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SCHRIJF EEN BRIEF,
VERANDER EEN LEVEN.

WAT IS DE SCHRIJFMARATHON?
Wereldwijd worden mensen onterecht gevangengezet of bedreigd.
Omdat ze opkomen voor hun rechten en die van anderen. Tijdens
de Schrijfmarathon willen we dit onrecht stoppen. Elk jaar in december schrijven mensen overal ter wereld miljoenen brieven voor
tien personen die onze hulp nodig hebben. Brieven aan machthebbers om te vragen om een vrijlating, bescherming of aanpassing
van een discriminerende wet. En kaartjes aan de tien personen zelf,
om hen een hart onder de riem te steken. Door de massale stroom
van brieven en kaartjes uit de hele wereld zorgen we voor verandering voor deze mensen.

Doe ook mee!
Jouw brief kan levens veranderen.

Ik ben erg dankbaar voor
alle brieven. Uit de grond van mijn
hart zeg ik dat ik nog leef dankzij
de Schrijfmarathon. Die campagne
heeft mijn tegenstanders ervan
weerhouden mij te doden, omdat ze
weten dat jullie er zijn.”
Jani Silva, milieuactivist uit Colombia

HOE WERKT HET?
1 ONDERZOEK
Amnesty International voert grondig onderzoek naar mensenrechtenschendingen. Er worden tien
mensen of gemeenschappen
uitgekozen voor wie de acties
van de Schrijfmarathon écht het
verschil kunnen maken.

5 GERECHTIGHEID
Ieder jaar kunnen we
onrecht stoppen en
verbetert de situatie
van de mensen voor
wie we schrijven.
Ontdek een aantal
succesverhalen op de
achterzijde!

2 SCHRIJFACTIES
In december schrijven mensen over
de hele wereld brieven en tekenen
ze petities om de mensenrechtenschendingen te doen stoppen. Er
worden ook solidariteitskaartjes
geschreven voor de tien personen
of gemeenschappen die centraal
staan in de Schrijfmarathon.

3 SIGNAAL
4 DRUK
Regeringen beseffen dat ze in
de gaten worden gehouden. Ze
voelen wereldwijde druk om hun
burgers beter te behandelen.

Indrukwekkend veel protestberichten vallen in de bus
van regeringen en staatshoofden die mensenrechten
met de voeten treden.
Hartverwarmende steunberichten komen toe bij de
mensen die onrecht worden
aangedaan.

ORGANISEER EEN SCHRIJFACTIE
IN 5 SIMPELE STAPPEN:
1 KIES EEN LOCATIE & DATUM
Bij je thuis of op locatie, in je eentje of in groep, het
kan allemaal! Hoe lang jouw schrijfactie duurt,
bepaal je ook zelf: van één uurtje tot
meerdere dagen. (Tip: 10/12 is
Internationale Mensenrechtendag.)

2 BESTEL OF DOWNLOAD HET
NODIGE SCHRIJFMATERIAAL
Eén gratis schrijfpakket bevat materiaal
voor zo’n 5 personen: achtergrondinformatie, voorbeeldbrieven, kaartjes,
pennen, stickers en posters. Kortom,
alles om je schrijfactie aan te kleden. Wil je met
meer mensen schrijven, dan kan je altijd extra
materiaal bijbestellen. Je kan de voorbeeldbrieven ook downloaden op onze website.

3 PROMOOT JE SCHRIJFACTIE
Op onze website vind je allerlei tips en
materialen om jouw schrijfactie in de
kijker te zetten en er een groot
succes van te maken.

4 SCHRIJF EN LAAT VAN JE HOREN
Als je foto’s deelt op sociale media,
tag dan zeker #Schrijfmarathon
en Amnesty Vlaanderen:
Amnesty International België Vlaanderen
@amnestyvlaanderen
@amnestyvl

5 STUUR JE BRIEVEN
NAAR ONS OP

HOE VERSTUUR IK MIJN
BRIEVEN IN 1-2-3?

1
2

3

Sorteer de brieven en
kaartjes per persoon of land
Gebruik hiervoor
schutbladen of paperclips,
dat maakt het tellen voor
ons gemakkelijker.

Bundel alle brieven en
kaartjes in een grote
envelop
Als het er veel zijn, voorzie
dan één envelop per
persoon of land. Je hoeft de
brieven en kaartjes dus niet
afzonderlijk te adresseren
en frankeren. Zo kan je
heel wat werk en kosten
besparen.

Stuur alles vóór
14 januari 2022 naar
ons Amnesty-kantoor:
Amnesty International
Vlaanderen
T.a.v. Schrijfmarathon
Waversesteenweg 169
1050 Brussel

Verstuur alle brieven en kaartjes tijdig naar ons
kantoor, zodat ze zeker meegeteld kunnen worden. Vervolgens gaan wij de brieven persoonlijk
afgeven aan de ambassades van de betreffende
landen. We grijpen ook de kans aan om over het
onderwerp in gesprek te gaan. En we sturen de
solidariteitskaartjes op naar de juiste bestemmeling. Op die manier staan wij in voor de
buitenlandse verzendkosten en hebben we zicht
op het totaal aantal acties. En jij bent zeker dat
jouw brieven en kaartjes goed terechtkomen!

VOOR WIE SCHRIJVEN WE?
Dit jaar schrijven we voor deze tien moedige mensen, omdat we ervan overtuigd zijn dat de stapels brieven uit de hele
wereld voor hen het verschil kunnen maken.

JANNA JIHAD (15) uit de Bezette

BERNARDO CAAL XOL uit Guatemala

Palestijnse Gebieden
wordt met de dood bedreigd omdat ze
het geweld tegen de Palestijnse bevolking
aankaart.

werd veroordeeld tot meer dan zeven jaar
gevangenisstraf omdat hij het milieu wil
beschermen.

ZHANG ZHAN uit China
werd veroordeeld tot vier jaar cel omdat ze
de waarheid over corona blootlegde.

IMOLEAYO MICHAEL uit Nigeria

riskeert een jarenlange gevangenisstraf
omdat hij vreedzaam protesteerde tegen
politiegeweld.

MOHAMED EL-BAQER uit Egypte
zit in de gevangenis omdat hij als mensenrechtenadvocaat opkwam voor mensen aan
de rand van de Egyptische samenleving.

RUNG PANUSAYA uit Thailand
riskeert levenslang voor haar vreedzaam
protest en kritiek op de regering.

WENDY GALARZA uit Mexico
werd neergeschoten door de politie tijdens
een vreedzame demonstratie voor vrouwenrechten.

MIKITA ZALATAROU (17) uit Belarus

werd mishandeld en veroordeeld tot 5 jaar
gevangenis zonder eerlijk proces.

CIHAM ALI AHMED uit Eritrea

ANNA SHARYHINA EN VIRA
CHERNYGINA uit Oekraïne

verdween op haar 15de en wordt al jaren
op een geheime locatie gevangengehouden.

werden al meermaals aangevallen omdat
ze opkomen voor LGBTI+- en vrouwenrechten. Maar de daders worden nooit berecht.

BRIEVEN SCHRIJVEN WERKT!
2021 - BURUNDI
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GERMAIN KWAM VRIJ
Germain Rukuki werd
veroordeeld tot 32 jaar
cel omdat hij opkomt voor
mensenrechten in zijn
land. In 2020 schreven we
massaal voor zijn vrijlating.
Niet veel later mocht hij de
gevangenis verlaten.
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Lees hier alle resultaten van de Schrijfmarathon van vorig jaar.

2020 – DE FILIPIJNEN

MARINEL BEDANKT JULLIE
“ De Schrijfmarathon van Amnesty
heeft een enorm verschil gemaakt
in hoe ik mijn activisme zie. Het
versterkte mijn zelfvertrouwen en
overtuigde mij van de kracht van het
getal. Bedankt dat je de tijd nam om
te schrijven en actie te voeren”
Marinel, klimaatactiviste

Wil je graag op de hoogte blijven van de impact van jouw brieven?
Meld je aan op www.schrijfmarathon.be/goednieuws.
Heb je nog vragen of wil je advies?
Mail naar schrijfmarathon@amnesty-international.be of bel 02 669 37 37. Wij helpen je graag!

