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 IN DE GEVANGENIS 
 OMDAT HIJ HET 
 MILIEU BESCHERMT 

SCHRIJF VOOR 
BERNARDO UIT GUATEMALA 

HET PROBLEEM
Bernardo Caal Xol, een leraar en vakbondsleider, deed alles 

wat hij kon om het land en de natuurlijke grondstoffen van 

zijn volk vreedzaam te beschermen. Hij werd publiekelijk 

belasterd en zonder eerlijk proces veroordeeld tot meer dan 

zeven jaar gevangenisstraf.

WATER OM TE OVERLEVEN
Toen een bedrijf met een vergunning van de regering de Ca-

habón-rivier afdamde om er twee hydro-elektrische centrales 

te bouwen, protesteerden Bernardo en zijn volk daartegen. 

De rivier is een van de langste in Guatemala en is heilig voor 

de Maya Q'eqchi’. Door de bouw van de waterkrachtcentrales 

was al een groot deel van hun bos weggekapt; nu zouden ze 

ook nog het kostbare water verliezen dat ze nodig hebben 

om te overleven. Bernardo eiste dat de activiteiten van de 

waterkrachtcentrales zouden worden stopgezet. Hij zei dat 

de autoriteiten zijn volk niet geconsulteerd hadden bij de 

plannen voor de bouw van de centrales. Dat is nochtans een 

vereiste volgens het internationaal recht.

 

VEROORDEELD ZONDER ENIGE VORM 
VAN BEWIJS
Maar zijn acties brachten hem in conflict met het bedrijf en 

de economische en politieke elites. Bernardo werd publieke-

lijk belasterd. In 2018 veroordeelde een rechter hem tot meer 

dan zeven jaar gevangenisstraf, zonder dat er enig bewijs was 

geleverd voor zijn ‘misdrijven’. 

“ Waarom zit ik in de gevangenis? 
Omdat ik aan de kaak stel wat ze 
met de rivieren doen, en verdedig 
wat er nog van over is.”
Bernardo Caal Xol

SCHRIJF EEN BRIEF, 
VERANDER EEN LEVEN.  
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ROEP GUATEMALA OP OM BERNARDO
ONMIDDELLIJK VRIJ TE LATEN. 

Señora Fiscal General:

Bernardo Caal Xol lleva un pueblo entero en el corazón. Él y las comunidades maya q’eqchi’ son 
parte fundamental del legado de Guatemala. Protegen pacíficamente unas tierras y unas aguas 
que hacen del país un destino internacional único, pero las centrales hidroeléctricas autorizadas 
a funcionar sin el permiso de estas comunidades están alterando el Cahabón, su río sagrado, 
influyendo en el paisaje y destruyendo su forma de vida.

Bernardo, que sólo quiere asegurarse de que la tierra y el agua se conservan para el futuro, ha 
sido calumniado con acusaciones sin fundamento y condenado a más de siete años de cárcel 
por cargos falsos. Le pido que retire todos los cargos contra Bernardo y que quede en libertad de 
inmediato.  

Atentamente,
[jouw naam + land]

VERTALING
Geachte procureur-generaal,
Bernardo Caal Xol draagt een heel volk in zijn hart. Hij en de Maya Q'eqchi’ zijn een vitaal on-
derdeel van Guatemala's erfgoed. Zij beschermen op vreedzame wijze het land en het water dat 
Guatemala tot een unieke bestemming in de wereld maakt. Maar de waterkrachtcentrales die 
zonder hun toestemming gebouwd werden, verstoren hun heilige rivier de Cahabón, beschadi-
gen het landschap en vernietigen hun manier van leven. Bernardo wil alleen maar dat het land 
beschermd wordt voor latere generaties, maar toch wordt hij publiekelijk belasterd en veroor-
deeld tot meer dan zeven jaar gevangenisstraf op basis van valse beschuldigingen. Ik verzoek u 
dringend alle aanklachten tegen Bernardo te laten vallen en hem onmiddellijk vrij te laten.

STUUR EEN KAART,  ZODAT BERNARDO WEET DAT JE AAN HEM DENKT.  

TEKSTSUGGESTIE
Querido Bernardo, 
pensamos en ti y te 
apoyamos. No pierdas  
la esperanza!*

[jouw naam + land]

 
 

*Beste Bernardo,  
we denken aan je en staan 
achter je. Blijf erin geloven!

SCHRIJF EEN BRIEF  NAAR DE AUTORITEITEN.

STUUR JE 
BRIEF NAAR
Amnesty Vlaanderen

T.a.v. Schrijfmarathon

Waversesteenweg 169  

1050 Brussel

STUUR JE KAART NAAR
Bernardo Caal Xol

T.a.v. Schrijfmarathon  

Amnesty Vlaanderen

Waversesteenweg 169

1050 Brussel

Bezorg ons jouw brieven en kaartjes  vóór 14 januari 2021.  

Wij zorgen ervoor dat ze terechtkomen bij de juiste bestemmeling.
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 4 JAAR CEL OMDAT 
 ZE DE WAARHEID 
 OVER CORONA
 BLOOTLEGDE 

SCHRIJF VOOR 
ZHANG UIT CHINA 

HET PROBLEEM
Toen Wuhan als eerste stad ter wereld in lockdown ging, was 

Zhang Zhan (38) een van de weinige burgerjournalisten die 

verslag deed van de uitbrekende coronacrisis. Ze werd op-

gepakt en veroordeeld tot 4 jaar cel. Zo willen de autoriteiten 

haar het zwijgen opleggen.

OP ZOEK NAAR DE WAARHEID
Zhang Zhan wilde de waarheid naar buiten brengen. Daarom 

trok de voormalig advocaat in februari 2020 als burgerjourna-

list naar de belegerde stad waar de coronapandemie begon. 

Op sociale media berichtte ze dat overheidsvertegenwoor-

digers onafhankelijke journalisten oppakten en familie van 

coronapatiënten lastigvielen. Burgerjournalisten waren op 

dat moment de enigen die vanuit Wuhan ongecensureerde 

informatie over de epidemie naar buiten brachten. 

BURGERJOURNALISTEN ALS DOELWIT
Burgerjournalisten werken onafhankelijk van door de staat 

gecensureerde media. Omdat ze regelmatig informatie naar 

buiten brengen die de regering liever stilhoudt, worden ze 

voortdurend lastiggevallen. In mei 2020 ‘verdween’ Zhang 

Zhan. De autoriteiten bevestigden later dat de politie haar 

vasthield in Shanghai, 640 kilometer van Wuhan. In juni 2020 

ging zij in hongerstaking uit protest tegen haar opsluiting. In 

december was Zhang Zhan zo verzwakt, dat ze in een rolstoel 

de rechtszaal binnenreed. De rechter veroordeelde haar tot 4 

jaar gevangenisstraf voor ‘ruzie zoeken en problemen uitlok-

ken’. Haar familie mag haar nog steeds niet bezoeken.  

“ We moeten de waarheid nastreven, 
ten koste van alles. Waarheid is 
altijd het kostbaarste ter wereld 
geweest. Het is ons leven.”
Zhang Zhan

SCHRIJF EEN BRIEF, 
VERANDER EEN LEVEN.  
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Bezorg ons jouw brieven en kaartjes  vóór 14 januari 2021.  

Wij zorgen ervoor dat ze terechtkomen bij de juiste bestemmeling.

ROEP DE PRESIDENT VAN CHINA OP 
ZHANG ZHAN ONMIDDELLIJK VRIJ TE LATEN.  

Dear President Xi, 

Zhang Zhan typifies the courage of investigative journalists who speak truth to power. Citizen 
journalists like her were the only source of uncensored, independent, and first-hand information 
about the coronavirus outbreak, publishing reports on social media and the internet despite 
constant harassment and repression. Yet, instead of being praised, Zhang Zhan received four 
years’ imprisonment for daring to report what she saw. If the Chinese authorities are serious 
about combating Covid-19 and preventing similar outbreaks from happening again, they must 
stop censorship and respect freedom of expression – free Zhang Zhan immediately and uncon-
ditionally. 
 
Yours sincerely,
[jouw naam + land]

VERTALING
Beste President Xi, 
Zhang Zhan typeert de moed van onderzoeksjournalisten om de waarheid naar buiten te brengen. 
Burgerjournalisten zoals zij waren de enige bron van ongecensureerde, onafhankelijke informatie 
over de uitbraak van het coronavirus. Ze berichtten op sociale media en het internet, ondanks 
voortdurende intimidatie en repressie. Maar in plaats van erkenning, kreeg Zhang Zhan vier jaar 
gevangenisstraf omdat ze durfde berichten over wat ze zag. Als de Chinese autoriteiten er alles 
aan willen doen om Covid-19 te bestrijden, moeten ze stoppen met censureren en de vrijheid van 
meningsuiting respecteren – laat Zhang Zhan onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij. 

STUUR EEN KAART,  ZODAT ZHANG ZHAN WEET DAT JE AAN HAAR DENKT.   

TEKSTSUGGESTIE
Zhang Zhan, your dedica-
tion to reporting the truth 
will continue to inspire 
others.

I will continue to support 
you and look forward to the 
day you regain freedom. 
Keep your spirits up!*

[jouw naam + land]

*Zhang Zhan, jouw toewijding om verslag te doen van de waarheid, zal anderen blijven inspireren.  
Ik zal je blijven steunen en kijk uit naar de dag waarop je vrijkomt. Houd moed!

SCHRIJF EEN BRIEF  NAAR DE AUTORITEITEN.

STUUR JE 
BRIEF NAAR
Amnesty Vlaanderen

T.a.v. Schrijfmarathon

Waversesteenweg 169  

1050 Brussel

V.
U

. 
A

M
N

E
S

TY
 I

N
TE

R
N

AT
IO

N
A

L,
 W

IE
S

 D
E

 G
R

A
E

VE
, 
G

O
FF

A
R

TS
TR

A
AT

 3
2

, 
1

0
5

0
 B

R
U

S
S

E
L

STUUR JE KAART NAAR
Zhang Zhan

T.a.v. Schrijfmarathon  

Amnesty Vlaanderen

Waversesteenweg 169

1050 Brussel
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 OPGESLOTEN 
 OMDAT HIJ OPKOMT 
 VOOR VRIJHEID 

SCHRIJF VOOR 
MOHAMED UIT EGYPTE 

HET PROBLEEM
Mensenrechtenadvocaat Mohamed el-Baqer (41) moet zijn 

vrouw, vijf katten en alle anderen van wie hij houdt missen. 

Hij wordt onterecht verdacht van terrorisme en zit in de ge-

vangenis omdat hij opkomt voor mensen aan de rand van de 

Egyptische samenleving. 

MENSENRECHTENWERK IS GEEN 
TERRORISME
In september 2019 ging Mohamed el-Baqer naar het kantoor 

van de openbaar aanklager om zijn vriend te verdedigen. 

Maar hij werd zelf gearresteerd, zonder enige officiële aan-

klacht. De autoriteiten houden hem vast op verdenking van 

aan terrorisme gerelateerde misdrijven, omdat ze het niet 

eens zijn met zijn mensenrechtenwerk. El-Baqer leidt het 

Adalah Center for Rights and Freedoms, dat opkomt voor 

mensenrechten en mensen die onterecht in de gevangenis 

zitten. 

GEEN BED, GEEN FAMILIEFOTO’S
In de gevangenis wordt el-Baqer wreed behandeld. Hij mocht 

zijn stervende vader niet zien en wordt vastgehouden in een 

krappe, stinkende cel. Hij krijgt geen bed of matras, kan niet 

buiten sporten en mag zelfs geen familiefoto’s hebben.

“ Op een dag zullen we ons werk 
voor vrije gemeenschappen 
voortzetten. Help mee die dag 
dichterbij te brengen.”
Mohamed el-Baqer

SCHRIJF EEN BRIEF, 
VERANDER EEN LEVEN.  
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Zet je berichtje ook op Twitter of Facebook en gebruik daarbij deze hashtags:

#Free_Baker / #رقابل_ةيرحلا

Bezorg ons jouw brieven en kaartjes  vóór 14 januari 2021.  

Wij zorgen ervoor dat ze terechtkomen bij de juiste bestemmeling.

ROEP DE PRESIDENT VAN EGYPTE OP OM
MOHAMED ONMIDDELLIJK VRIJ TE LATEN. 

Dear President al-Sisi,

As a human rights lawyer, Mohamed el-Baqer helps the people who need him most – those who 
have been marginalized and jailed unfairly. Now Mohamed, himself, has been locked up unjustly. 
Falsely accused of terrorism, el-Baqer was never put on trial. Instead he was thrown in jail where 
prison authorities are confining him to his cell round the clock and cruelly refusing him a bed, mat-
tress, books, newspapers – even family photos. 
Defending people’s freedom should not cost him his own. I ask that you release Mohamed el-Ba-
qer immediately and unconditionally, and close all investigations into the bogus accusations made 
against him.  

Yours sincerely,

[jouw naam + land]

VERTALING
Geachte President al-Sisi,
Als mensenrechtenadvocaat helpt Mohamed el-Baqer mensen aan de rand van de samenle-
ving en zij die onterecht gevangenzitten. Nu zit Mohamed zelf onterecht vast, zonder officiële 
aanklacht. In plaats van voor de rechter te komen, werd hij in de gevangenis gegooid. Hij mag 
van de gevangenisautoriteiten niet uit zijn cel en ze ontzeggen hem op wrede wijze een bed, 
matras, boeken, kranten en zelfs familiefoto's. Opkomen voor de vrijheid van anderen mag hem 
niet zijn eigen vrijheid kosten. Ik vraag u Mohamed el-Baqer onmiddellijk en onvoorwaardelijk 
vrij te laten, en alle onderzoeken af te sluiten die tegen hem lopen op basis van onterechte 
verdenkingen.  

STUUR EEN KAART,  ZODAT MOHAMED WEET DAT JE AAN HEM DENKT.

TEKSTSUGGESTIE
Dear Mohamed, I stand 
with you and your fight 
for freedom.*

[jouw naam + land]

*Beste Mohamed, ik sta achter jou 
en jouw strijd voor vrijheid.

SCHRIJF EEN BRIEF  NAAR DE AUTORITEITEN.

STUUR JE 
BRIEF NAAR
Amnesty Vlaanderen

T.a.v. Schrijfmarathon

Waversesteenweg 169  

1050 Brussel

V.
U

. 
A

M
N

E
S

TY
 I

N
TE

R
N

AT
IO

N
A

L,
 W

IE
S

 D
E

 G
R

A
E

VE
, 
G

O
FF

A
R

TS
TR

A
AT

 3
2

, 
1

0
5

0
 B

R
U

S
S

E
L

STUUR JE KAART NAAR
Mohamed el-Baqer

T.a.v. Schrijfmarathon  

Amnesty Vlaanderen

Waversesteenweg 169

1050 Brussel

Mohamed el-Baqer is dol 

op katten. Hij heeft er zelf 

vijf. Hij is een voetbalfan 

en houdt van squash 

en motorrijden. Als 

Nubiër geniet hij 

ook van Nubische 

muziek en  

cultuur.
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 NEERGESCHOTEN TIJDENS
 EEN DEMONSTRATIE VOOR
 VROUWENRECHTEN 

SCHRIJF VOOR 
WENDY UIT MEXICO 

HET PROBLEEM
Wendy Galarza is kinderverzorgster en ervan overtuigd 

dat het ondersteunen van jonge kinderen de sleutel is tot 

een vriendelijke en empathische samenleving. Dat is geen 

eenvoudige opgave in Mexico, waar vrouwen vaak worden 

misbruikt en vermoord, alleen maar omdat ze vrouw zijn. 

Wendy kwam zelf bijna om het leven omdat ze het geweld 

tegen vrouwen aan de kaak stelde.

VERWOND DOOR POLITIEKOGELS
Op 9 november 2020 nam Wendy deel aan een mars die 

georganiseerd was door feministische collectieven in Cancún. 

De deelnemers vroegen om gerechtigheid voor de moord op 

een vrouw die Alexis heette. Maar toen een groep demon-

stranten houten versperringen in brand stak, schoot de politie 

in de lucht en ook, zoals sommigen beweren, op de menigte. 

Later ontdekte Wendy dat ze kogelwonden in haar been en 

vulva had.

STRAFFELOOS POLITIEGEWELD
Twee dagen later diende ze klacht in tegen de politie. Het 

duurde maanden voor de openbaar aanklager haar bewijsma-

teriaal accepteerde, waaronder kleding met kogelgaten. De 

zaak loopt nog steeds. Degenen die ervan verdacht worden 

haar te hebben neergeschoten, werden nog niet berecht. 

Wendy liet zich niet ontmoedigen en begon een collectief met 

andere vrouwen die bij de demonstratie waren aangevallen. 

“ Ik zal ervoor zorgen dat  
9 november nooit vergeten wordt. 
Ik blijf mijn stem verheffen en 
onze rechten verdedigen.”
Wendy Galarza

SCHRIJF EEN BRIEF, 
VERANDER EEN LEVEN.  
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Post je berichtje ook op Twitter. Vermeld @ShoutForWendy en gebruik de 
hashtag #ShoutForWendy of #GritoPorWendy. Tip: post een foto van je 
handgeschreven boodschap om het nog persoonlijker te maken.

VRAAG DE MEXICAANSE AUTORITEITEN 
OM GERECHTIGHEID VOOR WENDY. 

Señor Fiscal General:

Wendy Galarza trabaja como niñera particular. Mediante su trabajo se esfuerza en crear una 
sociedad más amable y compasiva, un importante objetivo en un contexto donde las mujeres a 
menudo sufren abusos y son asesinadas por ser mujeres. El 9 de noviembre de 2020, Wendy 
también casi pierde la vida por esta violencia. Asistió a una marcha feminista en Cancún donde 
la policía efectuó disparos y ella resultó herida. Presentó una denuncia contra la policía, pero los 
responsables de la violencia no han comparecido ante la justicia. Demuestre a Wendy que se 
toma en serio la violencia contra las mujeres. Investigue de forma imparcial y concienzuda las 
violaciones que sufrió y garantice que todos los responsables son puestos a disposición judicial.

Atentamente,

[jouw naam + land]

VERTALING
Geachte procureur-generaal,
Wendy Galarza is een toegewijde kinderverzorgster die streeft naar een samenleving die vrien-
delijker en empathischer is. Dat is een belangrijk doel in een land waar vrouwen vaak worden 
misbruikt en vermoord, alleen maar omdat ze vrouw zijn. Op 9 november 2020 kwam Wendy zelf 
ook bijna om het leven door dit geweld. Ze woonde een feministische mars bij in Cancún, waar 
de politie schoten loste en zij gewond raakte. Ze diende een klacht in tegen de politie, maar de 
verantwoordelijken zijn nog niet berecht. Laat Wendy zien dat u geweld tegen vrouwen serieus 
neemt. Stel een onpartijdig en grondig onderzoek in naar het geweld waarvan zij het slachtoffer 
werd en zorg ervoor dat alle verantwoordelijken voor de rechter worden gebracht.

STUUR EEN KAART,  ZODAT WENDY WEET DAT JE AAN HAAR DENKT. 

SCHRIJF EEN BRIEF  NAAR DE AUTORITEITEN.

STUUR JE 
BRIEF NAAR
Amnesty Vlaanderen

T.a.v. Schrijfmarathon

Waversesteenweg 169  

1050 Brussel

TEKSTSUGGESTIE
Querida Wendy, apoyo tu 
lucha por los derechos de 
las mujeres.*

[jouw naam + land]

*Beste Wendy, ik steun jouw strijd 
voor vrouwenrechten.

Bezorg ons jouw brieven en kaartjes  vóór 14 januari 2021.  

Wij zorgen ervoor dat ze terechtkomen bij de juiste bestemmeling.
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STUUR JE KAART NAAR
Wendy Galarza

T.a.v. Schrijfmarathon  

Amnesty Vlaanderen

Waversesteenweg 169

1050 Brussel
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SCHRIJF EEN BRIEF, 
VERANDER EEN LEVEN. 

 AANGEVALLEN OMDAT ZE OPKOMEN 
 VOOR LGBTI+- EN VROUWENRECHTEN  

SCHRIJF VOOR 
ANNA EN VIRA UIT OEKRAÏNE 

HET PROBLEEM
Sphere ngo is een van de oudste organisaties voor LGBTI+- 

en vrouwenrechten in Oekraïne. Ze werd opgericht door Anna 

Sharyhina en Vira Chernygina en biedt een veilige plek aan 

LGBTI+-mensen en vrouwen. Maar de afgelopen jaren werd 

de organisatie meermaals het doelwit van anti-LGBTI+-groe-

pen, zonder dat de politie daartegen optreedt. 

STRONT OP DEURKNOPPEN EN  
INGEGOOIDE RAMEN
Als het gaat om de rechten van LGBTI+'ers (lesbisch, homo, 

bi, trans, intersekse en andere genderidentiteiten) staat  

Oekraïne bekend als een van de meest progressieve 

post-Sovjetlanden. Toch slaagt het land er niet in om op te 

treden tegen het toenemende aantal haatmisdrijven. Er zijn 

steeds meer groepen die LGBTI+'ers belagen en de suppor-

ters en gebouwen van Sphere werden al tientallen keren het 

doelwit van discriminerende acties. Tegenstanders plassen 

tegen de muren, smeren stront op deurknoppen, gooien 

ramen in en roepen homofobe slogans. Anna en Vira doen 

telkens aangifte bij de politie, maar er wordt niemand verant-

woordelijk gesteld.

EERSTE PRIDE WAS ENORM SUCCES
In 2019 organiseerde Sphere de allereerste Pride in Charkov, 

de op een na grootste stad in Oekraïne. Ondanks bedreigin-

gen en intimidatie werd het met 3000 deelnemers een enorm 

succes. Maar in plaats van de demonstranten te bescher-

men tegen geweld, nam de politie deel aan het homofobe 

misbruik. Anna en Vira zeggen dat Sphere en haar supporters 

permanent in angst leven omdat de politie weigert actie te 

ondernemen tegen continue aanvallen.

“ Ik wil dat onze aanvallers 
volgens de wet berecht worden.”
Anna Sharyhina
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EIS DAT OEKRAÏNE DE AANVALLERS VAN 
SPHERE MOET VERVOLGEN. 

Dear Minister,

Sphere NGO in Kharkiv is one of the oldest LGBTI and women’s rights NGOs in Ukraine. But as 
groups targeting LGBTI people have proliferated across the country, Sphere has endured dozens 
of discriminatory attacks. These include physical attacks, destruction of their property and homo-
phobic chants hurled at supporters. I urge you to ensure that the attacks on Sphere – including 
the hate motive – are investigated, and those responsible are held to account in fair trials. Ukrai-
ne must build on its recent progress on LGBTI rights and end impunity for hate crimes.

Yours sincerely,

[jouw naam + land]

VERTALING
Geachte minister,
Sphere ngo in Charkov is een van de oudste ngos voor LGBTI+- en vrouwenrechten in Oekraïne. 
Maar door het toenemende aantal anti-LGBTI+-groepen over het hele land, krijgt Sphere te 
maken met tientallen discriminerende aanvallen. Het gaat onder meer om fysieke aanvallen, 
vernieling van hun eigendommen en homofobe slogans naar hun supporters. Ik vraag u uitdruk-
kelijk om ervoor te zorgen dat de aanvallen op Sphere – met haatmotief – worden onderzocht en 
dat de verantwoordelijken in een eerlijk proces berecht worden. Oekraïne moet voortbouwen op 
de recente vooruitgang op het vlak van LGBTI+-rechten en een einde maken aan de straffeloos-
heid van haatmisdrijven.

SCHRIJF EEN BRIEF  NAAR DE AUTORITEITEN.

STUUR JE 
BRIEF NAAR
Amnesty Vlaanderen

T.a.v. Schrijfmarathon

Waversesteenweg 169  

1050 Brussel

TEKSTSUGGESTIE
Dear people of Sphere,  
I stand with you. Don't 
lose hope!*

[jouw naam + land]

 

*Beste mensen van Sphere,  
ik sta achter jullie. Houd vol!

STUUR EEN KAART,  ZODAT ANNA EN VIRA EN ALLE ANDERE MENSEN 
BIJ SPHERE WETEN DAT JE AAN HEN DENKT.

Bezorg ons jouw brieven en kaartjes  vóór 14 januari 2021.  

Wij zorgen ervoor dat ze terechtkomen bij de juiste bestemmeling.
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STUUR JE KAART NAAR
Sphere ngo

T.a.v. Schrijfmarathon  

Amnesty Vlaanderen

Waversesteenweg 169

1050 Brussel



1AMNESTY INTERNATIONAL SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2020-2021

 MET DE DOOD BEDREIGD 
 OMDAT ZE RACISME EN 
 GEWELD AANKAART 

SCHRIJF VOOR JANNA UIT DE 
BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN 

HET PROBLEEM
Janna Jihad (15) wil een gewone jeugd. ‘Net als iedere 

jongere wil ik gewoon voetballen met mijn vrienden zonder 

dat het traangas regent’, zegt ze. Maar de Palestijnse tiener 

woont op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, waar 

ze systematisch wordt gediscrimineerd. En dan is het leven 

allesbehalve gewoon.

JOURNALIST OP HAAR DERTIENDE
Toen Janna Tamimi, beter bekend als Janna Jihad, zeven 

jaar oud was, doodde het Israëlische leger haar oom. Met de 

telefoon van haar moeder legde Janna vast hoe haar gemeen-

schap gebukt gaat onder het racistische geweld van de Isra-

elische troepen. Janna was pas 13 toen ze erkend werd als 

een van ’s werelds jongste journalisten. Ze doet verslag van 

hoe het Israëlische leger Palestijnen onderdrukt en daarbij 

dodelijk geweld niet schuwt. 

PALESTIJNSE KINDEREN HEBBEN 
OOK BESCHERMING NODIG
De militairen doen nachtelijke invallen, vernielen huizen 

en scholen en slaan gemeenschappen neer die voor hun 

rechten opkomen. Ook Palestijnse kinderen zijn het slacht-

offer – ze worden gedood of raken gewond. Israël heeft het 

Kinderrechtenverdrag ondertekend, maar doet niets om de 

rechten van Palestijnse kinderen op de Westelijke Jordaan- 

oever te beschermen. De Israëlische kinderen worden wel  

beschermd, zelfs zij die in de illegale nederzettingen bij 

Janna in de buurt wonen. Vanwege haar journalistieke werk 

wordt Janna lastiggevallen en met de dood bedreigd. Maar ze 

geeft niet op.

SCHRIJF EEN BRIEF, 
VERANDER EEN LEVEN.  

“ Ik wil weten wat vrijheid in mijn  
thuisland betekent, wat gerechtigheid, 
vrede en gelijkheid inhoudt zonder te 
moeten leven met structureel racisme.”
Janna Jihad
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ROEP ISRAËL OP OM JANNA TE BESCHERMEN 
TEGEN DISCRIMINATIE EN GEWELD. 

Dear Member of Knesset,

Janna Jihad just wants a normal childhood. But the 15-year-old lives in the Israeli-occupied West 
Bank, where systematic discrimination and oppression are the norm. Having seen her own uncle 
killed by the Israeli military, Janna has been thrust into the world of citizen journalism, docu-
menting and exposing the Israeli army’s oppressive and often deadly treatment of Palestinians, 
including children. Israel has signed up to the Convention on the Rights of the Child, yet doesn’t 
extend those protections to Palestinian children in the Occupied Palestinian Territories. 

Today, Janna’s principled journalism has marked her out for harassment and death threats. I call 
on you to end discrimination against Janna, and to meet your obligations under the Convention 
by protecting her and other Palestinian children from harm. 

Yours sincerely,

[jouw naam + land]

VERTALING
Geacht parlementslid,
Janna Jihad wil een normale jeugd. Maar de 15-jarige woont op de door Israël bezette Westelijke 
Jordaanoever, waar systematische discriminatie en onderdrukking de norm zijn. Nadat ze zag 
hoe haar eigen oom door het Israëlische leger werd gedood, kwam Janna in de wereld van de 
burgerjournalistiek terecht. Ze doet verslag van hoe het Israëlische leger Palestijnen onderdrukt 
en vaak dodelijk geweld gebruikt, ook tegen kinderen. Israël heeft het Verdrag voor de Rechten 
van het Kind ondertekend, maar breidt die bescherming niet uit tot Palestijnse kinderen in de 
Bezette Palestijnse Gebieden. Vandaag is Janna met haar principiële journalistiek het doelwit 
van pesterijen en doodsbedreigingen. Ik roep u op een einde te maken aan de discriminatie 
van Janna, en uw verplichtingen ten aanzien van het Verdrag na te komen door haar en andere 
Palestijnse kinderen te beschermen.

TEKSTSUGGESTIE
Dear Janna,

I am thinking of you and 
support you.*

[jouw naam + land]

 

*Beste Janna, ik denk aan je  
en steun je.

SCHRIJF EEN BRIEF  NAAR DE AUTORITEITEN.

STUUR JE 
BRIEF NAAR
Amnesty Vlaanderen

T.a.v. Schrijfmarathon

Waversesteenweg 169 

1050 Brussel

STUUR EEN KAART,  ZODAT JANNA WEET DAT JE AAN HAAR DENKT. 

Bezorg ons jouw brieven en kaartjes  vóór 14 januari 2021.  

Wij zorgen ervoor dat ze terechtkomen bij de juiste bestemmeling.
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STUUR JE KAART NAAR
Janna Jihad

T.a.v. Schrijfmarathon  

Amnesty Vlaanderen

Waversesteenweg 169

1050 Brussel
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 RISKEERT CELSTRAF 
 VOOR PROTEST TEGEN 
 POLITIEGEWELD 

SCHRIJF VOOR 
IMOLEAYO UIT NIGERIA 

HET PROBLEEM
De jonge computerprogrammeur Imoleayo Michael nam vorig 

jaar deel aan protesten tegen de omstreden politie-eenheid 

Special Anti-Robbery Squad (SARS). Hij deed verslag over 

de protesten op sociale media met de hashtag #EndSARS. 

Nu hangen hem verzonnen aanklachten en een jarenlange 

gevangenisstraf boven het hoofd. 

PROTEST TEGEN SARS
In oktober 2020 werd er in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja 

geprotesteerd tegen het geweld, de afpersing en de moorden 

door de politie-eenheid SARS. Imoleayo Michael protesteerde 

mee en sprak zich uit op Twitter en Facebook met de hashtag 

#EndSARS. Twee weken later, op 13 november, vielen ’s 

ochtends 20 gewapende mannen Imoleayo’s huis binnen. Ze 

sloegen zijn slaapkamerraam kapot, bedreigden hem met een 

vuurwapen en dwongen hem om open te doen. Ze namen 

zijn mobiele telefoons en computer in beslag en sloten zijn 

vrouw, moeder en zoontje van zeven maanden op in een 

kamer.

OPGESLOTEN IN  
ONDERGRONDSE CEL
Imoleayo werd meegenomen naar het hoofdkwartier van de 

veiligheidsdienst en zat 41 dagen lang opgesloten in een on-

dergrondse cel. Hij mocht zijn advocaat en familie niet zien. 

In de cel was hij geboeid, geblinddoekt en vastgebonden aan 

een stalen kast. Hij moest op de barre vloer slapen, kreeg 

alleen maar pap met stenen te eten en werd tot vijf keer toe 

ondervraagd. Imoleayo kreeg een longontsteking en kwam 

uiteindelijk in december 2020 vrij onder voorwaarden. Hij 

wordt beschuldigd van absurde aanklachten – o.a. ‘samen-

zwering met anderen om de openbare orde te verstoren’ – en 

kan voor jaren in de gevangenis verdwijnen.

SCHRIJF EEN BRIEF, 
VERANDER EEN LEVEN.  
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EIS DAT NIGERIA ALLE AANKLACHTEN 
TEGEN IMOLEAYO LAAT VALLEN. 

Honourable Attorney General of the Federation, 

Imoleayo Michael is a young computer programmer who only wants a fairer, more just Nigeria.  
In October 2020, he joined other young people who were protesting against the Special Anti- 
Robbery Squad – or SARS – a police unit notorious for violence, extortion and killings. Two weeks 
later, armed men took him from his home and locked him in an underground cell for 41 days. 
He’s facing trumped-up charges and years in prison, all because he believes that Nigeria’s police 
can do better for the people they are meant to protect. I urge you to drop all charges against 
Imoleayo immediately. 

Yours sincerely,

[jouw naam + land]

VERTALING
Geachte procureur-generaal, 
Imoleayo Michael is een jonge computerprogrammeur die alleen maar een eerlijker en recht-
vaardiger Nigeria wil. In oktober 2020 sloot hij zich aan bij andere jongeren die protesteerden 
tegen de Special Anti-Robbery Squad – of SARS – een politie-eenheid die berucht is om geweld, 
afpersing en moorden. Twee weken later haalden gewapende mannen hem uit zijn huis en 
sloten hem 41 dagen lang op in een ondergrondse cel. Er hangen hem valse aanklachten en een 
jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd, omdat hij gelooft dat de Nigeriaanse politie beter 
kan doen voor de mensen die ze moet beschermen. Ik dring er bij u op aan om alle aanklachten 
tegen Imoleayo onmiddellijk te laten vallen. 

STUUR EEN KAART,  ZODAT IMOLEAYO WEET DAT JE AAN HEM DENKT. 

TEKSTSUGGESTIE
Dear Imoleayo,

I am thinking of you and 
support you.*

[jouw naam + land]

 
 

*Beste Imoleayo,
Ik denk aan je en steun je.

SCHRIJF EEN BRIEF  NAAR DE AUTORITEITEN.

STUUR JE 
BRIEF NAAR
Amnesty Vlaanderen

T.a.v. Schrijfmarathon

Waversesteenweg 169  

1050 Brussel

Bezorg ons jouw brieven en kaartjes  vóór 14 januari 2021.  

Wij zorgen ervoor dat ze terechtkomen bij de juiste bestemmeling.
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STUUR JE KAART NAAR
Imoleayo Michael

T.a.v. Schrijfmarathon  

Amnesty Vlaanderen

Waversesteenweg 169

1050 Brussel
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 RISKEERT 
 LEVENSLANG
 VOOR VREEDZAAM 
 PROTEST 

SCHRIJF VOOR 
RUNG UIT THAILAND 

HET PROBLEEM
De Thaise student Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul was 

ooit een verlegen tiener, maar tegenwoordig is ze een van de 

leiders van de jonge democratische burgerbeweging in haar 

land. Door haar vreedzaam protest kan ze een levenslange 

gevangenisstraf krijgen.

KRITIEK OP DE KONING IS TEN 
STRENGSTE VERBODEN
Als student sociologie en antropologie in Bangkok werd Rung 

(Thais voor “regenboog”) politiek actief. In 2020 nam ze deel 

aan de protesten voor maatschappelijke en politieke veran-

dering. Ze werd een van de leiders van het protest. Voor een 

publiek van duizenden mensen riep Rung op tot gelijkheid, 

vrijheid van meningsuiting en de hervorming van de monar-

chie – dit laatste is in Thailand een erg gevoelig onderwerp. 

Deze ongeziene actie leverde haar nationale bekendheid op, 

maar de autoriteiten bestempelden haar als onruststoker. 

TIENTALLEN AANKLACHTEN
Rung bleef het voortouw nemen in protesten voor constitu-

tionele en sociale hervormingen. In maart dit jaar werd ze 

beschuldigd van onrust stoken en gearresteerd op grond van 

de lèse-majesté-wet, die kritiek op de monarchie verbiedt. Ze 

verdween voor 60 dagen achter de tralies en testte er positief 

op corona. De autoriteiten weigerden tot zes keer toe om haar 

onder voorwaarden vrij te laten. Daarop ging ze in hongersta-

king en werd na 38 dagen vrijgelaten. Er lopen tientallen aan-

klachten tegen haar, waarvoor ze tot levenslang kan krijgen.

“ Zodra je de gevangenis 
binnengaat voel je je niet  
langer mens.”
Rung Panusaya

SCHRIJF EEN BRIEF, 
VERANDER EEN LEVEN.  
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Tip: maak een tekening van een regenboog bij jouw boodschap (Rungs 
naam betekent “regenboog”).

EIS DAT THAILAND ALLE AANKLACHTEN
TEGEN RUNG LAAT VALLEN. 

Dear Prime Minister,

Rung Panusaya is a promising university student who, like many other young people, has 
been peacefully protesting as part of Thailand’s democracy movement. She and her peers are 
campaigning for a society where public concerns are heard and acted upon – not silenced. 
Because Rung dared to publicly and peacefully call for change, she faces multiple criminal 
charges against her and the possibility of life in prison. The Thai authorities need to encourage 
and enable all people in Thailand to enjoy and exercise their human rights, including peaceful 
protest. I urge you to drop all criminal charges against Rung.  

Yours sincerely,

[jouw naam + land]

VERTALING
Geachte eerste minister,
Rung Panusaya is een veelbelovende universiteitsstudente die, net als veel andere jonge men-
sen, deelnam aan de protesten van de Thaise democratiebeweging. Zij en haar medestudenten 
voeren campagne voor een samenleving waarin burgers gehoord worden en niet tot zwijgen 
gebracht. Omdat Rung het heeft aangedurfd om in het openbaar en op vreedzame wijze op te 
roepen tot verandering, lopen er meerdere aanklachten tegen haar en riskeert ze een levens-
lange gevangenisstraf. De Thaise autoriteiten moeten de mensenrechten van alle mensen in 
Thailand garanderen, inclusief vreedzaam protest. Ik verzoek u met klem alle aanklachten tegen 
Rung te laten vallen.  

STUUR EEN KAART,  ZODAT RUNG WEET DAT JE AAN HAAR DENKT.  

TEKSTSUGGESTIE
Dear Rung,

I am thinking of you and 
support you. Stay strong!*

[jouw naam + land]

*Beste Rung,
Ik denk aan je en steun je.  
Blijf sterk!

SCHRIJF EEN BRIEF  NAAR DE AUTORITEITEN.

STUUR JE 
BRIEF NAAR
Amnesty Vlaanderen

T.a.v. Schrijfmarathon

Waversesteenweg 169  

1050 Brussel

Bezorg ons jouw brieven en kaartjes  vóór 14 januari 2021.  

Wij zorgen ervoor dat ze terechtkomen bij de juiste bestemmeling.
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STUUR JE KAART NAAR
Rung Panusaya

T.a.v. Schrijfmarathon  

Amnesty Vlaanderen

Waversesteenweg 169

1050 Brussel
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SCHRIJF EEN BRIEF, 
VERANDER EEN LEVEN.  

 TIENER MISHANDELD 
 EN VEROORDEELD 
 ZONDER EERLIJK PROCES  

SCHRIJF VOOR 
MIKITA UIT BELARUS 

HET PROBLEEM
Tot voor kort was Mikita Zalatarou (17) een gewone tiener. Hij 

speelde graag Minecraft en luisterde naar rap. Maar vorige 

zomer nam zijn leven een dramatische wending. Hij werd 

zonder bewijs beschuldigd van het gooien van een moloto-

vcocktail en moet voor vijf jaar naar een jeugdgevangenis 

– een wereld die in Belarus nog erger is dan de hel in zijn 

favoriete computerspel.

MEEGESLEURD IN MENIGTE
Mikita’s vader vertelt hoe het allemaal begon in augustus 

2020. Mikita stond op een vriend te wachten op het centrale 

plein van de stad Homel in het zuidoosten van Belarus. In de 

buurt hielden mensen een vreedzame demonstratie tegen de 

uitslag van de presidentiële verkiezingen. Plots verscheen de 

politie en begonnen mensen weg te rennen. Volgens Mikita’s 

vader zei iemand tegen zijn zoon dat hij ook moest maken dat 

hij wegkwam, dus dat deed hij. De volgende dag werd Mikita 

thuis gearresteerd door de politie. Ze sloegen hem en zeiden 

dat hij de avond ervoor een molotovcocktail naar de politie 

had gegooid. Tijdens zijn hechtenis werd hij geslagen met 

een stroomstootwapen. En dat terwijl Mikita epilepsie heeft. 

Er was ook geen advocaat of volwassene aanwezig tijdens 

het verhoor. Hij zat zes maanden vast voor zijn zaak voor de 

rechtbank kwam. 

VEROORDEELD ZONDER BEWIJS
Mikita werd veroordeeld wegens massale verstoring van 

de openbare orde en het gebruik van illegale explosieven. 

Videobewijs toonde nochtans aan dat hij geen geweld had ge-

pleegd. En ook de media maakten geen melding van massale 

onrust tijdens de protesten. Toch werd Mikita veroordeeld tot 

vijf jaar gevangenschap in een strafkolonie voor jongeren.
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Bezorg ons jouw brieven en kaartjes  vóór 14 januari 2021.  

Wij zorgen ervoor dat ze terechtkomen bij de juiste bestemmeling.

EIS DAT BELARUS MIKITA VRIJLAAT EN HEM 
EEN EERLIJK PROCES GEEFT. 

Dear Prosecutor General,

Mikita Zalatarou was waiting for a friend on the street in Homel when he was swept into a crowd 
of protesters on 10 August 2020. Within 24 hours, the 16-year-old – who has epilepsy – was 
in police custody, accused of throwing a Molotov cocktail. Officers beat him, electrocuted him, 
interrogated him without a lawyer or responsible adult present, and locked him up for six months 
before putting him on trial. Despite no evidence showing Mikita had been involved in any violen-
ce, he was convicted and sentenced to five years’ imprisonment. 

Please do all in your power to ensure that he is released pending a fair trial that meets internatio-
nal child justice standards. 

Yours sincerely,

[jouw naam + land]

VERTALING
Geachte procureur-generaal,
Mikita Zalatarou stond op 10 augustus 2020 in Homel op een vriend te wachten toen hij in 
een protest werd meegesleurd. Binnen 24 uur werd de 16-jarige jongen – die epilepsie heeft 
– gearresteerd en beschuldigd van het gooien van een molotovcocktail. Agenten sloegen hem, 
elektrocuteerden hem, ondervroegen hem zonder een advocaat, en sloten hem zes maanden op 
voor zijn zaak voor de rechtbank kwam. Ondanks het gebrek aan bewijs, werd Mikita veroordeeld 
tot vijf jaar gevangenisstraf. Doe alstublieft alles wat u kan om ervoor te zorgen dat hij wordt 
vrijgelaten in afwachting van een eerlijk proces dat voldoet aan de internationale standaarden 
voor minderjarigen.

STUUR EEN KAART,  ZODAT MIKITA WEET DAT JE AAN HEM DENKT.  

TEKSTSUGGESTIE
Dear Mikita,

I am thinking of you and 
support you.*

[jouw naam + land]

 
 

*Beste Mikita,
Ik denk aan je en steun je.

SCHRIJF EEN BRIEF  NAAR DE AUTORITEITEN.

STUUR JE 
BRIEF NAAR
Amnesty Vlaanderen

T.a.v. Schrijfmarathon

Waversesteenweg 169 

1050 Brussel
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STUUR JE KAART NAAR
Mikita Zalatarou

T.a.v. Schrijfmarathon  

Amnesty Vlaanderen

Waversesteenweg 169

1050 Brussel

Mikita houdt van 

Minecraft, rap 

en BMX-fietsen.
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 IN HET GEHEIM 
 GEVANGENGEHOUDEN  

SCHRIJF VOOR 
CIHAM UIT ERITREA 

HET PROBLEEM
Ciham Ali was vastbesloten om modeontwerpster te worden. 

Maar aan die droom kwam abrupt een einde, toen ze als 

15-jarige Eritrea probeerde te ontvluchten en gearresteerd 

werd. Tot op vandaag weet niemand waar ze is.

VERGELDING VOOR HAAR VADER
Ciham Ali werd geboren in Los Angeles en groeide op in 

Eritrea. Ze is de dochter van Ali Abdu, toenmalig minister van 

Informatie in de regering van president Isaias Afwerki. Op  

8 december 2012 werd Ciham gearresteerd. Ze probeerde 

die dag haar land te ontvluchten, maar bij de grens met  

Soedan ging het mis. Het gerucht ging dat haar vader, die 

een maand ervoor het land al ontvlucht was, een staatsgreep 

van het leger steunde en dat ze daarom werd opgepakt.

GEDWONGEN VERDWIJNING 
Negen jaar later weet niemand – zelfs haar familie niet – waar 

Ciham gevangenzit. Ze is niet officieel beschuldigd en ook 

niet voor een rechter verschenen. Het is alsof ze verdwe-

nen is. Eritrea is berucht voor het opsluiten van mensen in 

ondergrondse containers, waar ze onder extreme kou en 

hitte lijden. Uit meldingen blijkt dat veel mensen sterven door 

foltering, verhongering, infecties en andere afschuwelijke 

vormen van mishandeling in deze gevangenissen. Hoewel 

Ciham een Amerikaans staatsburger is, heeft de Amerikaanse 

regering zich nooit uitgesproken over haar lot. En dat terwijl 

de VS invloed kan uitoefenen op Eritrea.

SCHRIJF EEN BRIEF, 
VERANDER EEN LEVEN.  
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ROEP DE VS OP OM DE VRIJLATING 
VAN CIHAM TE EISEN.  

Dear Secretary of State,

Ciham Ali, a US citizen born in Los Angeles and raised in Eritrea, has been missing since 8 
December 2012. The teenager who dreamt of becoming a fashion designer was arrested at the 
Eritrean border when she was 15. Her arrest appears to be in retaliation against her father’s 
suspected involvement in a coup attempt on the Eritrean government. Nine years on and no one 
knows where Ciham is. Eritrea is notorious for imprisoning people in underground containers 
where they torture, starve or even kill them. The US government must act now. Please use your 
influence and speak out for Ciham: demand her immediate and unconditional release. 

Yours sincerely,

[jouw naam + land]

VERTALING
Geachte Minister van Buitenlandse Zaken,
Ciham Ali, een Amerikaans staatsburger geboren in Los Angeles en opgegroeid in Eritrea, wordt 
vermist sinds 8 december 2012. De tiener die ervan droomde modeontwerpster te worden, werd 
op 15-jarige leeftijd aan de Eritrese grens gearresteerd. Haar arrestatie lijkt een vergelding te zijn 
voor de vermeende betrokkenheid van haar vader bij een couppoging tegen de Eritrese regering. 
Negen jaar later weet nog steeds niemand waar Ciham is. Eritrea is berucht om het opsluiten 
van mensen in ondergrondse containers waar ze gefolterd, uitgehongerd of zelfs gedood worden. 
De Amerikaanse regering moet nu in actie komen. Gebruik alstublieft uw invloed en spreek u uit 
over Ciham: eis haar onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating. 

STUUR EEN KAART,  ZODAT CIHAMS FAMILIE WEET DAT JIJ AAN HAAR DENKT. 

TEKSTSUGGESTIE
We’re thinking of you and 
Ciham. Don’t lose hope!*

[jouw naam + land]

 
 

*We denken aan jullie en aan 
Ciham. Houd vol!

SCHRIJF EEN BRIEF  NAAR DE AUTORITEITEN.

STUUR JE 
BRIEF NAAR
Amnesty Vlaanderen

T.a.v. Schrijfmarathon

Waversesteenweg 169 

1050 Brussel

STUUR JE KAART NAAR
De familie van Ciham Ali Ahmed

T.a.v. Schrijfmarathon  

Amnesty Vlaanderen

Waversesteenweg 169

1050 Brussel

Bezorg ons jouw brieven en kaartjes  vóór 14 januari 2021.  

Wij zorgen ervoor dat ze terechtkomen bij de juiste bestemmeling.
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Ciham Ali is fan 

van Lady Gaga 

en Green Day. 

Ze droomde 

ervan om mode-

ontwerpster te 

worden.




