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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. 
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(Datum, plaats)

Dear Prosecu tor General,

Miki ta Zalatarou was wai t ing 
for a friend on the street 

in 

Homel when he was swep t 
into a crowd of protesters 

on 

10 August 2020. Wi thin 24 hours, the 16-year
-old – who 

also has epilepsy – was in 
police custody, accused of 

throwing a Molotov cocktail . Officers bea
t him, electrocu ted 

him, interrogated him wi thou
t a lawyer or responsible a

dul t 

present, and locked him up 
for six months before put t i

ng 

him on trial. Despi te no evi
dence showing Miki ta had been 

involved in any violence, he 
was convicted and sentence

d to 

five years’ imprisonment.

Please do all in your power
 to ensure that he is relea

sed 

pending a fair trial that me
ets internat ional child just ice

 

standards.

Yours sincerely,

 (Jouw naam, schooladres, h
andtekening)

 VOORBEELDBRIEF

Stuur je brief naar de Belarussische 
minister van Justitie:

  
Prosecutor General of the  
Republic of Belarus
ul. Internatsionalnaya 22
220030 Minsk
BELARUS

2,23 €/stuk

SCHRIJF  
MEE!

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.

VRAAG GERECHTIGHEID VOOR MIKITA 


