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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,

Geraldine Chacón werkt voor een stichting die jongeren uit arme delen van 
Venezuela betere kansen probeert te geven. In februari 2018 werd ze opgepakt 
en naar de gevangenis gebracht, omdat de Venezolaanse regering denkt dat haar 
stichting jongeren tegen de regering opstookt. Sinds juni is Geraldine voorwaardelijk 
vrij, maar ze kan elk moment weer worden opgepakt. Geraldine’s organisatie heeft al 
haar activiteiten beëindigd. 
ROEP DE PROCUREUR-GENERAAL VAN VENEZUELA OP GERALDINE HAAR VOLLEDIGE 
VRIJHEID TERUG TE GEVEN.

Als je meedoet aan Amnesty’s spoedacties ontvang je maximaal twee keer per maand een 
e-mail wanneer iemand direct onze steun nodig heeft. Met één druk op de knop steun je de 
actieoproep. Afmelden kan in elke e-mail. We gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens 
om. Kijk voor meer informatie op amnesty.nl/privacy

Amnesty International 
P.O. Box 1968
1000 BZ Amsterdam 
The Netherlands 
servicecenter@amnesty.nl

  JOUW E-MAILADRES WORDT NIET DOORGEGEVEN AAN DE AUTORITEITEN.  

  OPGEPAKT OMDAT ZE JONGEREN HELPT                     
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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,

Geraldine Chacón uit Venezuela was 14 jaar toen ze activist werd. ‘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.

Op 1 februari 2018 stonden zeven gewapende leden van de veiligheidsdienst 
ineens voor Geraldine’s deur. Ze werd opgepakt en naar een gevangenis gebracht. 
Een paar dagen eerder was een collega van Geraldine hetzelfde overkomen. De 
stichting waarvoor zij werken probeert jongeren uit arme delen van Venezuela 
betere kansen te geven. De Venezolaanse regering ervaart dat als bedreigend en 
denkt dat de organisatie jongeren tegen de regering opstookt. Daarom probeerden 
de autoriteiten haar het zwijgen op te leggen. 

  NIEUWE ARRESTATIE DREIGT    

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.

 

  PROTESTEER HIERTEGEN. ROEP DE 
  PROCUREUR-GENERAAL VAN  
  VENEZUELA OP DE ZAAK TEGEN  
  GERALDINE TE SLUITEN EN HAAR HAAR  
  VOLLEDIGE VRIJHEID TERUG TE GEVEN.  

Stuur de petitie vóór 31 januari 2019 naar: 
Amnesty International
Actieservice
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam 

  OPGEPAKT OMDAT ZE JONGEREN HELPT                     
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