
BEDREIGD VOOR VERZET 
TEGEN BEDRIJVEN
Al generaties lang leeft de familie van Nonhle Mbuthuma 
een boerenbestaan aan de prachtige, ruige zuidoostkust 
van Zuid-Afrika. Nu wordt dat bestaan bedreigd. 
Mijnbouwbedrijven willen in hun gebied titanium opgraven. 
Nonhle is bang dat zij en honderden families in hun 
omgeving hun grond kwijtraken en dat het gebied wordt 
vervuild. Ruim tien jaar geleden zette ze daarom met  
een paar anderen een organisatie op die zich verzet tegen 
de mijnbouw. 

ZE STAAT OP EEN DODENLIJST
Nonhle’s verzet is gevaarlijk. Ze ontvangt bedreigingen en 
in 2016 werd haar collega Sikhosiphi ‘Bazooka’ Rhadebe 
vermoord door twee mannen die zich voordeden als 
politieagenten. Hij stond bovenaan een dodenlijst waarop 
ook Nonhle staat. Nonhle gaat sindsdien van de ene 
schuilplaats naar de andere. Eerder dit jaar overleefde 
ze een moordaanslag doordat een anonieme beller haar 
waarschuwde voor vergiftigd voedsel.

Wie: Nonhle Mbuthuma (Zuid-Afrika)
Komt op voor: haar gemeenschap, het milieu
Hoe: ze voert actie tegen mijnbouwbedrijven
Probleem: haar leven loopt gevaar

WRITE FOR RIGHTS
Rond 10 december, Dag van de Rechten van de 
Mens, vraagt Amnesty mensen wereldwijd brieven  
te schrijven voor personen die onrecht is aangedaan. 
Dit jaar schrijven we voor vrouwelijke activisten.  
Want het wordt steeds gevaarlijker om op te komen 
voor mensenrechten. En vrouwen die hun nek 
durven uit te steken voor anderen krijgen nog vaker 
dan mannen te maken met (seksuele) intimidatie, 
lastercampagnes en verkrachting.

Schrijf voor bescherming

‘Ik vecht niet voor mezelf, 
maar voor mijn gemeenschap 
en komende generaties.’

Zie www.amnesty.nl/
writeforrights  
voor alle schrijfacties

NONHLE 
MBUTHUMA  
(Zuid-Afrika)



ONZE OPROEP

We roepen de president van Zuid-Afrika op om Nonhle te 
beschermen en onderzoek te doen naar bedreigingen die zij 
en anderen die actievoeren tegen de mijnbouw ontvangen. 

STUUR JE BRIEF NAAR

Cyril Ramaphosa
President of the Republic of South Africa
Union Buildings 
Private Bag X1000
Pretoria, 0001
Zuid-Afrika

Nonhle Mbuthuma
C/O Amnesty International South Africa
97 Oxford Road
Saxonwold, 2196
Johannesburg
Zuid-Afrika

(Het Amnesty-kantoor in Zuid-Afrika zorgt ervoor dat 

de kaarten bij Nonhle terechtkomen)

Mr President,

I urge you and your government to protect Nonhle Mbuthuma, the Amadiba community leader 
in the Eastern Cape. She is a peaceful human rights defender standing up for her community 
to protect the land they rely on.

Please also conduct a full and proper investigation into the harassment and intimidation 
targeted at her and other activists as they stand up to the actions of the mining company 
Transworld Energy and Mineral Resources (TEM).

Yours sincerely,

[jouw naam + adres] 

TEKSTSUGGESTIE

Mam’Nonhle Othandekayo,

Siyabonga ngamandla akho nesibindi 

ekuloleni uluntu lwakho.

Sime nawe kunye nabantu 

baseXolobeni.

Amandla, Ngawethu!

[jouw naam + land] 

(Beste Nonhle, dank je voor je kracht en  

moed in je strijd voor de rechten van je 

gemeenschap. Wij steunen jou en de mensen 

van Xolobeni.  

Amandla, Ngawethu!)

STUUR EEN KAARTJE 

Laat Nonhle weten dat ook mensen in Nederland haar steunen. Moedig haar aan de strijd voor haar gemeenschap  
voort te zetten.



OPGESLOTEN VANWEGE 
HAAR MENING
De 30-jarige Atena Daemi verzet zich tegen de doodstraf, 
zoals steeds meer mensen in Iran. Op Facebook en Twitter 
leverde ze kritiek op executies, ze deelde flyers uit en ze liep 
mee in een vreedzaam protest tegen de executie van een 
jonge vrouw. 

URENLANGE VERHOREN
In oktober 2014 werd Atena voor het eerst opgepakt. Daarna 
volgden 51 dagen in eenzame opsluiting. Tien tot elf uur 
per dag werd ze verhoord, meestal geblinddoekt en zonder 
advocaat. Haar ondervragers probeerden haar belachelijk 
te maken door te zeggen dat ze ‘niet vrouwelijk genoeg’ 
was en werkte in plaats van te leren koken. Ze antwoordde 
dat mannen net zo goed voor het eten kunnen zorgen als 
vrouwen.

In een rechtszaak die slechts 15 minuten duurde, werd 
Atena veroordeeld tot 14 jaar cel voor ‘samenkomen en 
samenzweren tegen de nationale veiligheid’, ‘het verspreiden 
van propaganda tegen het systeem’ en ‘belediging van de 
Opperste Leider’. In hoger beroep werd dit teruggebracht tot 
7 jaar.

Wie: Atena Daemi (Iran)
Komt op voor: (vooral) terdoodveroordeelden
Hoe: schreef kritisch over executies op  
Facebook en Twitter
Probleem: 7 jaar gevangenisstraf

WRITE FOR RIGHTS
Rond 10 december, Dag van de Rechten van de 
Mens, vraagt Amnesty mensen wereldwijd brieven  
te schrijven voor personen die onrecht is aangedaan. 
Dit jaar schrijven we voor vrouwelijke activisten.  
Want het wordt steeds gevaarlijker om op te komen 
voor mensenrechten. En vrouwen die hun nek durven 
uit te steken voor anderen 
krijgen nog vaker dan mannen 
te maken met (seksuele) 
intimidatie, lastercampagnes  
en verkrachting.

Schrijf voor haar vrijheid

‘Ik sterf liever dan dat ik een 
slaaf ben van onderdrukking.’

Zie www.amnesty.nl/
writeforrights  
voor alle schrijfacties

ATENA 
DAEMI   
(Iran)

MISHANDELD
In november 2016 werd Atena met veel geweld opgepakt 
in haar ouderlijk huis om haar straf uit te zitten. Begin dit 
jaar werd ze onder afschuwelijke omstandigheden ruim 
drie maanden lang vastgehouden in een gevangenis in een 
voormalige kippenfabriek. Ze werd daar mishandeld.



ONZE OPROEP

We roepen het Iraanse hoofd van Justitie op Atena Daemi 
onmiddellijk vrij te laten. Tijdens haar gevangenschap moet 
ze toegang hebben tot medische zorg buiten de 
gevangenis. 

STUUR JE BRIEF NAAR

Head of the Judiciary Ayatollah Sadegh Larijani
c/o Permanent Mission of Iran to the United Nations in Geneva
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Geneva
Zwitserland

Iran Team
Amnesty International
1 Easton Street
London WC1X ODW
Groot-Brittannië

Verzamel zoveel mogelijk kaarten voor Atena en stuur 

ze in één envelop.

(Atena en haar familie kunnen niet rechtstreeks post 

ontvangen. Amnesty’s Iran Team zorgt ervoor dat de 

kaarten goed terechtkomen).

Your Excellency,

I urge you to release Atena Daemi immediately and unconditionally, and to quash her 
sentence and conviction. She is a human rights defender who has done nothing more than 
peacefully campaign against the use of the death penalty in Iran. 

She is a prisoner of conscience who has been imprisoned for seven years solely for peacefully 
exercising her right to freedom of expression, association and assembly. 

Atena Daemi has been in poor health while imprisoned. Therefore, I call on you to ensure that 
she is granted access to the specialized medical care she requires outside prison.

She must be released today.

Yours sincerely

[jouw naam + adres] 

TEKSTSUGGESTIE

Dear Atena,

My thoughts are with you and your 

family.

Best

[jouw naam + land] 

(Ik denk aan jou en je familie)

Tips
+ Atena houdt erg van de natuur en reizen.
-  Gebruik geen religieuze symbolen of tekst en 

geen afbeeldingen van alcohol.

STUUR EEN KAARTJE 

Berichten van over de hele wereld zullen Atena en haar familie goed doen. Zo weten ze dat er aan hen wordt gedacht.



OPGEPAKT OMDAT  
ZE JONGEREN HELPT
Geraldine Chacón was 14 toen ze activist werd.  
Ze werd directeur onderwijs bij haar lokale jeugdoverheid. 
Tijdens haar studie zette ze voor Amnesty Venezuela een 
jongerennetwerk op. En ze was jarenlang vrijwilliger voor een 
organisatie die zich inzet voor het recht op huisvesting.  
‘Ze vocht tegen elk onrecht dat ze zag’, vertelde haar moeder 
aan Amnesty. Juist dat heeft haar, nu ze 24 is,  
in de problemen gebracht.

ZE ZOU BEDREIGEND ZIJN
Op 1 februari van dit jaar stonden zeven gewapende leden 
van de veiligheidsdiensten ineens bij Geraldine voor de deur. 
Ze werd opgepakt en naar een gevangenis gebracht. Een 
paar dagen eerder was de directeur van de stichting waarvan 
Geraldine onderdirecteur is hetzelfde overkomen. Deze 
stichting probeert jongeren uit arme delen van Venezuela 
betere kansen te geven. De Venezolaanse regering ervaart 
dat als bedreigend en denkt dat de organisatie zieltjes 
probeert te winnen voor anti-overheidsgroeperingen. Daarom 
probeerden de autoriteiten haar het zwijgen op te leggen.

Wie: Geraldine Chacón (Venezuela)
Komt op voor: jongeren uit arme gebieden
Hoe: ze leert hun over hun rechten en hoe ze daarvoor 
kunnen opkomen
Probleem: kan elk moment (weer) worden opgepakt

WRITE FOR RIGHTS
Rond 10 december, Dag van de Rechten van de 
Mens, vraagt Amnesty mensen wereldwijd brieven  
te schrijven voor personen die onrecht is aangedaan. 
Dit jaar schrijven we voor vrouwelijke activisten.  
Want het wordt steeds gevaarlijker om op te komen 
voor mensenrechten. En vrouwen die hun nek durven 
uit te steken voor anderen 
krijgen nog vaker dan mannen 
te maken met (seksuele) 
intimidatie, lastercampagnes  
en verkrachting.

Schrijf voor haar vrijheid

Zie www.amnesty.nl/
writeforrights  
voor alle schrijfacties

GERALDINE 
CHACÓN  
(Venezuela)

Op 1 juni werden Geraldine en haar collega voorwaardelijk 
vrijgelaten. Maar hun zaak is niet gesloten, waardoor 
zij elk moment opnieuw kunnen worden opgepakt. En 
de autoriteiten lijken geslaagd in hun opzet; Geraldine’s 
organisatie stopte met al haar activiteiten.

‘ Ze vocht tegen elk onrecht  
dat ze zag’

 
- Geraldine’s moeder



ONZE OPROEP

We roepen de procureur-generaal van Venezuela op de zaak 
tegen Geraldine te sluiten en haar de volledige vrijheid 
terug te geven.

STUUR JE BRIEF NAAR

Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Amnesty Nederland biedt de brieven aan bij de Venezolaanse 
ambassade in Den Haag)

Geraldine Chacón 
Amnesty International Lima
Calle Manuel A. Fuentes N°894 
San Isidro, Lima 27 
Peru

(De post in Venezuela is erg onbetrouwbaar. 

Amnesty’s kantoor in Peru zorgt ervoor dat de kaarten 

bij Geraldine en haar moeder terechtkomen).

Señor Fiscal General:

Le insto a cerrar formalmente la causa judicial contra Geraldine Chacón y a conceder a ésta la 
libertad sin condiciones. Geraldine defiende pacíficamente los derechos humanos, y en 
ningún momento ha abogado por la violencia.

Geraldine Chacón ha sido detenida, recluida durante cuatro meses en condiciones 
deplorables e intimidada, debido exclusivamente a su trabajo pacífico con jóvenes de 
Caracas. Aunque se encuentra en libertad condicional desde junio, no puede salir del país y 
podría ser detenida de nuevo sin ninguna justificación. Una joven con una participación tan 
apasionada y activa en la sociedad debe ser ensalzada, y no silenciada.

Atentamente,

[jouw naam + adres] 

TEKSTSUGGESTIE

Geraldine: admiramos por tu trabajo 

en favor de los derechos humanos. 

¡Estamos contigo y tu madre en su 

lucha por tu libertad plena! 

[jouw naam + land]

(Geraldine, wij bewonderen je vanwege je 

mensenrechtenwerk. We steunen jou en je 

moeder in jullie strijd voor volledige vrijheid!)

Tips
+  Geraldine houdt erg van literatuur. De ondraaglijke lichtheid  

van het bestaan van Milan Kundera is haar favoriete boek.  
Haar favoriete film is Pan’s Labyrinth.

- Vermijd politieke boodschappen, bekritiseer de autoriteiten niet.

STUUR EEN KAARTJE 

Laat Geraldine en haar moeder weten dat ook mensen in Nederland haar steunen. Schrijf hun een kaartje, het liefst in het Spaans.



ACHTERGESTELD VANWEGE  
HANDICAP
Vrouw zijn én een handicap hebben levert tal van problemen 
op in Kirgizië. Het leidt tot discriminatie en praktische 
hindernissen. Gulzar Duishenova kwam daar achter toen ze 
in 2002 werd aangereden door een dronken automobilist, 
waardoor zij niet meer kan lopen. Sindsdien kan Gulzar de 
deur amper uit. Kirgizië is namelijk niet rolstoelvriendelijk. Ze 
heeft altijd iemand nodig om haar in een bus of taxi te tillen, 
of op de behandeltafel van de arts. De meeste werkplekken 
zijn ongeschikt en zelfs haar eigen buurt is voor Gulzar 
onbegaanbaar, omdat de straten vol gaten zitten.

NIET MET RESPECT BEHANDELD
Ook kwam Gulzar erachter dat artsen vrouwen met een 
handicap niet met respect behandelen, omdat ze toch 
‘ongeneeslijk ziek’ zouden zijn. Bovendien zijn zij vaker 
slachtoffer van geweld door hun partner of een familielid 
én krijgen ze te maken met allerlei vooroordelen over hun 
geestelijke capaciteiten.

Wie: Gulzar Duishenova (Kirgizië)
Komt op voor: vrouwen met een handicap
Hoe: gaf buschauffeurs training in het begeleiden  
van mensen met een handicap en spreekt zich  
uit via sociale media
Probleem: zij heeft nauwelijks toegang tot werk,  
artsen en voorzieningen

WRITE FOR RIGHTS
Rond 10 december, Dag van de Rechten van de 
Mens, vraagt Amnesty mensen wereldwijd brieven  
te schrijven voor personen die onrecht is aangedaan. 
Dit jaar schrijven we voor vrouwelijke activisten.  
Want het wordt steeds gevaarlijker om op te komen 
voor mensenrechten. En vrouwen die hun nek durven 
uit te steken voor anderen 
krijgen nog vaker dan mannen 
te maken met (seksuele) 
intimidatie, lastercampagnes  
en verkrachting.

Schrijf voor gerechtigheid 

‘We hebben van onze ouders geleerd dat meisjes 
altijd stil moeten zijn, dat we niet mogen praten. 
Maar we doen het toch. Ik praat.’

Zie www.amnesty.nl/
writeforrights  
voor alle schrijfacties

GULZAR 
DUISHENOVA    
(Kirgizië)

In 2006 ontmoette Gulzar vrouwen met vergelijkbare 
problemen. Toen besloot ze zich ervoor in te zetten dat 
vrouwen met een handicap gelijkwaardige toegang krijgen tot 
gezondheidszorg, werk en voorzieningen. Gulzar voert vooral 
actie vanuit huis, via sociale media. Ze is erg moedig. Ze 
durft zich uit te spreken over problemen die gevoelig liggen.



ONZE OPROEP

We roepen de parlementsvoorzitter van Kirgizië op een 
einde te maken aan discriminatie van mensen met een 
handicap, onder meer door hen toegang te geven tot 
gezondheidszorg, gebouwen, werk en openbaar vervoer.

STUUR JE BRIEF NAAR

The Parliament of Kyrgyzstan
Jogorku Kenesh
Speaker of Parliament
Chui Prospekti, 205
Bishkek, 720000
Kirgizië

Amnesty International Ukraine
POB 40
04050 Kyiv
Oekraïne

(Amnesty Oekraïne zorgt ervoor dat de kaarten bij 

Gulzar terechtkomen)

Dear Speaker,

I urge you to listen to the concerns of Gulzar Duishenova and other defenders of the rights of 
people with disabilities, and to help ratify the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities as soon as possible. 

People with disabilities face extreme levels of discrimination in Kyrgyzstan that affect women 
in particular, and the implementation of legislation addressing this discrimination should be a 
priority, including improving access to health, buildings, jobs and public transport.

Yours sincerely,

[jouw naam + adres] 

TEKSTSUGGESTIE

I support you, Gulzar!

I hope that your activism will lead to 

ratification of the Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities. 

Thank you for your activism!

[jouw naam + land] 

(Ik steun je, Gulzar! Ik hoop dat jouw activisme 

zal leiden tot ratificatie van de Conventie inzake 

personen met een handicap. Dank je voor je 

activisme!)

Tips
+  Je maakt Gulzar blij met zelfgemaakte kaarten. Ze houdt erg van naaien en 

borduren. Verras haar door haar materialen te sturen waarmee ze zelf kan 
handwerken. 

STUUR EEN KAARTJE 

Gulzar kan haar huis nauwelijks uitkomen. Woorden van steun van over de hele wereld zullen haar dan ook goed doen. 



VERMOORD
Tienduizenden Brazilianen gingen de straat op toen 
de 38-jarige Marielle Franco in maart werd vermoord. 
Vooral arme zwarte Brazilianen rouwden om haar dood. 
Marielle was een populaire politica. Als zwarte biseksuele 
vrouw uit een favela (sloppenwijk) streed zij in het witte 
mannenbolwerk van de Braziliaanse politiek onvermoeibaar 
vóór mensenrechten en tégen politiegeweld. Energiek was ze, 
inspirerend en enorm vasthoudend. Niet iedereen nam haar 
dat in dank af.

GOED VOORBEREIDE MOORD
In de nacht van 14 maart 2017 werden Marielle en haar 
chauffeur vermoord terwijl ze na een debat met jonge, zwarte 
vrouwen op weg naar huis waren. Haar moord leek goed 
voorbereid; vijf bewakingscamera’s op de plaats waar ze met 
kogels werd doorzeefd waren een dag eerder uitgeschakeld. 
Brazilië is een van de gevaarlijkste landen voor 
mensenrechtenactivisten. In 2017 werden er ten minste  
58 activisten vermoord.

Wie: Marielle Franco (Brazilië)
Kwam op voor: armen, Afro-Brazilianen, vrouwen, 
LHBTI’s (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 
transgenders en intersekse personen)
Hoe: als gemeenteraadslid van Rio de Janeiro
Probleem: 14 maart 2018 werd zij vermoord

Schrijf voor gerechtigheid

‘ Marielle belichaamde de rechten  
waarvoor ze opkwam’

 
- Monica, partner van Marielle Franco

MARIELLE 
FRANCO    
(Brazilië)

WRITE FOR RIGHTS
Rond 10 december, Dag van de Rechten van de 
Mens, vraagt Amnesty mensen wereldwijd brieven  
te schrijven voor personen die onrecht is aangedaan. 
Dit jaar schrijven we voor vrouwelijke activisten.  
Want het wordt steeds gevaarlijker om op te komen 
voor mensenrechten. En vrouwen die hun nek 
durven uit te steken voor anderen krijgen nog vaker 
dan mannen te maken met (seksuele) intimidatie, 
lastercampagnes en verkrachting.

Zie www.amnesty.nl/
writeforrights  
voor alle schrijfacties



ONZE OPROEP

We roepen de Braziliaanse president op de moord op 
Marielle te onderzoeken en de verantwoordelijken te 
berechten. Ook vragen we de overheid mensenrechtenver-
dedigers te beschermen.

STUUR JE BRIEF NAAR

Brazilian President
Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto
Brasília (DF)
70150-900
Brazilië

Amnesty International Brazil
Rua da Glória, 344 (3rd floor)
Glória - CEP 20241180
Rio de Janeiro (RJ)
Brazilië

(Amnesty’s kantoor in Brazilië zorgt ervoor dat de 

post bij de nabestaanden van Marielle terechtkomt.)

Dear President,

Today, I demand that you ensure a prompt, thorough, impartial and independent investigation 
into the killing of human rights defender Marielle Franco.

This investigation must identify both the shooters and the people who ordered her killing, as 
well as the motivation for the crime. All those responsible must be brought to justice through 
a fair trial that meets international standards. 

I also urge you to take all necessary measures to prevent further threats and attacks against 
human rights defenders like Marielle, including by restoring the programme of protection for 
human rights defenders in Brazil.  

Yours sincerely,

[jouw naam + adres] 

TEKSTSUGGESTIE

Prezada/o Monica, Marinete,  
Antonio e Anielle, 
Marielle lutou incansavelmente na 
defesa e promoção de direitos 
humanos.  
Ela lutou por um mundo mais justo.  
Agora seguimos juntos por ela. 
Em solidariedade,

[jouw naam + land]

(Beste Monica, Marinete,  

Antonio en Anielle, 

Marielle streed onuitputtelijk voor 

mensenrechten. Ze kwam op voor een 

rechtvaardiger wereld. We staan aan  

haar zijde. In solidariteit,)

STUUR EEN KAARTJE 

Marielle’s partner Monica, ouders Marinete en Antonio en zus Anielle putten veel moed uit solidariteitsbetuigingen. 



VEROORDEELD VOOR PROTESTEN
De 37-jarige Nawal Benaissa kon na de middelbare school 
niet verder studeren. In het Rifgebied, in het noorden van 
Marokko, was geen universiteit en verder weg studeren was 
te duur. Nawal werd huisvrouw. 

PROTESTEN VOOR BETERE 
LEEFOMSTANDIGHEDEN
Voor veel Rifbewoners is studeren niet weggelegd en 
een baan kunnen ze ook niet vinden. Het gebied is 
achtergesteld en veel mensen zijn ontevreden. In oktober 
2016 sloeg de vlam in de pan. Na de dood van een 
visverkoper, die in een vuilniswagen sprong om zijn door de 
politie in beslag genomen vis te redden, gingen duizenden 
Riffijnen de straat op. 

Nawal sloot zich meteen aan bij de protesten voor betere 
leefomstandigheden. Ze werd een van de bekendste 
gezichten van de Hirak-protestbeweging en kreeg meer 
dan 80.000 volgers op Facebook. Maar toen begonnen de 
dreigementen. In de zomer van 2017 werd Nawal vier keer 
opgepakt en urenlang vastgehouden.

Wie: Nawal Benaissa (Marokko)
Komt op voor: Rifbewoners
Hoe: nam deel aan protesten en berichtte  
erover op Facebook
Probleem: veroordeeld tot 10 maanden  
voorwaardelijke gevangenisstraf 

WRITE FOR RIGHTS
Rond 10 december, Dag van de Rechten van de 
Mens, vraagt Amnesty mensen wereldwijd brieven  
te schrijven voor personen die onrecht is aangedaan. 
Dit jaar schrijven we voor vrouwelijke activisten.  
Want het wordt steeds gevaarlijker om op te komen 
voor mensenrechten. En vrouwen die hun nek durven 
uit te steken voor anderen 
krijgen nog vaker dan mannen 
te maken met (seksuele) 
intimidatie, lastercampagnes  
en verkrachting.

Schrijf voor haar vrijheid

‘Ik ben de straat op gegaan zodat mijn 
kinderen een beter leven krijgen dan ik.’

Zie www.amnesty.nl/
writeforrights  
voor alle schrijfacties

NAWAL 
BENAISSA    
(Marokko)

In februari 2018 kreeg Nawal een voorwaardelijke 
gevangenisstraf van 10 maanden voor het ‘aanzetten tot 
een misdrijf’. Honderden demonstranten zijn inmiddels 
veroordeeld, de leiders tot celstraffen tot wel 20 jaar. Nawal 
verhuisde naar een andere stad om te ontsnappen aan de 
dreigementen van de autoriteiten.



ONZE OPROEP

We roepen de regeringsleider van Marokko op ervoor te 
zorgen dat Nawal en haar familie niet meer worden 
lastiggevallen, zodat ze kan doorgaan met actievoeren.

STUUR JE BRIEF NAAR

Head of Government
Prime Minister Saad Dine Al Othmani
Department of the Head of Government
Palais Royal Touarga
Rabat
Marokko

Salima Bakkas
c/o Amnesty Morocco
20, Rue Ouargha, N. 5,
2ème étage, Agdal
Rabat 10080
Marokko

Verzamel zoveel mogelijk kaarten voor Nawal en stuur 

ze in één envelop.

(Het Amnesty-kantoor in Marokko zorgt ervoor dat de 

kaarten bij Nawal terechtkomen)

Excellency, 

Nawal Benaissa is a 37-year-old human rights defender who has done nothing more than 
exercise her rights to freedom of expression and assembly. 

Yet since June 2017 she has faced harassment by security forces, surveillance and repeated 
arbitrary arrest, just for speaking out for peaceful change in the Rif. A court in Al Hoceima, 
her native city, served her with a 10-month suspended sentence once again purely in relation 
to her peaceful and legitimate campaigning. 

I urge you to do all in your power to end the harassment of Nawal Benaissa and her family, so 
she can be free to campaign for social justice for her community. 

Yours sincerely,
[jouw naam + adres] 

TEKSTSUGGESTIE

Dear Nawal, 

You are a great example of women’s 

strength in Morocco and around the 

world. Don’t give up! 

[jouw naam + land] 

(Beste Nawal, je bent een geweldig voorbeeld 

van de kracht van vrouwen in Marokko en over 

de hele wereld. Geef niet op!)

STUUR EEN KAARTJE 

Berichten van over de hele wereld zullen Nawal en haar familie goed doen. Zo weten ze dat er aan hen wordt gedacht.



BEDREIGD, LAND INGEPIKT
In april 2018 kreeg Pavitri Manjhi ‘s avonds twee mannen 
op bezoek. Die zeiden dat ze de klachten tegen hun bedrijf 
moest intrekken. Ze dreigden met de woorden: ‘De mensen 
die je hielpen bij het indienen van de klachten kunnen je 
niet redden. We zullen hen tot zwijgen brengen.’ Na een uur 
gingen de mannen weg, maar de dag erna kwamen ze terug 
en de dag daarna weer.

BEDRIJVEN VERDRIJVEN 
DORPELINGEN
Al jarenlang wordt Pavitri bedreigd omdat ze het opneemt 
tegen twee bedrijven. Die kochten grond op om er twee 
energiecentrales te bouwen. De verkopers zeggen onder valse 
voorwendselen en onder dwang te zijn overgehaald. Ook 
Pavitri’s familie raakte zo land kwijt. 

Samen met anderen richtte ze een organisatie op die mensen 
helpt de bedrijven aan te klagen. Pas nadat ze de rechtbank 
bezetten, werden die klachten in behandeling genomen. 
Pavitri ontvangt veel bedreigingen, maar ze zet haar strijd 
voort. Voor veel vrouwen in haar door mannen gedomineerde 
gemeenschap is zij een voorbeeld.

Wie: Pavitri Manjhi (India)
Komt op voor: mensen van wie het land wordt ingepikt
Hoe: helpt hen bij het indienen van een klacht
Probleem: ontvangt ernstige bedreigingen

Schrijf voor bescherming

‘Onze levens hangen af van 
ons land en ons bos. We zullen 
strijden voor onze rechten.’ 

PAVITRI 
MANJHI    
(India)

WRITE FOR RIGHTS
Rond 10 december, Dag van de Rechten van de 
Mens, vraagt Amnesty mensen wereldwijd brieven  
te schrijven voor personen die onrecht is aangedaan. 
Dit jaar schrijven we voor vrouwelijke activisten.  
Want het wordt steeds gevaarlijker om op te komen 
voor mensenrechten. En vrouwen die hun nek 
durven uit te steken voor anderen krijgen nog vaker 
dan mannen te maken met (seksuele) intimidatie, 
lastercampagnes en verkrachting.

Zie www.amnesty.nl/
writeforrights  
voor alle schrijfacties



ONZE OPROEP

We roepen het hoofd van politie op Pavitri en haar 
dorpsgenoten te beschermen en de verantwoordelijken voor 
dreigementen en het illegaal in beslag nemen van land te 
berechten.

STUUR JE BRIEF NAAR

Director General of Police, Chhattisgarh,
Chhattisgarh Police Headquarters 
Naya Raipur, 
Chhattisgarh, 492001
India

Pavitri Manjhi c/o Degree Prasad  
 Chouhan
Convenor, Adivasi Dalit Mazdoor Kisan  
 Sangharsh,
Near Lata Sadan, Puri Bagicha, 
Madhubanpara, Raigarh, Dist. - Raigarh,
Chhattisgarh, Pin-496001 
India

Dear Sir,

Pavitri Manjhi, the Adivasi leader of the Bhengari village council in Chhattisgarh, faces 
continued threats, intimidation and harassment for her peaceful activism. She is a human 
rights defender, protesting the actions of two private companies who allegedly defrauded 
Indigenous Adivasis of their land in Raigarh district.

I urge you to consult with Pavitri Manjhi and other Adivasi villagers in order to give them 
adequate security and to protect them from further harassment.

I also urge you to investigate complaints of the harassment of Adivasi villagers and of the 
unlawful dispossession of land, and bring those responsible to justice.

Yours sincerely,

[jouw naam + adres] 

TEKSTSUGGESTIE

Ladte rahiye Pavitri Ji. Hum aapke 

saath hain! 

[jouw naam + land]

(Zet je strijd voort, Pavitri. Wij steunen je!)

STUUR EEN KAARTJE 

Jouw steun is voor Pavitri en haar collega’s erg belangrijk. Aanmoedigingen van waar ook ter wereld zullen hun enorm goeddoen.

Tips
+  Natuur is erg belangrijk voor Pavitri’s 

gemeenschap, en vooral de voor hen heilige 
mahua-bloem. Afbeeldingen hiervan zijn 
daarom erg welkom.

-  Stuur geen religieuze kaarten, refereer niet 
aan  Bollywood of het hindoeïsme.



AANGEVALLEN VOOR HAAR MENING
Voordat de 28-jarige Vitalina Koval op 8 maart, Internationale 
Vrouwendag, in haar woonplaats Uzhgorod een demonstratie 
organiseerde voor de rechten van vrouwen, maakte ze zich 
zorgen. Tijdens de vrouwendagmars een jaar eerder was zij 
namelijk aangevallen door een stuk of tien extreemrechtse 
mannen. Ze deed aangifte bij de politie, maar hoorde er 
nooit meer iets van. Ditmaal klopte ze vooraf aan bij het 
politiebureau. De agenten verzekerden haar dat zij de 
demonstranten goed zouden beschermen. 

WEER AANGEVALLEN
Dus ging Vitalina op 8 maart met een groep medeactivisten 
de straat op. Maar ze werd wéér aangevallen. Zes leden van 
een rechtsextremistische groep bespoten haar met rode verf 
die brandde in haar ogen. ‘Ik voelde pijn en was bang. Ik had 
blind kunnen worden.’ 

Vitalina is het boegbeeld van de LHBTI-gemeenschap in 
Oekraïne. Zij en haar medeactivisten ontvangen steeds vaker 
bedreigingen van rechtsextremistische groepen. Maar Vitalina 
laat zich daar niet door afschrikken.

Wie: Vitalina Koval (Oekraïne)
Komt op voor: vrouwen en LHBTI’s (lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en intersekse personen)
Hoe: ze demonstreert en opende een informatie- en 
begeleidingscentrum voor LHBTI’s
Probleem: aangevallen en bedreigd, politie doet niets

Schrijf voor bescherming

VITALINA 
KOVAL     
(Oekraïne)

WRITE FOR RIGHTS
Rond 10 december, Dag van de Rechten van de 
Mens, vraagt Amnesty mensen wereldwijd brieven  
te schrijven voor personen die onrecht is aangedaan. 
Dit jaar schrijven we voor vrouwelijke activisten.  
Want het wordt steeds gevaarlijker om op te komen 
voor mensenrechten. En vrouwen die hun nek 
durven uit te steken voor anderen krijgen nog vaker 
dan mannen te maken met (seksuele) intimidatie, 
lastercampagnes en verkrachting.

Zie www.amnesty.nl/
writeforrights  
voor alle schrijfacties

‘Ik ben al zo vaak aangevallen. 
Ik ben niet bang. Ik ga door.’



ONZE OPROEP

We roepen de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken 
op ervoor te zorgen dat mensen die opkomen voor vrouwen 
en LHBTI’s hun werk kunnen doen. Ook vragen we om 
berechting van de aanvallers van Vitalina en andere 
activisten.

STUUR JE BRIEF NAAR

Minister of Interior
Vul. Akademika Bohomoltsa, 10
Kyiv, 01601
Oekraïne

Vitalina Koval  
Amnesty International Ukraine Office
POB 40 
04050 
Kyiv 
Oekraïne 

(Amnesty Oekraïne zorgt ervoor dat de kaarten bij 

Vitalina terechtkomen)

Dear Minister,

I urge you to publicly recognise and support the vital work of Vitalina Koval and others like her 
who peacefully defend the rights of women and LGBTI people in Ukraine. Please ensure they 
can exercise their right to freedom of expression and assembly without fear of attacks and 
reprisals. 

I also urge you to ensure prompt, effective and impartial investigations are carried out into all 
attacks on activists by far-right groups – which have been on the rise in Ukraine since 2017 
– and to ensure that any discriminatory motives are taken into account during the 
investigation. Those responsible for the attacks must be brought to justice.

Yours sincerely
[jouw naam + adres] 

TEKSTSUGGESTIE

Rebel! Love! Don’t give up your rights!

The Netherlands support you, Vitalina! 

Best wishes!

[jouw naam + land]

(Rebelleer! Heb lief! Geef je rechten niet 

op!- een leus die Vitalina zelf vaak gebruikt.

Nederland steunt je, Vitalina! Het beste!)

STUUR EEN KAARTJE 

Berichten van over de hele wereld zullen Vitalina goed doen. Zo weet ze dat er aan haar wordt gedacht.

Tips
+  Vitalina houdt van kunst. Je maakt haar blij 

met tekeningen waarin regenboogvlaggen 
zijn verwerkt.



ACTIEVOEREN
VOOR VERDWENEN MENSEN
Sehriban en Gamze gaan iedere zaterdag naar een plein in 
Istanbul, de grootste stad van Turkije. Want al 22 jaar lang 
demonstreren daar iedere zaterdag de Zaterdagmoeders. Hun 
familieleden verdwenen nadat ze gearresteerd waren. Ze zijn 
waarschijnlijk gedood en op een geheime plaats begraven. 
Honderden mensen verdwenen zo in de jaren tachtig en 
negentig. De Zaterdagmoeders willen weten wat er met ze 
gebeurd is. Ze willen ook dat de daders voor de rechter 
komen. 

Twintig jaar geleden verdween ook de oom van Sehriban. 
Haar familie kon toen geen advocaat vinden om hen te 
helpen. Daarom studeert Sehriban nu om zelf advocaat te 
worden. En gaat ze iedere zaterdag met haar vriendin Gamze 
demonstreren op het plein.

OPGEPAKT
Sehriban en Gamze voeren actie voor mensenrechten, ook 
al weten ze dat dat heel gevaarlijk kan zijn. In Turkije kun 
je daarvoor gearresteerd worden. Op 25 augustus 2018 
werden ook Gamze en haar zusje opgepakt. Politieagenten 
kwamen die dag naar het plein om de demonstranten uiteen 

Wie: Sehriban en Gamze (Turkije)
Komen op voor: mensen die al tientallen jaren 
‘verdwenen’ zijn
Hoe: iedere zaterdag demonstreren ze voor opheldering
Probleem: de demonstraties zijn verboden, deelnemers 
werden opgepakt

WRITE FOR RIGHTS
Rond 10 december, Dag van de Rechten van de 
Mens, vraagt Amnesty mensen wereldwijd brieven  
te schrijven voor personen die onrecht is aangedaan. 
Dit jaar schrijven we voor vrouwelijke activisten.  
Want het wordt steeds gevaarlijker om op te komen 
voor mensenrechten. En vrouwen die hun nek durven 
uit te steken voor anderen 
krijgen nog vaker dan mannen 
te maken met (seksuele) 
intimidatie, lastercampagnes  
en verkrachting.

Schrijf voor hun recht  
op vrije meningsuiting

‘Als ik stil blijf en als advocaat 
mensenrechten niet verdedig, wie 
zal zich dan uitspreken?’
 
- Sehriban

Zie www.amnesty.nl/
writeforrights  
voor alle schrijfacties

SEHRIBAN 
EN GAMZE     
(Turkije)

te drijven. Ze gebruikten geweld, waaronder traangas, plastic 
kogels en waterkanonnen. Er werden 47 mensen opgepakt 
en pas uren later weer vrijgelaten. De zaterdag daarop gingen 
ze weer naar het plein. Daar werden ze opgewacht door 
agenten die hen naar huis stuurden. Sindsdien worden de 
Zaterdagsmoeders gehinderd en geïntimideerd tijdens hun 
protesten.

Sehriban

Gamze



ONZE OPROEP

Om de strijd van Sehriban, Gamze en de Zaterdagmoeders 
te steunen, roepen we de Turkse minister van Justitie op 
een onderzoek in te stellen naar de verdwijningen en de 
verantwoordelijken te berechten.

STUUR JE BRIEF NAAR

Mr. Abdülhamit Gül
Adalet Bakanlığı 
06659 Ankara
Turkije

Sehriban and Gamze
c/o IHD
Evliya Çeleb¡ Mahallesi
Çukurlu Çeşme Sokak
34433 Beoğlu
Istanbul
Turkije

Verzamel zoveel mogelijk kaarten voor Sehriban en 

Gamze en stuur ze in één envelop.

(De IHD, een mensenrechtenorganisatie in Istanbul, 

zorgt ervoor dat de kaarten bij Sehriban en Gamze 

terechtkomen)

Dear Minister,

During the 1980s and 1990s hundreds of people in Turkey were forcibly disappeared. The 
exact circumstances of the disappearances in the vast majority of cases are still unknown. 
Family members still don’t know what happened to their loved ones. Those responsible for the 
disappearances have not been brought to justice. 

I kindly urge you to start an investigation into these disappearances and to end the impunity 
by bringing those responsible to justice.

Yours sincerely,

[jouw naam + adres] 

STUUR EEN KAARTJE 

Berichten van over de hele wereld zullen Sehriban en Gamze goed doen. Zo weten ze dat er aan hen wordt gedacht.

TEKSTSUGGESTIE

Dear Sheriban and Gamze,

I think you are very brave.  

Good luck with your protests!

Best

[jouw naam + land] 

(Ik vind jullie erg moedig. Succes met jullie 

demonstraties!)

Tips
+  Het symbool van de Zaterdagmoeders is een 

rode anjer. Verras ze met een tekening met 
deze bloem erop.




