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Salomé Aranda, Patricia Gualinga, Nema Grefa en Margoth Escobar 
uit Ecuador zijn alle vier lid van het Amazonevrouwen-collectief. Ze 
protesteren onder andere tegen de oliewinning in het gebied, die 
een ernstige bedreiging voor het milieu vormt. Ook voeren ze actie 
tegen seksueel geweld tegen inheemse vrouwen. In 2018 werden ze 
aangevallen en met de dood bedreigd. De daders bleven onbekend. 
Roep de procureur-generaal van Ecuador op de Amazonevrouwen te 
beschermen en de daders te berechten.

Het invullen van je e-mailadres is niet verplicht. We sturen alleen je naam en woonplaats door naar de autori-
teiten. Vul je je e-mailadres wel in, dan ontvang je maximaal drie 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.

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

  * JOUW E-MAILADRES WORDT NIET DOORGEGEVEN AAN DE AUTORITEITEN.   

   VRAAG BESCHERMING VOOR DE 
   AMAZONEVROUWEN  

Dear Attorney General,

I am writing to express my concern about human rights defenders Salomé Aranda, Patricia 
Gualinga, Nema Grefa and Margoth Escobar, all members of the Amazonian Women collective. 
In 2018, unidentified attackers targeted them through a series of attacks and death threats 
in Ecuador. Despite the fact that they all filed criminal complaints, your office has failed to 
adequately and effectively investigate these crimes and to grant them protection measures.

I call on you to advance in the investigations of the attacks and threats against these four 
women. Everyone suspected of material or intellectual criminal responsibility should be 
identified and brought to justice.

Yours sincerely

© Santiago Cornejo



To: Attorney General Diana Salazar

Dear Attorney General,

I am writing to express my concern about human rights defenders Salomé Aranda, Patricia Gualinga, Nema Grefa and Margoth Escobar, 
all members of the Amazonian Women collective. In 2018, unidentified attackers targeted them through a series of attacks and death 
threats in Ecuador. Despite the fact that they all filed criminal complaints, your office has failed to adequately and effectively investigate 
these crimes and to grant them protection measures. This has forced them to risk their lives and that of their families in order to continue 
carrying out their legitimate and important work.

I call on you to advance in the investigations of the attacks and threats against Salomé Aranda, Patricia Gualinga, Nema Grefa and 
Margoth Escobar. Everyone suspected of material or intellectual criminal responsibility should be identified and brought to justice.

I addition, I ask that you design and implement an Investigation Protocol for Crimes against Human Rights Defenders, in order to 
strengthen the coordination between mechanisms and authorities in charge of criminal investigation.

Thank you for your time and consideration. I am kindly awaiting your reply.

Yours sincerely,

In de vroege ochtend van 13 mei vorig jaar schrok Salomé 
Aranda plotseling wakker. Een groep onbekende mannen gooide 
stenen naar het huis van haar en haar familie. Volgens Salomé 
wordt ze bedreigd omdat ze zich inzet voor de bescherming van 
het Amazonegebied, het grootste regenwoud ter wereld. Dit doet 
ze samen met andere mensenrechtenverdedigers als Patricia 
Gualinga, Nema Grefa en Margoth Escobar. Ook zij werden 
aangevallen en met de dood bedreigd. Ze noemen zich ‘de 
Amazonevrouwen’. 

  SEKSUEEL GEWELD
Salomé is de leider van de inheemse Kichwa-gemeenschap in 
Ecuador. Met de Amazonevrouwen protesteert ze onder andere 
tegen de oliewinning in het Amazonegebied, die een ernstige 
bedreiging vormt voor het milieu. Ook voeren de Amazonevrouwen 
actie tegen seksueel geweld tegen inheemse vrouwen. 

  GEEN BESCHERMING
Het is niet bekend wie er achter de aanvallen en bedreigingen 
op de vrouwen zit. Het onderzoek naar de daders schiet niet op. 
En de Amazonevrouwen krijgen ook geen bescherming.

  ROEP DE PROCUREUR-GENERAAL VAN 
  ECUADOR OP DE AMAZONEVROUWEN 
  TE BESCHERMEN.  

Stuur de petitie vóór 1 augustus 2019 naar:
Amnesty International
t.a.v. het Servicecenter
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam
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  STENENGOOIERS  


