenisbewaker.
Straf: levenslang.
Waarom schrĳven we voor Albert: omdat hĳ zonder enig
bewĳs in eenzame opsluiting zit.
Actiemogelĳkheden: brief naar de autoriteiten en
solidariteitskaartje.

‘Ik vind het tĳd dat de staat ophoudt te doen alsof er
enig bewĳs is dat Albert Woodfox mĳn man doodde.
Laat het voorbĳ zĳn. Voor iedereen.’
Teenie Rogers, de vrouw van de vermoorde bewaker Brent Miller.

Van 5 tot 31 december vestigt Amnesty
International tĳdens een wereldwĳde
Schrĳfmarathon de aandacht op mensen die jouw
hulp nodig hebben. De pen is een machtig wapen.
Jouw brief kan levens veranderen. Schrĳf mee!

AL 43 JAAR IN EENZAME OPSLUITING
Albert Woodfox zit al 43 jaar in eenzame opsluiting in
de gevangenis in Louisiana. Hĳ werd veroordeeld voor
moord. Albert heeft steeds zĳn onschuld
uitgeschreeuwd. Zĳn veroordeling werd in 2013 zelfs
verworpen. Toch zit Albert nog steeds in de isolatiecel.
Albert zou, samen met twee anderen, betrokken zĳn bĳ
de moord op de gevangenisbewaker Brent Miller. Albert
heeft altĳd beweerd dat hĳ vals is beschuldigd
vanwege zĳn politieke activisme. Hĳ is een voormalig
lid van de Black Panther-beweging, een radicale zwarte
organisatie die eind jaren zestig actief was.
Er is geen bewĳs tegen Albert, behalve een dubieuze
getuigenis van een medegevangene. Die beweerde
eerst dat hĳ niet in de buurt van de moord was, maar
veranderde later zĳn verhaal. Ook zĳn er documenten
opgedoken die suggereren dat de belangrĳkste
ooggetuige is omgekocht door gevangenispersoneel.
Albert zit nu 23 uur per dag alleen in een kleine cel.
Dat is onmenselĳk.

VOORBEELDBRIEF
(datum, plaats)

Your Excellency,

Albert Woodfox is a prisoner in Louisiana who was placed in solitary conﬁnement 43
years ago for a crime he maintains he did not commit.
Though his conviction stands overturned since early 2013, he remains in isolation as
state ofﬁcials continue to appeal his release.
I call on you to immediately release Albert Woodfox from prison.
Following decades of cruel and inhumane conditions in solitary conﬁnement, and no
remedy for serious legal ﬂaws in his case, Albert Woodfox must be freed.
Yours sincerely,

(naam, handtekening)

STUUR JE BRIEF NAAR:

SCHRĲF JE EIGEN BRIEF

Attorney General of Louisiana
Ofﬁce of the Attorney General
1885 North Third Street
Baton Rouge
LA 70802
Verenigde Staten

Als je liever zelf een tekst maakt voor je brief, gebruik dan zeker
deze eis:
• Immediately release
Albert Woodfox from prison.

STUUR ALBERT EEN KAARTJE
Laat Albert weten dat je aan hem denkt en stuur hem
een kaartje. Albert houdt van de natuur, dieren, muziek
en American football. Albert wordt op 18 februari 69
jaar.
Let op: er moet altijd een volledige afzender (inclusief
land) op de envelop staan anders wordt het kaartje niet
doorgegeven aan Albert.

JOUW BRIEF KAN

LEVENS VERANDEREN
DOE MEE AAN DE SCHRIJFMARATHON VAN 5 TOT
31 DECEMBER.
www.schrijfmarathon.be

Voorbeeldgroet:
Dear Albert, you are not alone.
I really hope you will be
released soon.
(Beste Albert, je bent niet
alleen. Ik hoop echt dat je snel
wordt vrijgelaten.)
My best wishes are with you.
Take heart from knowing that
you are not forgotten.
(Mijn beste wensen. Put moed
uit de wetenschap dat je niet
wordt vergeten.)

Adres:
Albert Woodfox
West Feliciana Parish
Detention Center
P.O. Box 2727
St. Francisville
LA 70775
Verenigde Staten

Amnesty International, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen, 03 271 16 16, info@aivl.be

Vraag ook je vrienden om mee online actie te voeren via www.schrijfmarathon.be

