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Dear Ministers,
  
During the Independence Day March in Warsaw in 2017, 14 women 
entered the march to protest against the hatred on display. I urge you to 
ensure that justice is delivered to these women and that those responsible 
for the attack are identified and brought to justice. Besides, the women 
have been charged with ‘interfering with a lawful assembly’. They were 
found guilty in the first instance and ordered to pay a fine and legal costs. 
All for expressing their opinions peacefully. I am also urging you to ensure 
that all peaceful protesters can express their opinions freely. 
  
Yours sincerely,

In Polen droegen tijdens de Onafhankelijkheidsdag in 2017 veel demonstranten 
fascistische en racistische symbolen. Een groep vrouwen werd door omstanders 
aangevallen omdat ze een spandoek omhooghielden met de tekst ‘Stop fascisme’. 
Daarna werden de vrouwen veroordeeld tot een boete wegens ‘verstoring van een 
demonstratie’. 
Roep de Poolse regering op de aanvallers te berechten en de vrouwen volledig 
vrij te spreken! 

Het invullen van je e-mailadres is niet verplicht. We sturen alleen je naam en woonplaats door naar de 
autoriteiten. Vul je je e-mailadres wel in, dan 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 deze actieoproep. Afmelden kan in elke 
e-mail. We gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Kijk voor meer informatie op amnesty.nl/privacy.
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 JOUW E-MAILADRES WORDT NIET DOORGEGEVEN AAN DE AUTORITEITEN. 

  KOM NU IN ACTIE VOOR DE 
  AANGEVALLEN POOLSE VROUWEN 
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Dear Ministers, 

During the 2017 Independence Day March in Warsaw, 14 women entered the march to protest against the hatred on 
display. These women were violently attacked by people caught on camera.  Adding insult to the injury they suffered 
during this attack, the women have been charged with ‘interfering with a lawful assembly’. They were found guilty in 
the first instance and ordered to pay a fine and legal costs.  

I urge you to ensure that justice is delivered to the 14 women who were attacked for expressing their opinions 
peacefully. Those responsible for their attack should be identified and brought to justice. 

I am also urging you to ensure that all peaceful protesters can express their opinions without fear of fines, prosecution, 
and lack of police protection. Peaceful protest is a fundamental human right. Polish authorities must stop criminalizing 
peaceful protest and lift the restrictions on free assembly and expression.  

Thank you for your time and attention. 

  

Yours sincerely,

Op de Poolse Onafhankelijkheidsdag van 2017 liepen veel demonstranten met 
fascistische en racistische symbolen. Ze riepen om een ‘wit Polen’. Een groep 
vrouwen wilde een tegengeluid laten horen. Ze hielden een spandoek omhoog met 
de tekst ‘Stop fascisme’.

  ‘ER WERD OP ME GESPUUGD’ 
De vrouwen werden door omstanders aangevallen. ‘Ze trokken aan onze kleren,’ 
vertelt Elzbieta, een van de vrouwen. ‘Ik werd van achteren geschopt. Er werd op me 
gespuugd. We werden met geweld weggevoerd.’

 BOETE VOOR DE VROUWEN
De vrouwen dienden een klacht in tegen hun aanvallers, maar de openbaar 
aanklager verklaarde die klacht in eerste instantie ongegrond. Pas nadat de 
vrouwen in hoger beroep gingen, oordeelde de rechter dat het onderzoek naar de 
aanval heropend moet worden. 

Enkele maanden na de aanval werden de vrouwen aangeklaagd wegens ‘verstoring 
van een demonstratie’. Ze kregen een boete en moesten de kosten van de 
rechtszaak betalen. 

 ROEP DE POOLSE REGERING OP DE 
 AANVALLERS TE BERECHTEN EN DE 
 VROUWEN VOLLEDIG VRIJ TE SPREKEN! 

Stuur de petitie vóór 11 juni naar:
Amnesty International
t.a.v. het Servicecenter
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

  POLEN: AANGEVALLEN EN VEROORDEELD  
  OM EEN SPANDOEK 
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