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Groetenlijst Amnesty International juni 2017 
 
 

 

Overal ter wereld worden mensen lastiggevallen, opgepakt of 

gevangengezet omdat ze opkomen voor hun mensenrechten. Vaak zonder 

eerlijk proces, toegang tot een advocaat of medische hulp. 

Steek deze mensen een hart onder de riem met een kaartje. Jouw kaart 
geeft mensen morele steun en leidt soms ook tot betere bescherming of 

behandeling in de gevangenis. 

 

LET OP! 
Informatie kan veranderen. Gebruik deze groetenlijst niet na 1 september 

2017  
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Brazilië: Jorge Lázaro Samba Nunes dos Santos 

 

 
 

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 Nunes dos Santos een groet als morele steun. 

  

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  

p/a Anistia Internacional Brasil 

Praça São Salvador, 5 – casa – Laranjeiras 

RIO DE JANEIRO, RJ 

CEP 22.231-170 

Brazilië 
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Brazilië: Brazilië: Alexandre Anderson de Souza 
 

 
 
Alexandre Anderson de Souza is de voorzitter van de Braziliaanse vissersvereniging 
AHOMAR die strijdt tegen de vervuiling van de Guanabara-baai in Rio de Janeiro. Hij 
wordt met de dood bedreigd.  
 
Anderson de Souza vraagt aandacht voor het verwoestend effect op het milieu van de olie- en 
gaswinning in de baai van Guanabara. De olie- en gaswinning vormt een bedreiging voor het 
voortbestaan van zijn vissersgemeenschap.  

 
Met de dood bedreigd 

Sinds 2009 zijn Anderson de Souza en zijn vrouw meermaals met de dood bedreigd. Hij overleefde 
naar eigen zeggen zes moordaanslagen. Vier andere leden van AHOMAR werden mishandeld en 
doodgeschoten. De Souza woont nu buiten het vissersdorp en krijgt voortdurend politiebewaking. 
Hij heeft moeite om rond te komen omdat hij niet kan werken. 
 

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. 
 
TIPS 
 Neem geen politiek standpunt in 

 Gebruik geen religieuze kaart 
 
TAAL 

Portugees of Engels 
 
VOORBEELDGROETEN  
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  
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China: Ilham Tohti 

 

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 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 

beschouwt Tohti als gewetensgevangene.  

 

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

 

TIPS 

 Gebruik geen religieuze kaarten 

 Neem geen politiek standpunt in 

 Ilham Tohti’s verjaardag is op 25 oktober 

 

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 

China 

830013  
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Egypte: Mozn Hassan (Nazra for Feminist Studies) 

 

 
 

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. Een rechtbank in Cairo bevroor op 11 januari 2017 ook 

haar bankrekening omdat haar  organisatie geld uit het buitenland zou hebben 

ontvangen zonder toestemming van de overheid 

 

Wet op Vereniging gijzelt ngo’s 

 

De Egyptische autoriteiten pakten het afgelopen 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. Verschillende mensenrechtenverdedigers kregen een reisverbod 

opgelegd en hun bankrekeningen werden 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. 

 

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 
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Ethiopië: Eskinder Nega 

 

 
 
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 zij 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 en zijn vrouw Serkalem een groet als morele steun. 
 
TIPS 
Neem geen politiek standpunt in 

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

 
ADRESSEN 

 
Eskinder Nega 
Kaliti Prison 
Addis Ababa Prison Administration 
PO Box 2436 

ADDIS ABABA 
Ethiopië 
 
Serkalem Fasil 
c/o The Individuals and Communities at Risk Program 
Amnesty International USA 

Mid-Atlantic Office 
600 Pennsylvania Ave. SE 
5th Floor 
WASHINGTON D.C. 20003 

Verenigde Staten 
 



7 
 

Indonesië: bloedbad in Paniai, West-Papoea 

 
 
Op 8 december 2014 openden veiligheidsdiensten het vuur op honderden demonstranten 
in Paniai, West-Papoea (Indonesië). De vier studenten Apius Gobay (16), Alpius Youw 

(18), Simon Degei (17) en Yulianus Yeimo (17) 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. 
 
TIPS 
 Neem geen politiek standpunt in 
 Stuur geen religieuze kaart 
 

TAAL 
Bahasa Indonesia of Engels  
 

VOORBEELDGROETEN 
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 
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Israël en Palestina: Nabi Saleh 
 

 
 

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. 

 

 

TIPS 

 Gebruik geen religieuze kaarten 

 Neem geen politiek standpunt in 

 

TAAL 

Arabisch of Engels 

 

VOORBEELDGROETEN  

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 
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Israël en Palestina: Jayyus 

 

 
 

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. 

 

TIPS 

 Gebruik geen religieuze kaarten 

 Neem geen politiek standpunt in 

 

TAAL 

Arabisch of Engels 

 

VOORBEELDGROETEN  

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 Israël 
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Turkije: Ali Özdemir 

 

 
 

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. 

 
TIPS 
 Neem geen politiek standpunt in 
 Vermeld geen afzender 
 
TAAL 
Arabisch of Engels  

 

VOORBEELDGROETEN 
 
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 
(de kaarten worden doorgestuurd naar Ali) 
 
Ali Özdemir 

c/o Milena Buyum 
Amnesty International  
Peter Benenson House 

1 Easton St 
London WC1X 0DW 
Verenigd Koninkrijk 
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Turkije: Muhammet Aydemir en Orhan Arslan 

 

 
 

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. 

 

TIPS 

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 


