
AMNESTY INTERNATIONAL I SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2021-202224AMNESTY INTERNATIONAL SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2021-202224

WIE?
Mikita Zalatarou uit 
Belarus.  

WAT? 
Mikita werd tot 5 jaar cel 
veroordeeld voor feiten 
die niet bewezen zijn. Hij 
werd in de cel mishandeld 
en ondervraagd zonder 
advocaat. 

WAT KAN JE 
DOEN? 
Schrijf naar de 
Belarussische minister van 
Justitie en vraag om Mikita 
vrij te laten tot hij een 
eerlijk proces krijgt. 

SCHRIJF EEN BRIEF, 
VERANDER EEN LEVEN 

GESLAGEN,  
GEËLEKTROCUTEERD
EN GEVANGEN GENOMEN

MIKITA ZALATAROU  

WAT IS ER AAN DE HAND?
Tot voor kort ging Mikita Zalatarou naar school en luisterde hij in zijn vrije tijd naar 
rap of speelde hij Minecraft. Vandaag zit hij gevangen op een plek die erger is dan 
Nether, een helse dimensie uit zijn favoriete computerspel. 

Op 10 augustus 2020 stond Mikita een vriend op te wachten op een plein in 
Homel, zijn woonplaats. Vlakbij was een protestactie bezig tegen de Belarussische 
president Loekasjenko. Toen de politie opdaagde, stoof de protesterende menigte 
uiteen. Mikita rende ook weg, volgens zijn vader omdat iemand hem had gezegd 
dat hij zich beter uit de voeten maakte. 

De volgende dag stond de politie aan de deur. Ze sloegen Mikita en namen hem 
mee. Ze zeiden dat hij tijdens het protest een molotovcocktail* had gegooid 
naar twee agenten. In de gevangenis werd hij door agenten geëlektrocuteerd en 
ondervraagd zonder advocaat of een volwassen tussenpersoon. Ze sloten hem 6 
maanden op voordat zijn zaak voor de rechtbank kwam.

De rechter veroordeelde Mikita tot 5 jaar in een jeugdgevangenis voor het ver-
storen van de openbare orde en het gebruik van illegale explosieven, ondanks 
gebrek aan bewijs. Vraag aan Belarus om Mikita vrij te laten tot hij een eerlijk 
proces krijgt.

*Een bom gemaakt van een glazen fles met brandbare vloeistof. 

©
 P

R
IV

É

BELARUS

AMNESTY INTERNATIONAL I SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2021-202224



AMNESTY INTERNATIONAL I SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2021-2022 25AMNESTY INTERNATIONAL SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2021-2022 25

SCHRIJF  
MEE!

VRAAG GERECHTIGHEID VOOR MIKITA 

(Datum, plaats)

Geach te mijnheer de minist
er van Just i t ie,

Op 10 augustus 2020 stond 
Miki ta Zalatarou op straat in 

Homel op een vriend te wa
ch ten. Hij werd meegesleurd

 door 

een menigte die aan het pr
otesteren was. De volgende

 dag 

werd de 16-jarige jongen aa
ngehouden en beschuldigd v

an 

het gooien van een molotovc
ocktail . Agenten sloegen he

m 

en dienden elektrische scho
kken toe. Hij werd ondervra

agd 

zonder dat er een advocaa
t of verantwoordeli jke volwas

sene 

bij was. Daarna werd hij 6 
maanden in de gevangenis 

vastgehouden voordat zijn za
ak voor de rech ter kwam. 

Er is geen bewijs dat Miki ta betrokken was bij enig
 geweld 

die dag, maar toch kreeg h
ij een gevangenisstraf van 

 

5 jaar. Doe alles wat u kun
t om ervoor te zorgen dat 

hij 

word t vrijgelaten, in afwach
t ing van een eerli jk proces.

 

Daarbij moet de extra besc
herming voor kinderen, zoal

s het 

internat ionaal rech t voorziet
, worden gerespecteerd. 

Hoogach tend,

 (Jouw naam, schooladres, h
andtekening)

 VOORBEELDBRIEF

Stuur je brief naar de Belarussische  
ambassade in Brussel: 

  
Ambassade van Belarus
Molièrelaan 192
1050 Brussel

1,19 €/stuk

Speel je Minecraft? Bouw iets voor Mikita 
Als je graag Minecraft speelt, kan je omgevingen creëren die vrijheid en hoop 
symboliseren. Je kan deze printen en opsturen naar Mikita op het onderstaande adres.

Mikita Zalatarou 
Educational Colony V.K – 2
Ul. Batova 4
Bobruisk
213800 Mogilevskaya Obl.
BELARUS

Stuur een kaartje naar Mikita
Laat Mikita weten dat je aan hem denkt en stuur hem een kaartje. Schrijf een boodschap 
in het Engels, bv. “I support you” (“Ik steun je”) of maak een tekening. Gebruik het adres 
uit de tip hierboven.


