
RESULTATEN VAN AMNESTY’S SCHRIJFMARATHON 

 

Op 465 locaties in Nederland schreven vorig jaar duizenden brievenschrijvers samen een 

recordaantal brieven. Meer dan 166.000! En niet alleen in Nederland klommen mensen in de 

pen: over de hele wereld werden meer dan 4,6 miljoen brieven, kaarten, handtekeningen, 

sms’jes en WhatsApp’jes verstuurd.  

 

Hoe meer brieven, hoe groter de druk op autoriteiten om te zorgen voor gerechtigheid. In de 

afgelopen jaren hebben de brieven die tijdens de Schrijfmarathon werden geschreven veel 

succes gehad. Hieronder lees je enkele succesverhalen.  

 

MÁXIMA ACUÑA (Peru) 

‘Ik bedank jullie met mijn hele hart voor alle brieven die jullie me gestuurd hebben. Jullie 

geven me de moed om door te vechten.’ 

Mensenrechtenverdediger Máxima Acuña was verwikkeld in een rechtszaak, omdat ze 

weigerde haar grond af te staan aan een mijnbouwbedrijf. In mei 2017 stelde het 

hooggerechtshof van Peru haar in het gelijk. 

 

FRED BAUMA EN YVES MAKWAMBALA (Congo) 

‘Ik bedank de duizenden mensen in de wereld die mij via Amnesty International schreven, of 

gewoon aan mij en Yves gedacht hebben.’ – Fred Bauma 

De activisten Fred Bauma (links) en Yves Makwambala (rechts) werden eind augustus 2016 

vrijgelaten. Zij zijn leden van een jongerenorganisatie die zich op een vreedzame manier inzet 

voor vrede in Oost-Congo. 

 

YECENIA ARMENTA (Mexico) 

‘Ik ben enorm dankbaar. De brievenschrijvers doen het mooiste wat ze kunnen: mensen in 

onrechtvaardige situaties helpen. Het vervult me met trots en het voelt fantastisch.’ 

Yecenia Armenta ontving tijdens de Schrijfmarathon 2015 meer dan 8000 brieven. Ze zat 

sinds 2012 vast nadat ze, na 15 uur lang gemarteld te zijn, een moord bekende die ze niet 

had gepleegd. Op 7 juni 2016 kwam ze vrij. 

 

PHYOE PHYOE AUNG (Myanmar) 

‘Ik dank iedereen voor hun steun. De brieven inspireerden me. Ik realiseerde me dat de wereld 

naar ons kijkt en ons steunt – we zijn niet alleen.’ 

In 2014 werd Phyoe Phyoe Aung opgepakt nadat ze vreedzame studentenprotesten had 

geleid. Tijdens de Schrijfmarathon 2015 werd intensief actie voor haar gevoerd. In april 2016 

kwam ze vrij. 

 

 

 



ALBERT WOODFOX (Verenigde Staten) 

‘De berichtjes vanaf de andere kant van de gevangenismuur vormden een enorme bron van 

kracht voor mij in mijn voortdurende strijd voor vrijheid.’ 

Begin 2016 mocht Albert Woodfox de gevangenis verlaten. Meer dan 43 jaar zat hij 

vast. Alleen, in een cel ter grootte van een parkeerplaats, 23 uur per dag. Hij werd 

veroordeeld vanwege moord, hoewel daar geen enkel bewijs voor was. 

 

MUHAMMAD BEKZHANOV (Oezbekistan) 

Journalist Muhammad Bekzhanov uit Oezbekistan werd in 1999 gearresteerd. Daarna is hij 

door leden van de veiligheidsdienst met rubberen knuppels geslagen, kreeg hij elektrische 

schokken en lieten ze hem bijna stikken. Uiteindelijk tekende hij een ‘bekentenis’ van 

‘staatsondermijnende activiteiten’ en werd hij tot 19 jaar en acht maanden gevangenisstraf 

veroordeeld. Tijdens de Schrijfmarathon 2015 werd massaal voor hem geschreven. Begin 

2017 kwam Bekzhanov vrij. 

 

LEYLA EN ARIF YUNUS (Azerbeidzjan) 

‘We zijn dankbaar dat Amnesty zoveel actie voor ons voerde.’ 

Leyla en Arif Yunus, twee vooraanstaande mensenrechtenverdedigers, werden allebei 

veroordeeld wegens ‘verraad’ en ‘fraude’. Eind 2015 werden ze voorwaardelijk vrijgelaten en 

in april 2016 zijn ze op uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar 

Nederland gekomen. 

 

CHELSEA MANNING (Amerika) 

‘Ik steun het werk dat jullie doen: het beschermen van mensen wanneer gerechtigheid, 

vrijheid, de waarheid en de menselijke waardigheid in het geding zijn.’ Chelsea Manning is op 

17 mei 2017 vrijgelaten. In 2013 werd ze veroordeeld tot een gevangenisstraf van 35 jaar 

voor het doorspelen van geheime regeringsdocumenten aan klokkenluiderswebsite WikiLeaks. 

Manning is ervan overtuigd dat ze daarmee misstanden bekendmaakte over het optreden van 

het Amerikaanse leger in Irak en Afghanistan. Tijdens de Schrijfmarathon in december 2014 

werden 17 duizend kaartjes en brieven voor haar geschreven. 

 

ERKIN MUSAEV (Oezbekistan) 

‘Ik wil mijn diepste dankbaarheid overbrengen aan alle Amnesty-activisten en iedereen die mij 

en mijn familie in deze moeilijke tijd heeft gesteund.’ Hoewel de autoriteiten tot mijn 

frustratie weigerden mij de solidariteitsbrieven te geven, veranderde de houding van de leiding 

van het kamp waar ik zat. Met name de werknemers van het kamp behandelden me beter en 

ik kreeg veel minder zwaar werk te doen. Jullie hebben hoop gegeven aan iedereen in het 

kamp.’ Dit schreef Erkin Musaev die na drie oneerlijke processen twintig jaar gevangenisstraf 

kreeg. Na elf jaar kwam hij in augustus 2017 vrij. 

 

 



YEVGENI VITISHKO (Rusland) 

‘Ik denk dat ik inmiddels alle molens in Nederland ken.’ Op 22 december 2015 bepaalde de 

rechter dat Yevgeny Vitishko uit Rusland het strafkamp mocht verlaten. Hij mocht de rest van 

straf uitzitten in zijn woonplaats. Tijdens de Schrijfmarathon 2014 werd in Nederland 

massaal voor Yevgeny geschreven. De milieuactivist werd op 3 februari 2014 opgepakt. Hij 

zou bij een bushalte hebben gevloekt. 

 

TUN AUNG (Myanmar) 

‘Nadat ik vrijkwam besefte ik hoeveel Amnesty had gedaan voor mijn vrijlating.’ 

Vreedzaam activist Tun Aung werd in 2012 op grond van verzonnen aanklachten tot zeventien 

jaar cel veroordeeld. Hij had geprobeerd een menigte tot kalmte te manen. Tijdens de 

Schrijfmarathon 2013 werd massaal voor hem geschreven. In januari 2015 kwam Tun Aung 

vervroegd vrij. 

 

MOSES AKATUGBA (Nigeria) 

‘Toen ik hoorde wat er allemaal voor me is gedaan door Amnesty International, was ik de 

gelukkigste man op aarde.’ 

Moses Akatugba was zestien toen hij in november 2005 werd opgepakt op verdenking van een 

gewapende overval. Hij zou zo’n 650 euro en drie telefoons hebben gestolen. Akatugba werd 

gemarteld en kreeg in 2013 de doodstraf. Meer dan 800.000 mensen kwamen voor hem in 

actie, onder meer bij de Schrijfmarathon 2014. Met succes: in 2015 kreeg hij gratie. 

 

JEANETTE SOLSTAD REMØ (Noorwegen) 

‘Voor alle Amnesty-vrienden die mij steunen: jullie zijn geweldig en hebben heel veel mensen, 

onder wie ikzelf, hoop gegeven op een betere toekomst.’ 

Jeanette Solstad Remø uit Noorwegen is transgender. Om wettelijke erkenning voor haar sekse 

te krijgen, zou zij operatieve geslachtsverandering en sterilisatie moeten ondergaan. Dat wil ze 

niet. Tijdens de Schrijfmarathon 2014 werd voor haar actiegevoerd. ‘Zelfs de minister zei dat 

de steun van Amnesty een groot verschil gemaakt heeft voor de besluitvorming in de regering’, 

zei Solstad Remø. De wet is inmiddels aangepast. 

 

ARTYOM SAVYOLOV (Rusland) 

‘Het was zo belangrijk om te weten dat er buiten mensen waren die op me wachtten. Het zou 

zoveel zwaarder geweest zijn zonder jullie steun.’ 

Artyom Savyolov werd in 2012 opgepakt omdat hij meedeed aan een vreedzaam protest tegen 

president Poetin op het Bolotnaya-plein in Moskou. Savyolov werd ervan beschuldigd geweld 

te hebben gebruikt, maar videobeelden bevestigden het tegendeel. Amnesty voerde veelvuldig 

actie voor zijn vrijlating, onder meer tijdens de Schrijfmarathon 2013. Op 31 december 2014 

had hij zijn straf uitgezeten. Zoals hij aangaf, was de steun van mensen buiten de gevangenis 

erg belangrijk voor hem. 

 



YORM BOPHA (Cambodja) 

‘Jullie inzet heeft tot succes geleid, zo blijkt uit mijn vrijlating.’ Yorm Bopha werd in 

december 2012 tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ze zou een aanslag op twee mannen 

hebben gepland. Daar was geen enkele aanwijzing voor. Amnesty voerde actie voor haar. 

December 2013 kwam ze vervroegd vrij. 

 

MIRIAM LÓPEZ (Mexico) 

‘Dank voor jullie steun, de kaarten, voor alles, ook al kennen jullie mij niet.’ Miriam López was 

door twee militairen meegenomen naar een kazerne waar ze herhaaldelijk werd verkracht. Ook 

werd ze net zolang gemarteld tot ze een verklaring over betrokkenheid bij drugsdelicten 

ondertekende. Later werd de aanklacht ingetrokken. De daders zijn nog niet berecht.  

 

BADIA EAST-GEMEENSCHAP (Nigeria) 

‘Dankzij jullie hulp stemde de regering in om ons te helpen.’  

Op 23 februari 2013 raakten 2237 huishoudens in Badia East, een wijk in de Nigeriaanse 

hoofdstad Lagos, alles kwijt toen hun huizen werden gesloopt door de autoriteiten. Nadat 

meer dan 83.000 Amnesty-supporters in actie kwamen kregen ze compensatie.  

 

ZUS VAN MIKHAIL KOSENKO (Rusland) 

‘Het onvoorstelbare gebeurde vandaag: Misha mag naar huis.’ Nadat hij aan een vreedzame 

demonstratie had deelgenomen, werd Mikhail Kosenko veroordeeld tot een gedwongen 

opname in een psychiatrische kliniek. Amnesty voerde intensief actie voor zijn vrijlating. Acht 

maanden later mocht hij de kliniek verlaten. 

 

ENSAF HAIDER (Saudi-Arabië) 

‘Woorden schieten tekort om iedereen te bedanken.’ 

Dat vertelde Ensaf Haider. Haar man, de blogger Raif Badawi, werd begin mei 2014 

veroordeeld vanwege het ‘beledigen van de islam’. Hij kreeg een straf van tien jaar cel, 

duizend stokslagen, een boete van 191 duizend euro en een reisverbod van tien jaar. Tijdens 

de Schrijfmarathon 2014 werd massaal geschreven voor zijn vrijlating en elke week wordt er 

actie voor hem gevoerd. Haider: ‘Vanuit zijn kleine, donkere cel stuurt hij jullie zijn groeten en 

beste wensen.’ 

 

MKHONDO-GEMEENSCHAP (Zuid-Afrika) 

‘Dankzij de brieven die wij ontvingen, weten we dat veel landen ons de hoop geven dat alles 

goed zal komen.’ 

Zwangere vrouwen en jonge moeders van de Mkhondo-gemeenschap konden slechts twee 

dagen per week medische zorg ontvangen. Daardoor was de moedersterfte onnodig hoog. 

Tijdens de Schrijfmarathon 2014 werd aangedrongen op betere zorg voor zwangere vrouwen. 

Met succes: de vrouwen kunnen nu zeven dagen per week medische hulp krijgen. 

 



JERRYME CORRE (Filipijnen) 

‘Ik kan jullie niet genoeg bedanken. De brieven geven me kracht. Dat anderen voor me 

opkomen, heeft mij sterker gemaakt.’ 

Jerryme Corre werd in 2012 zwaar gemarteld door de politie, nadat ze hem hadden 

beschuldigd van het doden van een politieagent. Daarna werd hij gedwongen een document te 

tekenen dat hij niet mocht lezen. Tijdens de Schrijfmarathon 2014 werd wereldwijd voor 

Corre geschreven. Inmiddels is een onderzoek naar de marteling begonnen. Corre zit nog wel 

in de gevangenis. Daar brachten medewerkers van Amnesty Filipijnen hem op zijn verjaardag 

duizenden kaarten van overal ter wereld, en een cake. 

 

Verander nog meer levens in 2017 

Ook dit jaar gaat Amnesty Nederland actievoeren voor mensen die onrecht wordt aangedaan. 

Jij kunt hen helpen. Wil jij weten hoe? Bekijk wat jij kunt doen en geef je op!  

 

 

 

 

https://www.amnesty.nl/schrijfmarathon-2017/doe-mee

