
 

 
 

 

WAT IS DE SCHRIJFMARATHON? 

De hele maand december kan je meedoen aan de grootste schrijfactie ter wereld: de Schrijfmarathon van Amnesty 
International. Het recept is simpel: schrijf brieven en kaartjes of teken online petities voor mensen die onrechtvaardig 
behandeld worden, en verander hun leven.  
 
Onze wereldwijde campagne groeit ieder jaar, in aantal deelnemers én hartverwarmende acties – en 2019 brak weer 
alle records! Er werden wereldwijd meer dan 6,6 miljoen handtekeningen, brieven, kaartjes, e-mails, tweets, sms’en 
en tekeningen geteld. 
 
En dat bleef niet zonder resultaat: samen zorgden we voor een strafvermindering voor de Iraanse Yasaman, een 
opschorting van het doodvonnis voor tiener Magai en langverwachte financiële steun voor de Grassy Narrows-
gemeenschap. Hét bewijs dat machthebbers miljoenen schrijfacties uit alle hoeken van de wereld niet zomaar naast 
zich neer kunnen leggen. 
 
Kunnen we dit jaar ook op jullie steun rekenen? 
 
 

  



Dit jaar staan opnieuw 10 mensen centraal in de Schrijfmarathon. Ze strijden op een bewonderenswaardige manier 

tegen het onrecht waarmee ze te maken krijgen of hun verhaal is symbolisch voor de mensenrechtenschendingen in 

hun land. Velen van hen lopen soms grote risico’s in hun strijd voor mensenrechten. Jouw steun kan voor hen en hun 

familie het verschil maken.  

 

 

 

VOOR WIE SCHRIJVEN WE? 

DE 10 CASES VAN DE SCHRIJFMARATHON 2020 

 

1. 
WIE? Nassima al-Sada (46), mensenrechtenactiviste, SAUDI-ARABIË 

WAT? IN DE CEL OMDAT ZE OPKOMT VOOR VROUWENRECHTEN  

Nassima komt op voor vrouwenrechten in Saudi-Arabië. Ze voerde o.a. campagnes 

voor de opheffing van het rijverbod voor vrouwen en de afschaffing van het 

mannelijke voogdijschap. Zij zit gevangen sinds juli 2018 omwille van haar 

mensenrechtenwerk. 

ONZE OPROEP? We roepen de koning van Saudi-Arabië op om Nassima, en alle 

andere vrouwenrechtenverdedigers, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. 

 
 
2. 

WIE? Germain Rukuki (42), mensenrechtenactivist, BURUNDI 

WAT? 32 JAAR CEL VOOR ZIJN MENSENRECHTENWERK 

Germain werd opgepakt voor zijn werk als mensenrechtenactivist en er valselijk 

van beschuldigd dat hij een bedreiging zou vormen voor de staatsveiligheid. 

Daarvoor kreeg hij 32 jaar celstraf.  

ONZE OPROEP? We roepen de Burundese overheid op om Germain onmiddellijk en 

onvoorwaardelijk vrij te laten. 

 

 

  



3. 
WIE? Popi Qwabe (24) en Bongeka Phungula (28), actrices en zangeressen, 

ZUID-AFRIKA 

WAT? VERMOORD OMDAT ZE VROUW ZIJN 

Popi en Bongeka zijn vermoedelijke slachtoffers van seksueel geweld en werden 

beiden dood teruggevonden. Er werd geen grondig onderzoek gevoerd naar de 

moord en de daders werden niet gevat. Popi, Bongeka en hun families hebben 

recht op de waarheid en gerechtigheid. 

ONZE OPROEP? We roepen de Zuid-Afrikaanse minister van Politie op om snel 

een grondig, eerlijk en onafhankelijk onderzoek te voeren naar de moord. 

 

 

4. 
WIE? Melike Balkan (24) en Özgür Gür (25), studenten biologie en lgbti+ 

activisten, TURKIJE 

WAT? RISKEREN CELSTRAF VOOR HUN ACTIVISME 

Melike en Özgür riskeren tot drie jaar celstraf omdat ze een Pride sit-in en andere 

activiteiten aan hun universiteit organiseerden om op te komen voor de rechten 

van lgbti+’ers. De Turkse autoriteiten schenden hun recht op vreedzame 

samenkomst en non-discriminatie. 

ONZE OPROEP? We roepen de Turkse minister van Justitie op de beschuldigingen 

tegen Melike, Özgür en de anderen in te trekken. 

 

 

5. 
WIE? Gustavo Gatica (22), student psychologie, CHILI 
 

WAT? BLIND DOOR POLITIEGEWELD 

Gustavo Gatica werd blind aan beide ogen door buitensporig politiegeweld. Dit 

gebeurde toen hij mee protesteerde tegen de stijgende prijzen en ongelijkheid in 

zijn land. Gustavo heeft het recht om in alle veiligheid vreedzaam te kunnen 

protesteren.  

ONZE OPROEP? We roepen het Openbaar Ministerie van Chili op om snel een 

grondig en onafhankelijk onderzoek te voeren naar de schietpartij en Gustavo een 

schadevergoeding te geven. 

 

 

6. 
WIE? Khaled Drareni (40), journalist, ALGERIJE 

WAT? CELSTRAF VOOR JOURNALISTIEKE VERSLAGGEVING 

Khaled zit gevangen nadat hij verslag deed over politiegeweld tegen 

demonstranten. Hij werd veroordeeld tot een celstraf. Zijn strijd voor vrijheid en 

gelijkheid bekoopt Khaled nu met zijn eigen vrijheid. 

ONZE OPROEP? We roepen president Tebboune van Algerije op om Khaled 

onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. 

 

 

  



7. 

WIE? El Hiblu 3, drie jongeren die Libië ontvluchtten en als bemiddelaar 

optraden aan boord van een schip, MALTA 

WAT? RISKEREN LEVENSLANG OMDAT ZE MENSENLEVENS REDDEN 
De 3 jongeren hielpen mensen op de vlucht om aan de ernstige 

mensenrechtenschendingen in Libië te ontsnappen, door vreedzaam te 

bemiddelen op een schip dat hen uit het water gered had. Nu worden ze 

beschuldigd van disproportionele aanklachten en kijken ze aan tegen een 

levenslange gevangenisstraf.  

ONZE OPROEP? We roepen de Maltese procureur-generaal op om de 

aanklachten tegen El Hiblu 3 te laten vallen en de zaak die tegen hen loopt finaal af te sluiten. 

 
 
8. 

WIE? Jani Silva (57), milieuactiviste, COLOMBIA 

WAT? MET DE DOOD BEDREIGD VOOR HAAR MILIEUACTIVISME 

Jani ontvangt doodsbedreigingen voor haar werk als milieuactiviste in het 

Amazonewoud. Sinds de uitbraak van COVID-19 werden de 

beschermingsmaatregelen van de overheid voor Jani en haar familie 

teruggeschroefd. 

ONZE OPROEP? We roepen de president van Colombia op om bescherming te 

eisen voor Jani en andere ADISPA-leden zodat ze in alle veiligheid hun land en de 

natuur kunnen beschermen. 

 

 
9. 

WIE? Idris Khattak (55), mensenrechtenactivist, PAKISTAN  

WAT? ONTVOERD OMDAT HIJ VERDWIJNINGEN IN KAART BRENGT 

Idris wordt gevangengehouden op een geheime locatie voor zijn werk als 

mensenrechtenactivist. Hij kan beschuldigd worden van spionage, wat een 

celstraf tot 14 jaar of zelfs de doodstraf kan betekenen. 

ONZE OPROEP? We eisen dat de Pakistaanse eerste minister Idris vrijlaat of hem 

in beschuldiging stelt van een internationaal erkend misdrijf, en een eerlijk 

proces bewerkstelligt. De autoriteiten moeten daarnaast meteen vrijgeven waar 

Idris zich bevindt. 

 

 

10. 
WIE? Paing Phyo Min (22), student geologie en slam poet, MYANMAR 

WAT? OPGESLOTEN VOOR KRITIEK OP HET LEGER 

Paing Phyo Min werd samen met andere slam poets opgepakt en gevangengezet 

na hun humoristisch optreden waarin ze o.a. met het leger spotten. Door Paing 

Phyo Min op te sluiten, schenden de autoriteiten zijn recht op vrije 

meningsuiting. 

ONZE OPROEP? We roepen de autoriteiten van Myanmar op om Paing Phyo Min 

en zijn medeartiesten van de Peacock Generation meteen vrij te laten. 

 

 
  



SUCCESVERHALEN VAN VORIGE JAREN 
 

Albert Woodfox, VS (2015) 

Albert zat 44 jaar in eenzame opsluiting in de Verenigde Staten, 

zonder eerlijk proces te hebben gehad. In 2015 schreven Amnesty-

supporters wereldwijd meer dan 650.000 brieven en kaartjes voor zijn 

vrijlating. In 2016 kwam hij vrij. 

“De berichtjes van de andere kant van de gevangenismuur waren 
een enorme bron van kracht in mijn voortdurende strijd voor 
vrijheid.” 

 

Teodora Vásquez, El Salvador (2017) 

Teodora uit El Salvador beviel in 2007 van een doodgeboren 

kindje. Ze werd verdacht van abortus en veroordeeld tot 30 jaar 

cel. Tijdens de Schrijfmarathon in 2015 schreven Amnesty-

supporters honderdduizenden brieven en kaartjes voor haar 

vrijlating. In 2018 kwam ze vrij. 

“Elke brief om me uit de gevangenis te krijgen, maakte het 

verschil. Ieder signaal van de buitenwereld gaf mij hoop.” 

 

Shawkan, Egypte (2017) 

De Egyptische fotograaf Mahmoud Abou Zeid, beter bekend als 

Shawkan, zat vĳf jaar vast omdat hĳ foto’s gemaakt had van bruut 

politiegeweld tegen een betoging in Caïro. Hij was één van de 

gewetensgevangenen voor wie we in actie kwamen tijdens de 

Schrijfmarathon van 2017. In 2019 kon hij eindelijk met zijn familie 

herenigd worden. 

 

Gulzar Duishenova, Kirgizië (2018)  

Gulzar Duishenova uit Kirgizië zette zich in voor gelijkwaardige 

toegang tot gezondheidszorg, werk en voorzieningen voor vrouwen met 

een handicap. Met succes: Kirgizië ratificeerde in 2018 het VN-

verdrag voor de rechten van mensen met een handicap.  

“Ik ben dankbaar voor alle steun en solidariteit 
van zoveel Amnesty-activisten die om onze rechten geven.” 
 

 

Magai Matiop Ngong, Zuid-Soedan (2019) 

Magai was pas 15 toen een afgeketste kogel per ongeluk zijn neef 

dodelijk verwondde. Daarop werd hij ter dood veroordeeld voor moord. 

Na meer dan 765.000 schrijfacties wereldwijd, werd het doodvonnis 

van Magai vernietigd én werd de discussie over de doodstraf voor 

minderjarigen in Zuid-Soedan aangewakkerd.  

https://cpj.org/campaigns/egypt/justice-delayed.php


HOE KAN JOUW STAD OF GEMEENTE MEEDOEN? 

Wij helpen jouw stad of gemeente graag op weg met een Schrijfmarathon! Meedoen kan op drie verschillende manieren.  

 

1. BESTEL EEN GRATIS SCHRIJFPAKKET 

Organiseer een eigen Schrijfmarathon in je stad of gemeente. Hoe groot of klein, lang of kort, dat bepaal je helemaal 

zelf! Echt elke brief telt. Je kan eenvoudig een schrijfstand opstellen in het gemeentehuis, het jeugdhuis, de bibliotheek, 

het cultuurcentrum, de stationshal of de sporthal. Maar je kan ook samen op veilige afstand brieven schrijven tijdens 

de lunch met de collega’s of een coronaproof schrijftafel inrichten op events van jouw gemeente. Het enige wat je hoeft 

te doen is ons gratis schrijfpakket bestellen, daarin vind je al het nodig materiaal om een aantrekkelijke schrijfhoek in 

te richten.  

 

Inhoud schrijfpakket: 

✓ 5 balpennen en een pennenhouder 

✓ 12 solidariteitskaartjes 

✓ 1 brieventeller (A3) 

✓ 2 posters (A2) 

✓ 5 toffe stickers 

✓ Zigzagfolder met uitleg over de Schrijfmarathon 

✓ Uitleg over de cases + voorbeeldbrieven 

✓ En nog wat extra's om van je schrijfacties een geweldig succes te maken 

Je kan altijd nog Amnesty-vlaggetjes of extra materiaal bijbestellen via onze website. 

Nog tips & tricks nodig? Neem een kijkje op https://www.amnesty-international.be/actie/steden-en-gemeenten. 

Wil je weten of er al initiatieven bestaan in je stad of gemeente? Stuur dan een mailtje naar schrijfmarathon@amnesty-

international.be. 

 

2. MAAK PROMO VOOR DE SCHRIJFMARATHON 

Help ons mee om de Schrijfmarathon in de kijker te zetten. Wil je in het gemeenteblad, op de website, in de nieuwsbrief 

of via sociale media promo voeren voor de Schrijfmarathon? Dan bezorgen we jou een digitaal promopakket met het 

nodige beeldmateriaal, logo’s, een perstekst, hashtags en voorbeeldposts voor sociale media. Je kan deze toolkit vanaf 

1 oktober op onze website downloaden. 

  

https://www.amnesty-international.be/bestel-je-schrijfpakket
https://www.amnesty-international.be/actie/steden-en-gemeenten
mailto:schrijfmarathon@amnesty-international.be
mailto:schrijfmarathon@amnesty-international.be


3. HANG EEN GEPERSONALISEERD AMNESTY-SPANDOEK UIT  

Amnesty International laat op maat van jouw stad of gemeente een spandoek produceren. Het spandoek wordt begin 

december geleverd. Je kan dit spandoek uithangen tijdens de Schrijfmarathon tussen 1 en 31 december aan het 

gemeentehuis of in het straatbeeld. Op het doek staat te lezen: ‘Gemeente X verdedigt de mensenrechten met vuur. 

En jij?’ 

 

De spandoeken van Amnesty bestaan uit zwart dekzeil. Het materiaal is uiterst duurzaam, weerbestendig, flexibel en 

gaat ongeveer 10 jaar mee. Je kan het dus ieder jaar opnieuw gebruiken. Het doek is aan de vier hoeken geperforeerd, 

zodat het gemakkelijk bevestigd kan worden.  

• Afmetingen: 500 op 70 cm  

• Plaatsing, afbraak en stockage door de stad of gemeente  

• Kostprijs: €80 (inclusief BTW en verzendingskosten)  

 

Bestel je graag een gepersonaliseerde Amnesty-banner voor jouw stad of gemeente? Stuur dan vóór 16 

november 2020 een mailtje naar: schrijfmarathon@amnesty-international.be. Vergeet zeker niet jouw naam, 

functie, gemeente, leveringsadres, factuurgegevens en telefoonnummer mee te geven. Je dient slechts te betalen na 

ontvangst van de factuur. Amnesty International is niet btw-plichtig.  

 

CONTACT 

Indien je nog vragen hebt of inspiratie kan gebruiken, dan helpen wij je graag. Stuur een mailtje naar 

schrijfmarathon@amnesty-international.be. 
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