
De dood als straf
In het land waar Atena Daemi woont, 
Iran, worden elk jaar voor straf 
honderden mensen doodgemaakt. Omdat 
ze drugs smokkelen bijvoorbeeld, of 
omdat ze homo zijn of een ander geloof 
hebben dan de regeringsleiders. Dat mag 
allemaal niet in Iran.
De 30-jarige Atena vindt de doodstraf 
een veel te erge straf. Dat is het ook: 
iemand doden is het ergste wat je 
kunt doen. Het is ook niet terug te 
draaien als later blijkt dat de gedode 
persoon helemaal niet schuldig was. 
De kans daarop is in Iran nogal groot: 
veel rechtszaken zijn er niet eerlijk. En 
zelfs als je onder de 18 bent, kan je 
in Iran de doodstraf krijgen. Dat mag 
helemaal niet volgens de regels die 
landen met elkaar afspraken in het VN-
Kinderrechtenverdrag. 

Rond 20 november, Dag van de 
Rechten van het Kind, en  
10 december, Dag van de Rechten 
van de Mens, vraagt Amnesty 
iedereen brieven en kaarten te 
schrijven voor mensen die jouw hulp 
nodig hebben. Dit jaar schrijven we 
voor vrouwen die bedreigd worden of 
opgesloten zitten omdat ze opkomen 
voor de rechten van anderen.

ATENA DAEMI 
(IRAN)

7 JAAR CEL

Actie tegen de doodstraf
Atena is daarom, net als Amnesty, tégen 
de doodstraf. Dat liet ze heel duidelijk 
weten in berichten op Facebook en 
Twitter. Ook deelde ze folders uit tegen 
de doodstraf en liep ze mee in een 
demonstratie. De Iraanse leiders zijn daar 
niet blij mee. Zij willen geen kritiek horen. 
Daarom pakten ze Atena op. Ze werd 
veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf en 
opgesloten in een oude kippenfabriek. 
Daar werd ze heel slecht behandeld. 
Inmiddels zit ze in een betere gevangenis. 
Atena had nooit gestraft mogen worden, 
want zij heeft niets verkeerds gedaan.



GROETENKAART

Jouw kaartje 
betekent veel. 
Atena weet dan dat ze 
niet alleen is.

Tip
Maak een mooie tekening 
voor Atena. Bijvoorbeeld 
van de natuur of van 
reizen, want daar houdt 
ze van. Zet ook je naam 
en adres erop en zeg dat 
je uit Nederland komt.

Voorbeeldgroet

Dear Atena,

I am thinking of you  
and your family.
(Ik denk aan jou en je familie)

Best,
[jouw naam, leeftijd + land] 

Stuur je kaart naar:
Iran Team
Amnesty International
1 Easton Street
London WC1X ODW
Groot-Brittannië

(Amnesty’s Iran-team in Londen zorgt ervoor 
dat de kaarten bij Atena terechtkomen)

Porto: postzegel 1 x 1 Internationaal  
(tot 20 gram), 2 x 1 Internationaal  
(tot 50 gram)



Honderden families raken grond kwijt
De oma van Nonhle Mbuthuma 
was boerin aan de prachtige, wilde 
Zuidoostkust van Zuid-Afrika. Haar 
oma’s oma was er ook boerin, en de 
oma van haar oma’s oma. Al zolang 
ze zich kunnen herinneren woont 
Nonhle’s familie er. Maar dat dreigt nu 
te veranderen. Bedrijven willen in hun 
gebied het kostbare metaal titanium 
opgraven. Nonhle is bang dat zij en 
honderden andere families daardoor 
hun grond kwijtraken. En dat het gebied 
wordt vervuild. 

Nonhle pleegt gevaarlijk verzet
Nonhle wil dat niet zomaar laten 
gebeuren. Samen met anderen begon 
ze daarom een organisatie die zich 
verzet tegen de bedrijven die hun 
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land inpikken. Nonhle ontvangt nu 
bedreigingen. In 2016 werd haar 
collega Sikhosiphi ‘Bazooka’ Rhadebe 
vermoord. Hij stond bovenaan een lijst 
van mensen die gedood moeten worden. 
Nonhle staat ook op die lijst. Sinds haar 
collega is vermoord, gaat zij van de ene 
schuilplaats naar de andere en heeft ze 
altijd een bewaker bij zich. Nu zijn al 
twaalf mensen gedood.

Rond 20 november, Dag van de 
Rechten van het Kind, en  
10 december, Dag van de Rechten 
van de Mens, vraagt Amnesty 
iedereen brieven en kaarten te 
schrijven voor mensen die jouw hulp 
nodig hebben. Dit jaar schrijven we 
voor vrouwen die bedreigd worden of 
opgesloten zitten omdat ze opkomen 
voor de rechten van anderen.



GROETENKAART

Jouw kaartje 
betekent veel.
Nonhle weet dan dat ze 
niet alleen is.

Tips
•  Maak een mooie 

tekening voor Nonhle. 
Zet ook je naam en 
adres erop en zeg dat 
je uit Nederland komt.

Stuur je solidariteitskaart naar:
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) 

Voorbeeldtekst

Mam’Nonhle Othandekayo,

Siyabonga ngamandla akho nesibindi 

ekuloleni uluntu lwakho.

Sime nawe kunye nabantu 

baseXolobeni.

Amandla, Ngawethu!

(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!)

[jouw naam, leeftijd + land] 



Dezelfde rechten voor iedereen
Vitalina Koval kan niet tegen 
oneerlijkheid. Ze vindt dat mannen 
en vrouwen dezelfde rechten moeten 
hebben. Ook als ze lesbisch of homo 
zijn. Ze gaat daarom de straat op om te 
demonstreren voor gelijke rechten.  
En om mensen te laten zien dat 
lesbiennes zoals zij heel normale 
mensen zijn. Ook opende ze een 
informatiecentrum om andere lesbiennes 
en homo’s te helpen.

Veel mensen in Oekraïne zijn het niet 
eens met Vitalina. Ze schelden haar 
uit, dreigen met geweld en vallen haar 
aan. Het erge is dat de politie daar 
niets tegen doet. Toen Vitalina aangifte 

deed omdat ze was aangevallen, ging 
de politie niet achter de daders aan. En 
begin dit jaar beschermden agenten haar 
niet toen ze werd ze aangevallen tijdens 
een demonstratie, terwijl ze dat van 
tevoren wél hadden beloofd.

Vitalina is stoer
Tijdens de demonstratie bespoten zes 
mensen Vitalina met rode verf, die 
brandde in haar ogen. Ze was bang blind 
te worden. Vitalina is inmiddels wel 
gewend aan al dat geweld. Ze zegt stoer: 
‘Ik ben al zo vaak aangevallen. Ik ben 
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Rond 20 november, Dag van de 
Rechten van het Kind, en  
10 december, Dag van de Rechten 
van de Mens, vraagt Amnesty 
iedereen brieven en kaarten te 
schrijven voor mensen die jouw hulp 
nodig hebben. Dit jaar schrijven we 
voor vrouwen die bedreigd worden of 
opgesloten zitten omdat ze opkomen 
voor de rechten van anderen.



GROETENKAART

Jouw kaartje 
betekent veel.
Vitalina weet dan dat ze 
niet alleen is.

Tips
•  Vitalina houdt van 

kunst. Je maakt haar 
blij met tekeningen van 
regenboogvlaggen. Die 
vlag in alle kleuren van 
de regenboog is het 
symbool van de 
homobeweging. Zet ook 
je naam en adres op de 
kaart en zeg dat je uit 
Nederland komt.

Stuur je kaart naar:
Vitalina Koval  
Amnesty International Ukraine Office
POB 40 
04050 
Kyiv 
Oekraïne 

(Amnesty Oekraïne zorgt ervoor dat de kaarten bij 

Vitalina terechtkomen)

Porto: postzegel 1 x 1 Internationaal (tot 20 gram), 

2 x 1 Internationaal (tot 50 gram)

Voorbeeldtekst

The Netherlands support you, 
Vitalina! Best wishes!

(Nederland steunt je, Vitalina! 
Het beste!)

[jouw naam, leeftijd + land]




