
De prominente mensenrechtenactiviste Mozn Hassan, oprichter en
directeur van de organisatie Nazra for Feminist Studies, wilde op 27
juni 2016 van Cairo naar Beiroet vliegen om deel te nemen aan een
bijeenkomst van vrouwelijke mensenrechtenactivisten. Op het
vliegveld bleek dat er een reisverbod tegen haar was uitgevaardigd. 

Wet op Vereniging gijzelt ngo’s
De Egyptische autoriteiten pakten het afgelopen half jaar steeds meer
medewerkers van mensenrechtenorganisaties op om hen te kunnen
verhoren over hun activiteiten. Ze onderzoeken of de ngo’s waarvoor zij
werken voldoen aan de strenge regels voor registratie en het ontvangen van
geld uit het buitenland. Een aantal ngo’s moest haar deuren al sluiten,
kregen medewerkers een reisverbod opgelegd en werden bankrekeningen
bevroren. De kans is groot dat ze vervolgd worden voor het ‘beschadigen
van de nationale veiligheid’. Als ze worden vervolgd kunnen ze een
gevangenisstraf van vijfentwintig jaar krijgen.

Stuur Mozn Hassan een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensenrechtensituatie in Egypte.

LET OP!
Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie

TAAL
Engels 

VOORBEELDGROET
You are not alone in your struggle. You should
never be targeted for your human rights work. 

ADRES
Mozn Hassan
8 Genet Azbakia Street
4th Floor
Downtown CAIRO, EGYPTE

Egypte: Mozn Hassan (Nazra for Feminist Studies)

https://www.amnesty.nl/egypte


De Israëlische klokkenluider Mordechai Vanunu zat achttien jaar
gevangen voor het lekken van informatie over Israëls nucleaire
programma aan de buitenlandse pers. In 2004 werd Vanunu, een
voormalig nucleair technicus, vrijgelaten. Wel kreeg hij na zijn
vrijlating strenge vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd en kwam
hij onder streng toezicht te staan. Deze maatregelen zijn nog altijd van
kracht zijn. 

Bedreiging voor de nationale veiligheid
Vanunu zou nog altijd een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.
Daarom mag hij geen (schriftelijk) contact hebben met buitenlanders en mag
hij Israël niet verlaten. Deze maatregelen zijn in strijd met het internationaal
recht.  

In september 2015 zei Vanunu tijdens een tv-interview iets dat de
Israëlische autoriteiten niet beviel. Zijn opmerking werd eruit geknipt en
Vanunu kreeg huisarrest en een internetverbod van een week opgelegd.
Vanunu’s geestelijke en lichamelijke gezondheid lijden onder de
aanhoudende beperking van zijn vrijheid. 

Stuur Mordechai Vanunu een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensenrechtensituatie in Israël en Palestina.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in

TAAL
Hebreeuws of Engels

VOORBEELDGROET 
We are thinking about you. Stay strong

ADRES
Dr Mordechai Vanunu
PO Box 20102
Herodian Post Office
East Jerusalem 91384
 
Email: vanunuvmjc@gmail.com

Israël: Mordechai Vanunu

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/israel-en-palestina


De Koerdische Zeynab Jalalian uit Iran zit een levenslange
gevangenisstraf uit omdat ze lid zou zijn van een Koerdische
oppositiepartij. Ze heeft dringend medische zorg nodig.

Zeynab Jalalian werd in 2009 na een oneerlijk proces ter dood veroordeeld
voor ‘vijandschap tegen God’. Deze aanklacht wordt vaak gebruikt tegen
mensen die de Koerdische oppositie steunen en daarom worden
beschuldigd van gewapend geweld tegen de staat. In december 2011 werd
haar doodstraf omgezet naar levenslang.

Zeynab  Jalalian kampt al sinds 2010 met oogproblemen. Haar klachten zijn
waarschijnlijk het gevolg van klappen die ze op het hoofd kreeg tijdens
ondervragingen. Ze heeft nu dringend een oogoperatie nodig anders kan ze
blind worden, maar de gevangenisautoriteiten weigeren om haar te laten
behandelen. Volgens haar advocaat hebben de autoriteiten bepaalde zorg
toegezegd als ze een videobekentenis zou afleggen. 

Stuur Zeynab Jalalian een kaart met een groet als morele steun.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in
• Noem Amnesty International niet
• Gebruik geen religieuse kaart

TAAL
Turks of Engels

VOORBEELDGROET
Dear Zeynab Jalalian,
We do not forget you. Wishing you strength and
courage.

(Wij zullen je niet vergeten en wensen je sterkte en
moed.)

ADRES
(Richt je kaart aan de gevangenisdirecteur)
Mr. Darioush Bakhshi
Head of Khoy Prison 
Khoy Prison
Salmas Road (across Rah va Tarabari)
Khoy County
West Azerbaijan Province
IRAN

Iran: Zeynab Jalalian



Miguel Briceño is de leider van de boerengemeenschap El Porvenir in
Colombia. Hij wordt door paramilitairen bedreigd omdat hij strijdt voor
teruggave van zijn land. 
 
Geen bescherming na doodsbedreiging
Op 16 augustus 2016 kreeg Miguel Briceño een telefoontje van een man die
beweerde dat hij de commandant was van een paramilitaire groepering. Hij
bedreigde Briceño en zijn familie met de dood. Briceño meldde dit bij de
autoriteiten, maar kreeg alleen een mobiele telefoon voor zijn bescherming. 

Bedreigd vanwege strijd om land
De gemeenschap El Porvenir probeert haar land via wetgeving uit 2012
terug te krijgen van de Colombiaanse staat die het in de jaren ‘90 verkocht
aan een invloedrijke ondernemer die banden had met de paramilitairen. Al
snel hierna volgde een golf van moorden en verdwijningen. Veel van de
gemeenschapsleden verlieten uit angst het land.

Stuur Miguel Briceño en de gemeenschap El Porvenir een groet als
morele steun.

Lees hier meer  over de mensenrechtensituatie in Colombia.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in

TAAL
Spaans of Engels

VOORBEELDGROET
¡Estamos con ustedes! Les apoyamos en su
campaña por su protección y sus tierras!

We support you and your campaign for your safety
and your land!

ADRES
Miguel Briceño / Comunidad El Porvenir
c/o Corporación Clarentiana
Carrera 15 No. 10 - 41, Piso 3
BOGOTÁ, COLOMBIA

Colombia: Miguel Briceño

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/colombia


De Syrische Ali Özdemir werd in het hoofd geschoten toen hij vanuit
Syrië naar Turkije probeerde te vluchten. Hij was toen 14 jaar oud. Hij
is nu aan beide ogen blind.

Ali probeerde in de nacht van 18 op 19 mei 2014 samen met negen anderen
Syrië te ontvluchten en de grens met Turkije over te steken. Ali wilde naar
zijn familie, die al geruime tijd in Turkije verbleef. Hij werd in het hoofd
geschoten, vermoedelijk door Turkse grensbewakers.

Ali werd uiteindelijk overgebracht naar Turkije voor spoedeisende medische
hulp. Hij overleefde het, maar werd blind aan beide ogen. Ali woont nu bij
zijn moeder in Duitsland. Zijn vader diende een klacht in bij de openbaar
aanklager in Turkije. Tot op heden is er geen actie ondernomen om de
verantwoordelijken voor het gerecht te brengen.

Stuur Ali een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensenrechtensituatie in Turkije.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in
• Vermeld geen retouradres op de envelop

TAAL
Arabisch of Engels

VOORBEELDGROET
Dear Ali,
I heard about what happened to you. Please know
that I am on your side until those who injured you
are brought to justice. I wish you all the best.

ADRES
Ali Özdemir
(de kaarten worden doorgestuurd naar Ali)
c/o Milena Buyum
Amnesty International
Peter Benenson House
1 Easton St
LONDON WC1X 0DW
VERENIGD KONINKRIJK

Turkije: Ali Özdemir

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/vrije-meningsuiting-in-turkije


De Turkse tieners Muhammet en Orhan werden door de politie
doodgeschoten toen ze op de vlucht sloegen voor geweld.

De jongens zaten vorig jaar augustus te praten op de stoep voor de bakkerij
waar ze werkten. Toen de PKK een paar honderd meter verder een
politiebureau aanviel, renden ze weg om te schuilen. Muhammet belde zijn
familie vanuit hun schuilplaats om te vertellen dat ze veilig waren. Twee uur
later werden de tieners doodgeschoten.

De politie beweert dat ze uit zelfverdediging handelde omdat Orhan een
wapen op hen richtte. Hiervoor is echter geen ballistisch bewijs. Ook is er
geen film van de camera’s uit de politieauto. De families willen dat alle feiten
over de schietpartij boven water komen en dat de verantwoordelijken
worden berecht.

Stuur de families van Muhammet en Orhan een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensenrechtensituatie in Turkije.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in

TAAL
Turks of Engels

VOORBEELDGROET
I was shocked and saddened to hear about the
killing of your son on 12 August 2015 by the special
forces in your hometown of Diyadin. Please accept
my condolences and commitment to stand by you in
your fight for justice for your son.

ADRES
Families of Muhammet Aydemir and Orhan
Arslan
c/o Milena Buyum
Amnesty International
Peter Benenson House
1 Easton St, LONDON
WC1X 0DW, VERENIGD KONINKRIJK

Turkije: (familie van) Muhammet Aydemir en Orhan
Arslan

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/vrije-meningsuiting-in-turkije


Op 28 november 2015 werd de prominente Turkse advocaat en
mensenrechtenverdediger Tahir Elçi op straat doodgeschoten. Het is
nog onduidelijk door wie hij is vermoord.

Vlak voor zijn dood gaf Elçi een persconferentie waarin hij zei: ‘We willen
hier geen geweren, geen gevechten, geen politieoperaties.’ Elçi streed voor
gerechtigheid en mensenrechten in Turkije. Met gevaar voor eigen leven
verdedigde hij mensen die vastzaten, waren gemarteld of ‘verdwenen’. Ook
maakte hij mensenrechtenschendingen in Turkije openbaar. Daardoor had
hij vijanden.

De autoriteiten hebben nog geen diepgaand en onafhankelijk onderzoek
ingesteld naar de moord op Tahir Elçi.

Stuur via Amnesty een kaart met een groet naar de vrouw en kinderen
van Tahir Elçi.

Lees hier meer  over de mensenrechtensituatie in Turkije.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in
• Gebruik geen religieuse kaart

TAAL
Turks of Engels

VOORBEELDGROET
Sevgili Türkan Elçi, sevgili Nazenin ve Arin,
Sizlere en derin başsağlığı dileklerimi ve bu karanlık
günlerde destek ve dayanışma duygularımı iletmek
isterim. Bir Af Örgütü aktivisti olarak, Tahir Elçi’nin
öldürülmesiyle sorumlu kişilerin adalet önüne
çıkartılması için elimden gelen herşeyi yapacağım.

Dear Türkan Elçi, dear Nazenin and Arin,
I want to send you all my deepest condolences and
my sincere solidarity. As an Amnesty activist I will
do all I can to make sure those responsible for Tahir
Elçi’s murder are brought to justice.
 
ADRES
Familiy of Tahir Elçi
Amnesty International
Attn. Turkey team
Peter Benenson House
1 Easton Street
LONDON WC1X 0DW

Turkije: (familie van) Tahir Elçi

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/vrije-meningsuiting-in-turkije


De Braziliaan Jorge Lázaro Samba Nunes dos Santos en zijn gezin
leven al drie jaar ondergedoken wegens doodsbedreigingen. Hij zoekt
gerechtigheid nadat twee van zijn zonen door politiegeweld om het
leven kwamen.

Een van zijn zonen werd in 2008 tijdens het voetballen doodgeschoten. Hij
zou een fiets van een oud-militair hebben gestolen. De drie aangeklaagde
militairen zijn nog altijd niet berecht. Nunes, zijn vrouw en vijf kinderen
moesten onderduiken na voortdurende doodsbedreigingen door
politiemensen. Ze leven onder moeilijke omstandigheden.

Jorge Lázaro Samba staat onder enorme druk: hij vecht voor gerechtigheid
en veiligheid, en moet vechten om zijn gezin te kunnen voorzien van voedsel
en onderdak. 

Stuur Jorge Lázaro Samba een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensenrechtensituatie in Brazilië.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Stuur geen religieuse kaart

TAAL
Portugees of Engels

VOORBEELDGROET
Queremos expressar a nossa solidariedade com
Você na sua luta pela justiça e proteção individual

(Wij willen onze solidariteit uitdrukken in je strijd
voor gerechtigheid en persoonlijke bescherming)

ADRES
Jorge Lázaro Samba Nunes dos Santos  
p/a Anistia Internacional Brasil
Praça São Salvador, 5 – casa – Laranjeiras
RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 22.231-170
BRAZILIË

Brazilië: Jorge Lázaro Samba Nunes dos Santos

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/brazilie


Op 8 december 2014 openden veiligheidsdiensten het vuur op
honderden demonstranten in Paniai, West-Papoea (Indonesië). De vier
studenten Apius Gobay, Alpius Youw, Simon Degei en Yulianus Yeimo
vonden daarbij de dood. Zeventien anderen raakten gewond. 

Aanleiding voor de demonstratie was dat een politie-eenheid de avond
ervoor een aantal kinderen zou hebben geslagen. Een van de kinderen
moest naar het ziekenhuis.

Onderzoek mag niet leiden tot straffeloosheid
De Indonesische autoriteiten openden een onderzoek naar het bloedbad in
Paniai. De nationale mensenrechtencommissie in Indonesië startte ook een
onderzoek. Volgens haar eerste bevindingen vormden de demonstranten
geen bedreiging. Het is nog maar de vraag hoe lang het duurt voordat het
onderzoek afgerond is en of het grondig en onafhankelijk plaatsvindt. De
kans dat de verantwoordelijken daadwerkelijk worden berecht is zeer klein.
Straffeloosheid is in Indonesië, en met name in West-Papoea, een groot
probleem.

Stuur de Paniai-gemeenschap een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensenrechtensituatie in Indonesië.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in
• Stuur geen religieuse kaart

TAAL
Bahasa Indonesia of Engels 

VOORBEELDGROET
Kawan-kawan yang saya hormati,
Kami mengetahui akan kasus penembakan di
Paniai, Papua pada Desember 2014 dan
mengirimkan pesan solidaritas. 

Dear friends,
We are aware of the shootings in Paniai in
December 2014 and are sending this message of
solidarity. 

ADRES
Kantor Dewan Adat Paniai
Jalan Uwata Wogi Yogi,
Enarotali, Paniai,
PAPUA, INDONESIË

Indonesië: Paniai, West-Papoea

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/indonesie


De 28-jarige Italiaanse student Giulio Regeni verdween op 25 januari
2016 in de Egyptische hoofdstad Cairo. Hij deed daar
promotieonderzoek naar onafhankelijke vakbonden. Zijn zwaar
verminkte lichaam werd een week later gevonden. Er waren duidelijke
tekenen van marteling zichtbaar.

De politie beweerde eerst dat Giulio een auto-ongeluk had gehad. Toen
naar buiten kwam dat hij was gemarteld, melde de politie dat een bende
hem had ontvoerd en beroofd. Anonieme bronnen vertellen een ander
verhaal: Giulio zou die avond door politieagenten in burger zijn opgepakt.
Amnesty heeft geen onomstotelijk bewijs dat de politie Giulio heeft
gemarteld en gedood, maar de omstandigheden rond zijn verdwijning en
zijn verwondingen lijken wel te wijzen op de mogelijke betrokkenheid van
Egyptische veiligheidsdiensten. 

Amnesty vraagt de Egyptische autoriteiten om grondig onderzoek te doen
naar de dood van Giulio Regeni.

Stuur via Amnesty een kaartje naar de familie van Giulio Regeni met
een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensenrechtensituatie in Egypte

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in

TAAL
Engels of Italiaans 

VOORBEELDGROET
Cara famiglia Regeni,
Vi sono vicino in questo momento così difficile. Sarò
al Vostro fianco fino a quando non sarà scoperta
tutta la verità.

Dear Giulio Regeni’s family, 
I stand with you during this difficult period. I will be
at your side until you discover the truth. 

ADRES
The family of Giulio Regeni 
Amnesty International Italy
c/o Annunziata Marinari
Via Magenta 5
00185 ROME, ITALIË

Egypte: (familie van) Giulio Regeni

https://www.amnesty.nl/egypte


De bewoners van San José de Apartadó in Colombia richtten in 1997
een vredesgemeenschap op in de hoop het gewapend conflict tussen
guerrillabewegingen enerzijds en het regeringsleger en paramilitairen
anderzijds buiten de deur te houden. Sindsdien zijn al meer dan 200
leden vermoord en worden de bewoners continu bedreigd.

Toenemende bedreiging door paramilitairen
De afgelopen maanden sloegen tientallen paramilitairen hun kamp op in het
gebied van de vredesgemeenschap. Sindsdien meldden de bewoners dat
ze worden bedreigd door de paramilitairen, die lieten weten permanent in
het gebied te zullen blijven. De paramilitairen hebben huizen bezet,
bewoners in elkaar geslagen en een deel van de oogst vernietigd.

De veiligheidstroepen die in het gebied aanwezig zijn hebben laten weten
dat ze geen actie gaan ondernemen tegen de paramilitairen. 

Stuur de vredesgemeenschap een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensenrechtensituatie in Colombia.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in

TAAL
Spaans of Engels

VOORBEELDGROETEN
Estimados amigos y amigas de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó,
Con este mensaje queremos hacerles llegar
nuestra solidaridad y acompañarles en el duro
camino de su comunidad como Comunidad de Paz.

Dear friends of the Peace Community of San José
de Apartadó,
Through this message we would like to offer you
our solidarity and accompany you on the difficult
journey that your community is making as a Peace
Community

ADRES
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
AA 243 de Apartadó
ANTIOQUIA, COLOMBIA

Colombia: San José de Apartadó

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/colombia


Yusman Telaumbanua was zestien jaar toen de politie hem in 2012
oppakte voor de moord op drie mannen. Hij kreeg geen eerlijk proces.
Zijn eigen advocaat vroeg om de doodstraf op te leggen. 

Yusman werd door de politie verhoord in een taal die hij niet spreekt. Er
was geen advocaat bij het gesprek. Volgens eigen zeggen werd hij dagelijks
door agenten geschopt en geslagen. 

Doodstraf op ‘eigen’ verzoek
De openbaar aanklager eiste een levenslange gevangenisstraf tegen
Yusman. De jury besloot daarentegen om de doodstraf op te leggen omdat
Yusman’s advocaat daar zelf om vroeg. Ook bevestigde een arts dat
Yusman, die geen geboortebewijs heeft, minderjarig was ten tijde van het
misdrijf. Hij zou daarom  de doodstraf helemaal niet opgelegd mogen
krijgen. Zijn nieuwe advocaten zijn daarom in hoger beroep gegaan.

Stuur Yusman een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensenrechtensituatie in Indonesië.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in
• Yusman kan niet goed lezen

TAAL
Engels 

VOORBEELDGROET
Salam hangat,
With kind regards,

ADRES
(Stuur je kaart naar onderstaande adres. Je kaart
wordt doorgestuurd naar Yusman)

Yusman Telaumbanua
C/o KontraS
Jl. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen
JAKARTA Pusat 10420
INDONESIË

Indonesië: Yusman Telaumbanua

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/indonesie


Matsumoto Kenji uit Japan zit sinds 1993 in een dodencel. Hij is
zwakbegaafd, veroorzaakt door een kwikvergiftiging tijdens de
zwangerschap. In de gevangenis kreeg hij ook last van waanideeën. Hij
krijgt hiervoor geen medische zorg.

Volgens internationaal recht mogen mensen met een geestelijke of
verstandelijke beperking niet ter dood worden gebracht. Amnesty is altijd en
overal tegen de doodstraf. Het is een wrede en onmenselijke straf en een
schending van het recht op leven dat in artikel 3 van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens is vastgelegd.

Geheime executies
De gevangenisomstandigheden voor terdoodveroordeelden in Japan zijn
verschrikkelijk. Ze zitten in eenzame opsluiting en mogen in hun cel niet
staan of lopen. Ook hebben ze bijna geen contact met hun dierbaren.
Wanneer het doodvonnis wordt voltrokken weten ze niet. Executies in Japan
vinden in het geheim plaats.

Stuur Matsumoto Kenji een groet als morele steun.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in
• Vermeld Amnesty International niet
• Gebruik geen religieuse kaart

TAAL
Japans of Engels 

VOORBEELDGROET
�����������������
(rentai to shien no kimochi wo ookurishimasu)
Thinking of you in solidarity and support 

ADRES
Matsumoto Kenji
1-2-5�Tomobuchi Miyakojimaku Osakashi
OSAKA
JAPAN, 534-0016 

Japan: Matsumoto Kenji



Valentina Cherevatenko is voorzitter van een Russische
mensenrechtenorganisatie. Zij is de eerste privépersoon tegen wie een
strafrechtelijk onderzoek gestart is omdat ze de wet tegen
‘buitenlandse agenten’ overtreden zou hebben. Als Valentina
veroordeeld wordt dan hangt haar twee jaar gevangenisstraf boven het
hoofd.

Cherevatenko’s organisatie Vrouwen van de Don maakt zich hard voor de
rechten van onder anderen vrouwen, kinderen en dienstweigeraars. De
organisatie werd eerder, net als ruim honderd andere ngo’s, gedwongen om
zich te registreren als ‘buitenlandse agent’. Volgens de Russische overheid
zouden de Vrouwen van de Don financiële steun uit het buitenland
ontvangen hebben en zich daarnaast bezig houden met vaag geformuleerde
‘politieke activiteiten’. 

Moskou zet NGOs onder druk 
De term ‘buitenlandse agent’ staat voor veel Russen bovendien gelijk aan
‘spion’, waardoor de morele en financiële steun aan getroffen ngo’s in rap
tempo opdroogt. De ‘buitenlandse agenten’ moeten aan veel regels voldoen.
Doen ze dit niet dan riskeren ze een hoge boete. Veel ngo’s hebben hun
activiteiten al moeten staken en de angst voor vervolging is groot.

Stuur Valentina Cherevatenko een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensrechtensituatie in Rusland.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in

TAAL
Russisch of Engels

VOORBEELDGROET
Мы солидарны с вашей гражданской позицией и
надеемся на справедливое решение по вашему
делу.

We'd like to express our solidarity with your civic
stance and we hope for a fair verdict for you.

ADRES
Valentina Cherevatenko
346410, Rostovskaya Oblast
g. Novocherkassk
Ul. Dubovskogo 24
RUSSISCHE FEDERATIE

Rusland: Valentina Cherevatenko

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/russische-federatie


De inwoners van het Palestijnse dorp Nabi Saleh houden wekelijks
vreedzame demonstraties tegen de Israëlische bezetting en tegen
illegale Israëlische nederzettingen. Door geweld van het Israëlische
leger zijn hierbij al twee mensen omgekomen en honderden gewond
geraakt.

Nabi Saleh telt zo’n 550 inwoners en ligt in de bezette gebieden, vlakbij
Ramallah. In 1977 werd naast het dorp een Israëlische nederzetting
gebouwd. Deze nederzetting breidde zich vervolgens uit. 

Afgesloten
De Palestijnse inwoners hebben geen toegang meer tot hun waterbron en
het omringende land. Dit alles is nu in handen van de kolonisten.

Buitensporig geweld
Het Israëlisch leger zet buitensporig geweld in om de demonstraties te
onderdrukken. Ook zijn er regelmatig invallen door de veiligheidspolitie en
worden mensen willekeurig opgepakt en gearresteerd.

Stuur de bewoners van Nabi Saleh een kaart met een groet als morele
steun.

Lees hier meer  over de mensrechtensituatie in Israël en Palestina

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Gebruik geen religieuse kaart
• Neem geen politiek standpunt in

TAAL
Arabisch of Engels

VOORBEELDGROET 
We stand by you in dignity and for freedom and
justice 
(Wij zijn solidair met u voor waardigheid, vrijheid en
gerechtigheid)

ADRES
Naji Tamimi
Birzeit - Nabi Saleh
PALESTINA

Israël en Palestina: Nabi Saleh

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/israel-en-palestina


Het Palestijnse dorp Jayyus op de door Israël bezette Westelijke
Jordaanoever wordt sinds 2003 door een muur afgesneden van
landbouwgronden en watervoorzieningen.

Aan de andere kant van de muur liggen illegaal gebouwde Israëlische
nederzettingen. De 3500 inwoners van Jayyus zijn voor hun
levensonderhoud bijna volledig afhankelijk van de landbouw. Ze kunnen hun
land alleen nog bereiken via drie toegangspoorten die beperkt open zijn.
Hiervoor hebben ze ook een vergunning nodig. Maar het Israëlische leger
weigert deze vaak af te geven.

Caravans
In december 2009 bepaalde het Israëlische hooggerechtshof dat een klein
gedeelte van de ‘veiligheidsmuur’ verlegd moest worden. In 2013 werd
daarmee een begin gemaakt. Maar Israëlische kolonisten verhinderden de
werkzaamheden door caravans neer te zetten.

Stuur de bewoners van Jayyus een kaart met een groet als morele
steun.

Lees hier meer  over de mensrechtensituatie in Israël en Palestina.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in 
• Gebruik geen religieuse kaart

TAAL
Arabisch of Engels

VOORBEELDGROET 
We stand by you in dignity and for freedom and
justice 
(Wij zijn solidair met u voor waardigheid, vrijheid en
gerechtigheid)

ADRES
Jayyus Town Hall
Jayyus
'Azzun near Qalqiliya
WEST BANK, PALESTINIAN TERRITORIES
Via ISRAEL

Israël en Palestina: Jayyus

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/israel-en-palestina


De Nigeriaan Suliamon Olufemi is in 2004 in Saudi-Arabië veroordeeld
tot de doodstraf. Hij werd samen met honderden andere buitenlanders
uit Somalië, Ghana en Nigeria opgepakt na een geschil waarbij een
Saudische politieagent om het leven kwam.
 
Suliamon Olufemi werd na een oneerlijk proces ter dood veroordeeld. Hij
had geen toegang tot een advocaat.

Vingerafdruk
Het proces werd in het Arabisch gevoerd, een taal die hij niet beheerst.
Tijdens de ondervragingen werd hem gevraagd om zijn vingerafdruk te
zetten op in het Arabisch opgestelde verklaringen. Het is mogelijk dat deze
verklaringen tegen hem zijn gebruikt in de hoorzittingen. 

Buitenlanders
De doodstraf wordt in Saudi-Arabië buitenproportioneel toegepast waar het
buitenlanders betreft.

Stuur de familie van Suliamon Olufemi een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensrechtensituatie in Saudi-Arabië.

LET OP!
Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie

TAAL
Engels of Yoruba 

VOORBEELDGROET
We are still thinking of you, Suliamon. We won’t
stop fighting until you receive justice. Keep strong
and know that you are not forgotten!
(We blijven aan je denken, Suliamon. En we blijven
strijden voor gerechtigdheid. Houd je sterk. We
zullen je niet vergeten!)

ADRES
(Stuur je kaart naar de vader van Suliamon)
Mr Julius Olufemi
P.O Box 1545
Marina
LAGOS, NIGERIA

Nigeria/Saudi-Arabië: (familie van) Suliamon Olufemi

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/saudi-arabie


De Ethiopische journalist Eskinder Nega werd in juli 2012 tot achttien
jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens hoogverraad en terrorisme. 

Eskinder Nega werd herhaaldelijk opgepakt en vastgezet omdat hij kritische
artikelen publiceerde over de repressieve regering in Ethiopië en omdat hij
pleitte voor vrije meningsuiting in zijn land. Ook zijn vrouw en journaliste
Serkalem Fasil zat gevangen. Zij is inmiddels vrij. Hun zoon Nafkot werd in
gevangenschap geboren. 

Vrije pers onderdrukt
In Ethiopië wordt al jarenlang elke vorm van vrije en kritische pers
onderdrukt. Ook buitenlandse journalisten worden gearresteerd. 

Stuur Eskinder Nega een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensenrechtensituatie in Ethiopië

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in

TAAL
Engels of Amharisch 

VOORBEELDGROET
You are not forgotten. My thoughts are with you. 
(Je bent niet vergeten. Je bent in mijn gedachten)

ADRES
Eskinder Nega
Kaliti Prison
Addis Ababa Prison Administration
PO Box 2436
ADDIS ABABA, ETHIOPIË

Ethiopië: Eskinder Nega

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/ethiopie


De Egyptische fotojournalist Mahmoud Abou Zeid, ook bekend als
Shawkan, werd opgepakt toen hij het hardhandig neerslaan van een
demonstratie door veiligheidstroepen fotografeerde.

Op 14 augustus 2013 demonstreerden aanhangers van de verdreven
president Morsi in Cairo. Agenten van de veiligheidsdienst wilden de
betogers uiteendrijven. ‘Het was als een Hollywoodfilm. Het leek wel of ik
middenin een oorlog was beland. Er waren overal kogels, traangas, brand,
politie, soldaten, tanks’, schreef Shawkan vanuit de gevangenis.

Mogelijk doodstraf na verzonnen aanklachten
Shawkan wordt beschuldigd van ‘moord’ en ‘lidmaatschap van een criminele
bende’. Hij kan hiervoor de doodstraf krijgen. Of beter gezegd: dit hangt
hem boven het hoofd omdat hij getuige was van hoe de politie massaal
demonstranten doodde. Zijn proces startte pas in april 2016, drie jaar nadat
hij werd opgepakt.

Stuur Shawkan een kaart met een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensenrechtensituatie in Egypte.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in
• Noem Amnesty International niet
• Vermeld geen retouradres op de envelop

TAAL
Engels

VOORBEELDGROET
We are thinking of you. We hope that you will be
released soon.

(Onze gedachten zijn bij jou en we hopen dat je
spoedig wordt vrijgelaten.)

ADRES
(Stuur je kaart naar onderstaande adres. De
kaarten worden doorgestuurd naar Shawkan)

Mahmoud Abou Zeid
Ahmed Abu Seif (Free Shawkan)
c/o Kurth Lampe Worldwide
211 E. Ohio #2523 CHICAGO, IL 60611
USA

Egypte: Mahmoud Abou Zeid

https://www.amnesty.nl/egypte


De Koerdische mensenrechtenverdediger Mohammad Sadiq
Kabudvand uit Iran zit al sinds juli 2007 vast. 

Mohammad Sadiq Kabudvand werd tot tien jaar cel veroordeeld vanwege
zijn activiteiten als oprichter en voorzitter van de Human Rights Organization
of Kurdistan. Eerder werd hij al eens veroordeeld om zijn werk als uitgever
van een weekblad dat opkomt voor de rechten van de Koerdische
minderheid in Iran. 

Nieuwe verzonnen aanklachten
In maart 2016 werd Kabudvand aangeklaagd voor het verspreiden van
propaganda tegen de staat. De aanklacht berust waarschijnlijk op een
verklaring die hij vanuit de gevangenis schreef en waarin hij zijn zorgen uitte
over de gewelddadigheden begaan door IS-strijders tegen de Koerden in
Syrië. Ook werd hij ondervraagd over een brief aan een politieke partij in
Turkije, waarin hij oproept tot vrede tussen de Koerden en de Turkse
overheid. Kabudvand heeft geen advocaat. Er is nog geen uitspraak in deze
zaak.

Stuur Mohammad Sadiq Kabudvand een groet als morele steun.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Stuur geen religieuze kaart
• Neem geen politiek standpunt in
• Noem Amnesty International niet

TAAL
Perzisch of Engels 

VOORBEELDGROET
We do not forget you and continue to act for your
release. We wish you strength and courage.

(We vergeten je niet en blijven ons inzetten voor je
vrijlating. We wensen je kracht en moed.)

ADRES
(Stuur je gefrankeerde kaart in een envelop naar
Amnesty. Wij sturen hem door). 

Mohammad Sadiq Kabudvand 
p/a Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

Iran: Mohammad Sadiq Kabudvand



Alexandre Anderson de Souza, de voorzitter van de Braziliaanse
vissersvereniging AHOMAR, wordt met de dood bedreigd.

Alexandre Anderson de Souza vraagt aandacht voor het verwoestend effect
op het milieu van de olie- en gaswinning in de baai van Guanabara in Rio
de Janeiro. De olie- en gaswinning vormt een bedreiging voor het
voortbestaan van zijn vissersgemeenschap. 

Met de dood bedreigd
Sinds 2009 worden Anderson de Souza en zijn vrouw Daize voortdurend
met de dood bedreigd. De afgelopen jaren overleefde hij naar eigen zeggen
zes moordaanslagen. Vier andere leden van AHOMAR werden mishandeld
en doodgeschoten.
  
Beschuldigingen
Volgens Anderson de Souza zijn de bedreigingen en moordaanslagen aan
het adres van AHOMAR het werk van bewakingspersoneel, lokale
politiemensen en leden van criminele milities. Deze beschuldigingen zijn tot
op heden niet afdoende door justitie onderzocht. Staatsenergiebedrijf
Petrobras ontkent iedere betrokkenheid bij de intimidatie van de
vissersgemeenschap.

Stuur Alexandre Anderson de Souza een kaart met een groet als
morele steun.

Lees hier meer  over de mensenrechtensituatie in Brazilië.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in

TAAL
Portugees of Engels

VOORBEELDGROET
Desejo a você saúde e força na sua luta por justiça!
(Ik wens u een goede gezondheid en kracht in uw
strijd voor gerechtigheid.)

ADRES
Alexandre Anderson de Souza 
p/a Justiça Global 
Avenida Beira Mar, 406, sala 1207
RIO DE JANEIRO, RJ – 20021-900
BRAZILIË

Brazilië: Alexandre Anderson de Souza

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/brazilie


Het Mass Media Defense Centre (MMDC) is in 1996 opgericht in
Voronezh en helpt Russische media en journalisten die in de
problemen komen met de Russische mediawet. 

De organisatie en haar directeur Galina Arapova zijn sinds maart 2015 beide
geregistreerd als ‘buitenlandse agent’. Volgens het Russische ministerie
van Justitie ontvangt het MMDC geld van onder andere de Europese
Commissie en houdt de organisatie zich bezig met ‘politieke activiteiten’. 
Hiermee doelt het ministerie op artikelen die Arapova scheef over de
Russische mediawet.

Strenge mediawet
Een gevolg van de strenge mediawetgeving is censuur op het internet.
Wanneer de autoriteiten menen dat een website ‘verboden’ informatie geeft,
kan deze zonder tussenkomst van de rechter worden gesloten. 

Stuur het Mass Media Defense Centre een kaart met een groet als
morele steun.

Lees hier meer  over de mensrechtensituatie in Rusland.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in
• Gebruik geen religieuse kaart

TAAL
Russisch of Engels 

VOORBEELDGROET 
Я желаю Вам успехов и удачи в Вашей
благородной работе во имя прав человека в
России и по всему миру. Мы с Вами каждый
день.

I wish you every success in your noble work for
human rights community in Russia and worldwide.
We are following your hard work every day.

ADRES
Mass Media Defense Centre  
394000 Voronezh
Ul. Koltsovskaya, 82
RUSSISCHE FEDERATIE

Rusland: Mass Media Defense Centre

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/russische-federatie


Public Verdict uit Moskou is een bekende mensenrechtenorganisatie in
Rusland en bestaat al sinds 2004. 

De organisatie richt zich op mensenrechtenschendingen door
wetshandhavende instanties, verleent juridische bijstand aan slachtoffers en
ondersteunt lokale mensenrechtenorganisaties. Public Verdict wil de kennis
over internationale mensenrechtenstandaarden vergroten, onder meer door
educatieve programma’s. 

Hoop gevestigd op Europees Hof
Public Verdict staat sinds juli 2014 geregistreerd als ‘buitenlandse agent’. De
organisatie vecht die beslissing aan bij regionale en landelijke rechtbanken.
Ze heeft haar hoop vooral gevestigd op een klacht die zij samen met elf
andere organisaties indiende bij het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens.

Stuur Public Verdict een kaart met een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensrechtensituatie in Rusland.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in 
• Gebruik geen religieuse kaart

TAAL
Russisch of Engels

VOORBEELDGROET 
Я желаю Вам успехов и удачи в Вашей
благородной работе во имя прав человека в
России и по всему миру. Мы с Вами каждый
день.

I wish you every success in your noble work for
human rights community in Russia and worldwide.
We are following your hard work every day.

ADRES
Public Verdict
119017 MOSCOW
Pyzhevsky pereulok  5/3
RUSSISCHE FEDERATIE

Rusland: Public Verdict

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/russische-federatie


De Afro-Colombiaanse gemeenschap  in het gebied La Toma strijdt al
sinds 2007 voor het behoud van haar land. 

In 2010 kregen mijnbouwbedrijven toestemming om het land in La Toma te
gebruiken. De autoriteiten hadden daarvoor echter geen toestemming
gevraagd aan de gemeenschap die daar woont. 

Bedreigd door paramilitairen 
Hoewel het Constitutioneel Hof in Colombia in 2010 besloot de
mijnbouwoperaties op te schorten, vinden er nu illegale operaties plaats.
Ook worden de families in La Toma voortdurend bedreigd door
paramilitairen. De Colombiaanse overheid slaagt er tot nu toe niet in om de
gemeenschap tegen deze bedreigingen te beschermen.   

Stuur de La Toma-gemeenschap een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensenrechtensituatie in Colombia.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in
• Vermeld geen retouradres op de envelop
• Gebruik geen religieuse kaart

TAAL
Spaans 

VOORBEELDGROET
Estimadas y estimados amigos, quiero enviarles mi
solidaridad con respecto a las amenazas y otros
actos de intimidación que sufren como defensores
de derechos humanos.

(Beste vrienden, ik stuur jullie een solidariteitsgroet
en blijf jullie steunen vanwege de bedreigingen die
jullie krijgen als mensenrechtenverdediger.)

ADRES
La Toma
c/o NOMADESC
Carrera 9 No 4-53
Barrio San Antonio
CALI, COLOMBIA

Colombia: de families in La Toma

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/colombia


Het Russische Comité voor de Preventie van Marteling wil marteling
door wethandhavers aan de kaak stellen en hulp bieden aan
slachtoffers. 

Het Comité werd in 2000 opgericht in Nizhny Novgorod onder de oude naam
Comité tegen Marteling. Inmiddels is de organisatie in meerdere Russische
regio’s actief. 

‘Buitenlandse agent’
In januari 2015 registreerde het ministerie van Justitie het comité als
‘buitenlandse agent’. Omdat de leden weigerden dit stempel te dragen,
namen ze het drastische besluit het comité op te heffen. De organisatie gaat
nu door onder een nieuwe naam: het Comité voor de Preventie van
Marteling. Het comité zoekt  minder de publiciteit en neemt geen buitenlands
geld meer aan.

Gewelddadige aanvallen
Directeur Igor Kalyapin is ook voorzitter van de Joint Mobile Group (JMG)
die zich in Tsjetsjenië inzet voor mensenrechten. Kalyapin sprak op 16
maart 2016 op een persconferentie over de toenemende gewelddadige
aanvallen op de medewerkers van de JMG door pro-overheidsactivisten.
Kort daarna werd hij door een menigte geslagen en bekogeld met eieren en
bloem. De bedreigingen aan zijn adres nemen toe.

Stuur het Comité voor de Preventie van Marteling een kaart met een
groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensrechtensituatie in Rusland.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in 
• Gebruik geen religieuse kaart

TAAL
Russisch of Engels

VOORBEELDGROET 
Я желаю Вам успехов и удачи в Вашей
благородной работе во имя прав человека в
России и по всему миру. Мы с Вами каждый
день.

I wish you every success in your noble work for
human rights community in Russia and worldwide.
We are following your hard work every day.

ADRES
Comité voor de Preventie van Marteling  
603000, Nizhny Novgorod
ul. Gruzinskaya, d. 7 “B”
RUSSISCHE FEDERATIE

Website: www.pytkam.net
E-mail: komitet@pytkam.net

Rusland: Comité voor de Preventie van Marteling

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/russische-federatie


Eren Keskin is een prominente Turkse mensenrechtenadvocate. Ze
werd in 2014 veroordeeld tot tien maanden cel omdat ze in een
toespraak de autoriteiten verantwoordelijk hield voor de gruwelijke
dood van een 12-jarige jongen. 

Eren Keskin is actief lid van de IHD, de grootste mensenrechtenorganisatie
in Turkije. Ook geeft ze juridische bijstand aan vrouwen die slachtoffer zijn
van seksueel geweld in detentie. 

Al meer dan 100 rechtszaken
De autoriteiten pakken Eren Keskin regelmatig op en spanden al meer dan
honderd rechtszaken tegen haar aan. Soms omdat ze zich kritisch uitliet
over de regering, andere keren omdat ze het woord ‘Koerdistan’ had
gebruikt of seksueel geweld tegen Koerdische vrouwen door
wetshandhavers openbaar maakte. Keskin is meerdere keren veroordeeld
tot celstraffen en boetes. Ook ontving ze serieuze doodsbedreigingen en
werd aangevallen. Tegen haar laatste veroordeling loopt een hoger beroep. 

Stuur Eren Keskin een kaart met een groet als morele steun

Lees hier meer  over de mensenrechtensituatie in Turkije.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in
• Gebruik geen religieuse kaart

TAAL
Turks of Engels

VOORBEELDGROET
İfade özgürlüğünüzün defalarca adil olmayan
yargılamalarla ihlal edilmesini kınıyor, size olan
desteğimi belirtmek istiyorum.

I wish to express my solidarity with you in defence
of your right to freedom of expression, which has
been violated in numerous and repeated
prosecutions.

ADRES
Eren Keskin
Kuloğlu mah.
Turnacıbaşı Sok. 
Fikret Tuner İşhanı No: 39 Kat.2 
BEYOĞLU/İSTANBUL

Turkije: Eren Keskin

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/vrije-meningsuiting-in-turkije


Leden van Amnesty International, het Wit-Russische Helsinki Comité en het
mensenrechtencentrum Viasna

Het Wit-Russische Helsinki Comité (Belarusian Helsinki Committee)
doet onderzoek naar mensenrechtenschendingen in Wit-Rusland en
geeft juridische bijstand.

Volop gehinderd
De autoriteiten proberen de mensenrechtenorganisatie in haar werk te
hinderen. Zo kregen de leden een verbod om naar het buitenland te reizen
en mogen zij niet naar verkiezingsbijeenkomsten. Ook wordt het comité
beschuldigd van het overtreden van belastingregels. 

Werken voor comité strafbaar
Bovendien weigeren de autoriteiten om het comité officieel te registeren. Dit
betekent dat het strafbaar is om voor het comité te werken. Haar leden
kunnen dus op elk moment opgepakt en vervolgd worden.  

Stuur ze een kaart met een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensrechtensituatie in Wit-Rusland.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in
• Noem Amnesty International niet
• Gebruik geen religieuse kaart

TAAL
Engels of Wit-Russisch

VOORBEELDGROET 
Мы захапляемся вашай працай у такіх цяжкіх
умовах і жадаем Вам поспехаў у ёй!

We admire your work under these difficult
circumstances and wish you all he best!

ADRES
Belarusian Helsinki Committee
Ul. K. Liebnechta, 68, office 1201
220036 MINSK 
WIT-RUSLAND

Wit-Rusland: Wit-Russische Helsinki Comité

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/wit-rusland


Advocaat Waleed Abu al-Khair is in 2014 veroordeeld tot vijftien jaar
gevangenisstraf. Hij richtte een mensenrechtenorganisatie op en
verdedigde mensen die gebruik hadden gemaakt van hun vrijheid van
meningsuiting.

Advocaat van Raif Badawi
Al-Khair is oprichter van een lokale mensenrechtenorganisatie in Saudi-
Arabië. Als advocaat stond hij onder anderen de blogger Raif Badawi bij, die
is veroordeeld tot tien jaar cel en duizend stokslagen.  

Veroordeeld onder nieuwe wet
Waleed Abu al-Khair is de eerste mensenrechtenactivist die is veroordeeld
onder de Saudische antiterrorismewetgeving van februari 2014. In juni 2015
won hij de prestigieuze Ludovic-Trarieux mensenrechtenprijs voor zijn werk
als mensenrechtenadvocaat.

Stuur Waleed Abu al-Khair een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensrechtensituatie in Saudi-Arabië.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een bericht stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in
• Noem Amnesty International niet
• Gebruik geen religieuse tekst of afbeelding

TAAL
Engels of Arabisch

VOORBEELDTWEET
We are here for you, we admire your courage
#Istandwithwaleed #FreeWaleed #Saudi
(We staan achter je, we waarderen je moed.)

TWITTER ACCOUNT
(Het account wordt bijgehouden door zijn vrienden)
Waleed Abu al-Khair: @WaleedAbulkhair

Saudi-Arabië: Waleed Abu al-Khair

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/saudi-arabie


ACPRA is een van de weinige onafhankelijke
mensenrechtenorganisaties in Saudi-Arabië. Sinds 2011 hinderen de
Saudische autoriteiten ACPRA steeds meer. Verschillende oprichters
zijn gevangengezet en in maart 2013 is de organisatie formeel
ontbonden.

ACPRA is in 2009 opgericht door vijftien mensenrechtenactivisten en
academici. De organisatie onderzoekt en stelt mensenrechtenschendingen
aan de kaak. Ook helpt de organisatie families van politieke gevangenen die
zonder aanklacht worden vastgehouden. 

Oneerlijke rechtszaken met vage aanklachten  
Op dit moment zitten acht leden van ACPRA lange gevangenisstraffen uit
van minimaal acht jaar. Nog twee anderen kunnen elk moment worden
vastgezet om hun straf uit te zetten. Ze kregen geen eerlijk proces en zijn
veroordeeld voor aanklachten zoals ‘het oprichten van een
ongeautoriseerde organisatie’ en ‘het verspreiden van valse informatie aan
buitenlandse agenten’, waaronder Amnesty International.

Een overzicht van enkele ACPRA-zaken
• Mohammad al-Qahtani (47) en Dr. Abdullah al-Hamid  (67) zijn in maart
2013 tot respectievelijk tien en elf jaar plus een reisverbod van tien en elf
jaar veroordeeld.
• Dr. Abdulkareem Yousef al-Khoder (50) kreeg in juni 2013 acht jaar. Zijn
zaak moest worden herzien omdat de rechter niet onpartijdig was. Op 19
oktober 2015 kreeg hij een gevangenisstraf van tien jaar plus een reisverbod
van tien jaar.
• Dr. Abdulrahman al-Hamid  (53) zat sinds april 2014 zonder aanklacht
vast. Hij ondertekende een petitie waarin de minister van Justitie werd
opgeroepen op te stappen. Op 13 oktober 2015 werd Al-Hamid veroordeeld
tot negen jaar cel plus een reisverbod van negen jaar en een boete van
15.000 dollar. 
• Fowzan al-Harbi kreeg in juni 2014 zeven jaar cel opgelegd. In datzelfde
jaar werd in hoger beroep zijn straf verhoogd naar 10 jaar.
• Sheikh Suliaman al-Rashudi  (80) zit momenteel een celstraf van vijftien
jaar uit nadat hij al meer dan tien jaar in de gevangenis doorbracht.   

Stuur ze via Twitter een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensrechtensituatie in Saudi-Arabië.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een bericht stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in
• Gebruik geen religieuze tekst of afbeelding
• Noem Amnesty International niet

TAAL
Engels of Arabisch

VOORBEELDTWEET
We stand in solidarity and support @acprahr #acpra
#Istandwithacpra #Saudi
(We zijn solidair en steunen jullie)

TWITTER ACCOUNTS
(de accounts worden door familie bijgehouden)
• Dr Mohammad al-Qahtani: @MFQahtani 
• Dr Abdullah al-Hamid: @Abubelal_1951 
• Dr Abdulkareem al-Khoder: @drkhdar 
• Dr Abdulrahman al-Hamid: @abukhald100  
• Fowzan al-Harbi: @fowzanm 
• Sheikh Suliaman al-Rashudi: @s_alrushodi

Saudi-Arabië: Saoedische Vereniging voor Burger- en
Politieke Rechten (ACPRA)

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/saudi-arabie


De Chinese activiste Su Changlan werd op 27 oktober 2014 opgepakt.
Ze had op internet steun betuigd aan demonstranten in Hongkong. 

Straf voor steun aan demonstranten
In september 2014 werd er in Hongkong massaal gedemonstreerd voor
meer democratie. De Chinese autoriteiten pakten vervolgens zo’n honderd
mensen op die hun steun voor de demonstranten uitten. Onder hen ook Su
Changlan. Ze zit sinds 27 oktober 2014 vast en riskeert een gevangenisstraf
van vijftien jaar voor het ‘aanzetten tot gezagsondermijning’. Haar
rechtszaak is herhaaldelijk uitgesteld. Haar gezondheid gaat achteruit. 

Su Changlan heeft al meerdere keren in de gevangenis gezeten. Zij zet zich
onder meer in voor meer democratie, voor landrechten en reproductieve
rechten van vrouwen, en tegen huiselijk geweld.

Stuur Su Changlan een kaart met een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensrechtensituatie in China.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in

TAAL
Chinees of Engels

VOORBEELDGROET
�������������������
We are thinking of you. We hope that you will be
released soon.

ADRES
Su Changlan
Nanhai District Detention Centre 
Shishan Zhaoda Management Zone
Foshanshi
Guangdongsheng
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

China: Su Changlan

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/china


Johan Teterissa zit een celstraf van vijftien jaar uit voor het zwaaien
met een vlag.

Op 29 juni 2007 was er een feestelijke bijeenkomst in Ambon, de hoofdstad
van de Indonesische Molukken. De Molukse leraar Johan Teterissa voerde
samen met 22 anderen een traditionele dans op voor de toenmalige
president Yudhoyono, waarbij ze met de vlag van de Zuid-Molukken
zwaaiden. Die vlag is in Indonesië verboden. De politie pakte de dansers op.
Ze werden gestompt en geslagen met geweerkolven. De martelingen
werden tijdens de detentie voortgezet. Hier is nooit iemand voor gestraft.

Lange gevangenisstraf vanwege rebellie
Teterissa zit een celstraf van vijftien jaar uit vanwege ‘rebellie’, een
aanklacht die in Indonesië vaker wordt gebruikt om vreedzame activisten
vast te zetten. Hij zit in de gevangenis op Java, zo’n 2.500 kilometer
verwijderd van zijn familie. Bezoek krijgt hij dan ook nauwelijks.

Stuur Johan Teterissa een kaart met een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensrechtensituatie in Indonesië.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in

TAAL
Bahasa of Engels

VOORBEELDGROET
Saya mengerti bahwa anda ditahan atas aktifitas
yang damai oleh karenanya saya sedang
mengkampanyekan agar anda dibebaskan.
I know that you have been imprisoned for peaceful
activities, and I am campaigning for you to be
released
(Ik weet dat u gevangenzit vanwege uw vreedzame
activiteiten. Ik voer actie voor uw vrijlating)

ADRES
Johan Teterissa
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Batu
Nusakambangan 
Tambakreja, Cilacap Selatan
53213, Cilacap
CENTRAL JAVA
INDONESIA

Indonesië: Johan Teterissa

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/indonesie


Ilham Tohti kreeg op 23 september 2014 levenslang omdat hij kritiek
uitte op de Chinese overheid. 

Tohti is academicus en oprichter van de website Uighur Online. Hij schreef
kritische artikelen over de systematische discriminatie en onderdrukking van
de Oeigoeren. Dat is een van oorsprong Turks volk dat leeft in Xinjiang, de
‘Oeigoerse Autonome Regio’ in China. 

Veroordeeld wegen ‘separatisme’
Ilham Tohti’s website is meerdere keren geblokkeerd. In januari 2014 werd
hij opgepakt en negen maanden later veroordeeld wegens ‘separatisme’.
Die aanklacht gebruiken de Chinese autoriteiten vaker voor mensen die
kritiek hebben op de overheid. Amnesty beschouwd Ilham Tohti als
gewetensgevangene.

Stuur Ilham Tohti een kaart met een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensrechtensituatie in China.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in
• Gebruik geen religieuse kaart

TAAL
Chinees of Engels

VOORBEELDGROETEN
•    �������������������������
Although you are in prison, you have inspired many
others to defend human rights!
(Ook al zit u in de gevangenis, u heeft velen
geïnspireerd om de mensenrechten te verdedigen!)
•    ������We are thinking about you. 
(We denken aan u)

ADRES
Ilham Tohti
Xinjiang Uighur Autonomous Region No. 1 Prison
No. 215 Hebei Donglu
Urumqi, Xinjiang Uighur Autonomous Region
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
830013

China: Ilham Tohti

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/china


De Chinese activiste Liu Ping is in juni 2014 veroordeeld tot zesenhalf
jaar gevangenisstraf. Ze zette zich in voor een einde aan de corruptie
in haar land.

Aanklacht: 'ruzie zoeken'
Liu Ping had hooggeplaatste regeringsfunctionarissen opgeroepen hun
financieel vermogen bekend te maken. Kort daarna werd ze gearresteerd. Zij
zou zich schuldig hebben gemaakt aan ‘ruzie zoeken en het uitlokken van
onrust’ en ‘het bijeenroepen van een menigte om de openbare orde te
verstoren’. 

In de gevangenis kreeg Liu Ping gezondheidsproblemen. Ze kampt met
ernstige diarree en heeft last van een reumatische aandoening. Ook heeft ze
problemen met haar ogen. Ze verloor al een paar keer tijdelijk haar zicht. Ze
krijgt hiervoor geen medische zorg. Ook mag ze in de gevangenis geen bril
dragen.

Stuur Liu Ping een kaart met een groet als morele steun. De kaarten
kunnen ook leiden tot een betere behandeling in de gevangenis.

Lees hier meer  over de mensrechtensituatie in China.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in

TAAL
Chinees of Engels

VOORBEELDGROET
����� ������
Dear Liu Ping, we are thinking about you

ADRES
Liu Ping
Jiangxi Nanchang Women's Prison 
630 Changzheng Road
Zhang Leng County
NANCHANG City, Jiangxi Province
330100, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

China: Liu Ping

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/china


Voorzitter Ales Bialiatski

Mensenrechtencentrum Viasna (Lente) is opgericht in 1996. De
organisatie verzamelt informatie over de mensenrechtensituatie in Wit-
Rusland en staat slachtoffers van schendingen bij.

In augustus 2011 werd Viasna’s voorzitter Ales Bialiatski gearresteerd
omdat hij een privébankrekening gebruikte voor de organisatie. De
veroordeling was slechts een manier om zijn mensenrechtenwerk te
dwarsbomen. In juni 2014 kwam Ales Bialiatski vrij.

Registratie geweigerd
Viasna verloor in 2003 haar officiële registratie. De organisatie diende
meerdere keren een verzoek tot registratie in. Dit werd telkens afgewezen.
Het is in Wit-Rusland strafbaar om te werken voor een niet-geregistreerde
organisatie. Doe je dit wel, dan krijg je regelmatig te maken met
bedreigingen, huiszoekingen en zelfs geweld. 

Stuur Viasna een kaart met een groet als morele steun .

Lees hier meer  over de mensrechtensituatie in Wit-Rusland.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in
• Noem Amnesty International niet
• Gebruik geen religieuse kaart

TAAL
Engels of Wit-Russisch

VOORBEELDGROET 
Мы захапляемся вашай працай у такіх цяжкіх
умовах і жадаем Вам поспехаў у ёй!

We admire your work under these difficult
circumstances and wish you all he best!

ADRES
Viasna
220012 MINSK
ul. Miarzhinskaga, 8-26
WIT-RUSLAND

Wit-Rusland: Mensenrechtencentrum Viasna

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/wit-rusland


Onderwijzeres Laísa Santos verzet zich tegen illegale houtkap in het
Amazonegebied en strijdt voor betere leefomstandigheden voor de
lokale bevolking. Ze wordt met de dood bedreigd.

Laísa Santos uit de Braziliaanse deelstaat Pará ontving meerdere
doodsbedreigingen. Er werd bij haar ingebroken en haar hond werd
mishandeld. De overheid biedt haar echter niet de bescherming die ze nodig
heeft.

Huurmoordenaars
De zus en zwager van Laísa Santos voerden ook actie tegen de illegale
houtkap. Beiden werden in 2011 door huurmoordenaars om het leven
gebracht. De VN gaf hen een postume onderscheiding voor hun werk.  

‘Ik zal spreken’
Eind 2013 onderging Laísa Santos een hersenoperatie. Ondanks een
langzaam herstel en de doodsbedreigingen zet ze haar strijd voort: ‘Ik leef,
ik kan spreken, ik wil spreken en ik zal spreken voor het behoud van het
bos.’

Stuur Laísa Santos een kaart met een groet als morele steun.

Lees hier meer  over de mensrechtensituatie in Brazilië.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in

TAAL
Portugees of Engels

VOORBEELDGROET
Desejo a você saúde e força na sua luta por justiça!
(Ik wens u een goede gezondheid en kracht in uw
strijd voor gerechtigheid)

ADRES
Laísa Santos Sampaio  
c/o Comissão Pastoral da Tera (Land Church
Comission)
Comissão Pastoral da Terra - Marabá
Travessa 13 de Maio, 208, Pioneiro
Marabá – CEP 98500-420.
PARA, BRAZIL

Brazilië: Laísa Santos Sampaio

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/brazilie


Blogger Raif Badawi kreeg in mei 2014 tien jaar cel, duizend stokslagen
(50 per week) en een zeer hoge boete voor het schrijven van kritische
blogs. 

Raif Badawi is medeoprichter van een van de grootste online fora van
Saudi-Arabië. Hij gebruikte het forum voor sociaal en politiek debat en uitte
kritiek op de overheid. De autoriteiten veroordeelden hem voor  ‘het
beledigen van de islam’.

Stokslagen
Op vrijdag 9 januari 2015 kreeg Raif de eerste vijftig stokslagen. Sindsdien
heeft hij geen stokslagen meer gekregen. Het Saudisch Hooggerechtshof
besloot in augustus 2015 dat zijn zaak wordt herzien.

Prijzen
Raif Badawi heeft, in gevangenschap, verschillende prijzen gewonnen voor
het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting. Ook werd hij in 2016
genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.  

Stuur Raif Badawi via zijn vrouw Ensaf Haidar een groet als morele
steun.

Lees hier meer  over de mensrechtensituatie in Saudi-Arabië.

LET OP!
• Informatie kan snel veranderen. Check daarom
voordat je een kaart stuurt online de actuele
informatie
• Neem geen politiek standpunt in
• Noem Amnesty International niet

TAAL
Engels of Arabisch

VOORBEELDGROET
Our thoughts are with you and your family at this
difficult time. We admire your courage and hope that
you will be released soon.

ADRES
(Stuur je kaartje naar de vrouw van Raif)
Ensaf Haidar
c/o Amnistie Internationale Canada Francophone
50 Rue Ste-Catherine Ouest, Bureau 500
Montréal, QUEBEC
CANADA
H2X 3V4

Saudi-Arabië: Raif Badawi

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/landen/saudi-arabie
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