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Schrijven tegen onrecht

Elk jaar op 10 december klimmen mensen over de hele 
wereld in de pen voor Write for rights. Thuis, in bibliotheken,  
buurthuizen, scholen, supermarkten, kantines en cafés 
schrijven ze miljoenen brieven en kaarten voor mensen die 
zijn gemarteld om wat ze geloven, die worden gediscrimi-
neerd om wie ze zijn of vastgezet werden omdat ze voor hun 
mening uitkwamen.
hoe meer brieven, hoe groter onze vuist tegen onrecht. 
Daarom willen we ook dit jaar op zoveel mogelijk plekken in 
Nederland brievenschrijvers aan tafel krijgen. 

Hoe groot of klein je het ook aan wilt pakken: je hebt er 
materialen voor nodig. Die kun je bestellen via www.writefor-
rights.nl/organiseren. Dat kan vanaf 15 september. Je krijgt 
dan ook regelmatig informatie en updates over de schrijf
acties en materialen. 

Graag geven we je enkele tips voor het organiseren van 
je eigen Write for Rightsevent. Deze handleiding en veel 
andere documenten en materialen vind je op: 
www.writeforrights.nl/organiseren.
Je vindt op deze pagina ook informatie over de mensen  
voor wie we schrijven en antwoorden op veelgestelde vragen. 
Deze pagina wordt vanaf september regelmatig aangevuld. 
Kun je niet vinden wat je zoekt? Laat het ons dan weten!

We wensen je veel plezier en succes met de organisatie! 

WRITE FOR RIGHTS

EVENT ORGANISEREN  
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Politie beschermt Pavitri
Al jarenlang wordt Pavitri Manjhi uit India bedreigd omdat ze 
het opneemt tegen twee bedrijven. Deze bedrijven kopen onder 
valse voorwendselen en met dwang grond op om er energiecen-
trales te bouwen. Zoals velen raakte ook Pavitri’s familie op 
die manier land kwijt. Samen met anderen richtte Pavitri een 
organisatie op die mensen helpt deze bedrijven aan te klagen. 
Pavitri ontvangt veel bedreigingen, maar haar campagne was 
succesvol. De politie heeft haar verzekerd dat ze Pavitri zal 
beschermen. Ze wordt nu veel minder lastiggevallen. De vele 
solidariteitsbrieven van Amnesty-supporters geven haar extra 
motivatie om door te gaan met haar strijd. ‘De massa’s brieven 
zorgen ervoor dat we gemotiveerd blijven. Ze geven ons het 
gevoel dat er niet alleen hier aandacht is voor onze problemen. 
De wereldwijde steun is bemoedigend.’

Dit waren de resultaten van Write for Rights 2018
•  In vrijwel alle landen van de wereld deden mensen mee
•  1000 locaties in Nederland waar je kon schrijven
•  Bijna 6 miljoen brieven, mails en handtekeningen 
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iedereen kan meedoen: op papier of online, in je eentje, 
in een groep, waar je maar bent. Write for Rights vindt in 
Nederland plaats vanaf 20 november, de Internationale  
Dag voor de Rechten van het Kind, tot en met 10 december, 
de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. In deze 
periode kun je Write for Rights organiseren. 

Sommige mensen organiseren een Write for Rightsevene-
ment dat 24 uur duurt, anderen houden het bij een uurtje 
brieven schrijven in de lunchpauze, weer anderen versturen 
een brief via de website writeforrights.nl: het is allemaal 
mogelijk. 

1
WAt iS AMneStY’S Write For rightS? 

Write for Rights is schrijven voor mensen die groot onrecht 
is aangedaan. Met deze simpele maar uiterst doeltreffende 
actie begon Amnesty in 1961. Iedereen kan er aan meedoen 
en het werkt! Rond 10 december sturen we wereldwijd – van 
Algerije tot Zwitserland en van Alblasserdam tot Zevenaar – 
stapels brieven aan autoriteiten die de mensenrechten aan 
hun laars lappen. Zo’n bombardement aan brieven maakt 
indruk en dwingt wetshandhavers mensen eerlijker te behan-
delen. Want niemand wil te boek staan als onderdrukker, 
folteraar of tiran. 

In Nederland staan tijdens Write for Rights tien mensen  
centraal. Voor hen schrijven we brieven aan de autoriteiten  
– dat kan een koning, president, minister of het hoofd van 
de politie zijn. We vragen hen snel maatregelen te nemen: 
een gewetensgevangene vrij te laten, daders van marteling  
te berechten of discriminatie te stoppen.
En we schrijven ook groetenkaarten aan de slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen zelf. Voor hen is morele steun 
enorm belangrijk. Als ze weten dat ze niet worden vergeten 
en dat er zelfs mensen over de hele wereld met ze meeleven 
en voor hen opkomen, geeft ze de kracht om vol te houden. 
 

Schrijfparty’s à la Tupperware
In het Friese Garyp vonden op 10 december maar liefst twaalf 
schrijfevenementen plaats. Eén in een trailer midden in het 
dorp, negen bij mensen thuis en twee bij jeugdclubs. 
Samen met anderen bedacht Aafke Koopmans-Hoekstra (36) 
de Schrijfparty: een soort Tupperware-party, maar dan met 
brievenschrijven. Ze belden dorpsgenoten op en vroegen of ze 
zich aan wilden melden als gastvrouw of -heer en om ongeveer 
zes mensen uit te nodigen. ‘Na enige aarzeling zeiden de 
meesten ja. Vooraf brachten we onderleggers, voorbeeldbrieven 
en vlaggetjes langs. We hadden één uur voor elke schrijfparty 
uitgetrokken, maar de meeste duurden anderhalf uur, omdat 
iedereen alle brieven wilde schrijven. En mensen vonden het 
heel gezellig. Na afloop zei iedereen: “Bel me volgend jaar 
maar weer”.’

Vreedzame Vrouwendag voor Vitalina
‘Ik heb me in mijn leven nog nooit zo gesteund gevoeld,’ zei  
Vitalina Koval in een reactie op de duizenden solidariteits-
betuigingen die ze ontving. Vitalina is het boegbeeld van de 
Oekraïense LHBTI-gemeenschap en komt ook op voor vrou-
wenrechten. Vanwege haar activisme ontvangt ze bedreigin-
gen door rechtsextremistische groeperingen, en tijdens een 
demonstratie op Internationale Vrouwendag 2018 werd ze 
aangevallen met een bijtende chemische stof. Maar een jaar 
later zorgde de internationale druk ervoor dat de demonstratie 
op Vrouwendag door de politie goed werd beveiligd en een 
groot succes werd.
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2
WAt KoMt er Bij KijKen? 

Je kunt jouw Write for Rightsevent net zo groot maken  
als je zelf wilt. 

Enkele punten waar je vooraf over na kunt denken: 
• Doe je het alleen of samen met anderen?  

Kijk in je omgeving wie mee wil helpen. 
• Wat is je ambitie: hoe groot wil je het maken?  

Is er een budget of kun je een sponsor vinden? 
• Wat is een goede locatie? 
• Wat wordt het programma? Is er meer te doen dan alleen 

brieven schrijven? 
• Wie verwacht je dat er komen schrijven? 
• Hoe kun je mensen informeren over Write for Rights? 

Mocht je grootse plannen hebben, neem dan contact met 
ons op. Wij kunnen je helpen met de uitwerking en soms ook 
met het budget. 

3
De LocAtie 

Een schrijfactie organiseren kan in elke ruimte. Je kunt het 
klein aanpakken, door thuis met buren of vrienden te schrij-
ven. Je kunt het ook groter aanpakken, door een schrijftafel 
op je werk of de sportclub neer te zetten. Of pak het groots 
aan en organiseer een schrijfactie in de stamkroeg of super-
markt, buurthuis of bibliotheek, (overdekt) winkelcentrum of 
wijkgebouw, in een kantine of kerk.
 
• Het is handig om een locatie uit te zoeken waar sowieso 

mensen komen, dan heb je al publiek. 
• Kijk ook binnen je eigen netwerk als je op zoek bent naar 

een locatie. Denk bijvoorbeeld aan de kantine van een 
sportvereniging. 

• Je kunt het ook extra interessant maken door een plek  
te kiezen waar mensen normaal niet (gemakkelijk) binnen
komen, zoals een monument, kasteel, winkeletalage of 
leegstaande gevangenis.

• Wil je iets organiseren in de openbare ruimte, dan heb je 
waarschijnlijk een vergunning nodig. Die moet je soms wel 
twee maanden van tevoren aanvragen. Informatie hierover 
vind je op de website van je gemeente. 

• Je kunt de ruimte een ‘Write for Rightssfeer’ geven, bij-
voorbeeld met posters aan de muur of het plafond. Kijk bij 
het hoofdstukje ‘Tips & Materialen’ wat je van ons krijgt 
toegestuurd als je een schrijfactie organiseert. 

Locaties vinden doe je zo!
Karin Ennik Maarsen (51) is sinds 2015 Write for Rights- 
coördinator voor Haarlem en omstreken. In Haarlem is er geen 
groot centraal evenement. Karins tactiek is juist het aanbieden 
van zoveel mogelijk verschillende locaties én tijdstippen om 
te schrijven. ‘Op die manier kun je veel verschillende mensen 
trekken,’ zegt Karin. Vorig jaar werd er in de twee weken rond 
10 december op maar liefst 35 locaties geschreven. ‘Ik werk 
op twee manieren aan uitbreiding van het aantal locaties. 
Ik vraag aan Amnesty-vrijwilligers of ze hun netwerk willen 
aanspreken. En ik benader winkels en cafés die, gelet op hun 
doelgroep, misschien interesse hebben. Denk aan een winkel 
die duurzame spulletjes verkoopt.’

Steun voor Nonhles strijd
‘Ik wil Amnesty bedanken. De steun die ze ons gaven was 
geweldig en maakt veel verschil. De duizenden brieven die we 
kregen laten zien dat we er in onze strijd niet alleen voor staan.’ 
De Zuid-Afrikaanse Nonhle Mbuthuma en haar gemeenschap 
worden bedreigd door mijnbouwbedrijven die titanium in hun 
gebied willen opgraven. Hun verzet daartegen is gevaarlijk: in 
2016 werd haar collega Sikhosiphi ‘Bazooka’ Rhadebe vermoord 
en Nonhle overleefde zelf een aanslag op haar leven.

Nawal put kracht uit solidariteit
Haar voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden is niet 
kwijtgescholden, net zomin als de boete, en de politie valt haar 
nog steeds lastig. Toch gaat Nawal ben Aissa uit Marokko door 
met haar strijd tegen mensenrechtenschendingen in de Rif. 
Ze weet zich daarbij gesteund door de duizenden brieven van 
Amnesty-supporters: ‘Ik kan niet beschrijven hoe ik me voel. 
Het is geweldig en onbeschrijflijk om te ervaren dat iemand 
jouw pijn en jouw lijden ook ervaart, zonder jou persoonlijk te 
kennen.’ In mei 2015 vroeg Nawal asiel aan in Nederland.
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je kunt Write for rights ook aankondigen…
• Op websites met lokale evenementen. 
• In uitgaans of activiteitenagenda’s van lokale media, 

zoals huis-aan-huisbladen en lokale televisiekanalen. 
• Op de website van de plaatselijke VVV. 
• Op digitale aankondigingsborden of de website van 

gemeente. 
• In de nieuwsbrief van de school, kerk, sportclub of win-

kelcentrum waar je het Write for Rightsevent organiseert. 
• Met posters op plaatsen waar je mensen verwacht die 

geïnteresseerd zijn in Write for Rights (zie hoofdstukje 
‘Tips & Materialen’), zoals de supermarkt, bibliotheek, 
huisarts, universiteit en dergelijke.

• Laat vrienden en familie via Facebook en Twitter weten 
dat je een schrijfactie organiseert. 

• Stop een flyertje in de brievenbus van de buren. 
• Nodig oudklasgenoten uit, of de volleybalploeg, je spin 

vrienden, het voetbalteam met aanhang of je leesclubje. 
• Nodig de burgemeester* en/of een plaatselijke beroemd-

heid uit. 
• Nodig het lokale radiostation uit om uit te zenden vanaf 

jouw Write for Rightsevent en vraag of ze vooraf promotie 
willen maken. 

*LET OP: Amnesty vraagt begin oktober alle burgemeesters  
van Nederland om een brief te schrijven. Thuis, op het 
gemeentehuis of als deelnemer van een plaatselijke Write for 
Rights. Wil je liever zelf contact onderhouden met je eigen 
burgemeester, laat ons dat dan tijdig weten via writeforrights 
@amnesty.nl. Dan zullen wij deze burgemeester niet bena-
deren. 

Op www.writeforrights.nl/organiseren (kijk bij Tips & Mate
rialen) vind je briefsuggesties om scholen, kerken, politieke 
partijen of bedrijven uit te nodigen. Als je lokale politieke 
partijen uitnodigt, nodig dan álle politieke partijen uit, 
omdat Amnesty zich niet verbindt aan één politieke partij. 

4
ProMotie 

hoe kondig je jouw write for rights-event aan 
Je kunt op allerlei plaatsen aandacht vragen voor je Write for 
Rightsevent. Op www.writeforrights.nl/organiseren vind je 
posters en flyers die je zelf kunt aanpassen. Zorg er in ieder 
geval voor dat je je evenement (hoe klein ook) inschrijft op 
writeforrights.nl/organiseren. Je kunt dan makkelijk uitnodi-
gingen versturen en reclame maken. Je evenement komt dan 
ook in het overzicht met alle evenementen.

We horen regelmatig dat organisatoren van Write for Rights 
er goed in slagen om een mooi evenement te organiseren, 
maar dat ze het soms een uitdaging vinden om ervoor te zor-
gen dat er genoeg mensen komen. In 2018 deden we samen 
met een communicatiebureau onderzoek naar de mogelijkhe-
den van Write for Rights. We hebben een aantal inzichten en 
tips voor je verzameld, zodat er nog meer brieven en kaartjes 
geschreven worden. Deze vind je in de communicatietips die 
je kunt downloaden op writeforrights.nl/organiseren (kijk bij 
Tips & Materialen)

op onze website vind je verder ook nog: 
• Een persbericht voor lokale media. Plak het bericht in een 

email en voeg het toe als attachment. Een attachment 
heeft veel aandachtswaarde. Als je een persbericht ver-
stuurt: bel vooraf even met de redactie, zodat je zeker weet 
naar wie je het moet sturen en bel een paar dagen nadat je 
het persbericht hebt verstuurd om na te gaan of alles duide-
lijk is (en ze nog even te herinneren aan je actie).

• Een flyer die je zelf kunt aanpassen met eigen informatie. 
Je kunt deze printen en neerleggen in de bibliotheek, de 
bakker, de wachtkamer van de dokter, bij culturele instel-
lingen, enzovoort. 

• Een persbericht dat je na afloop van Write for Rights naar 
de plaatselijke media kunt sturen. 

• Vanaf oktober vind je hier materialen voor Facebook en 
andere sociale media.

Stamppot met brieven 
Waar eten is, komen mensen. Dat dacht Hanne Aikema toen ze 
zich afvroeg hoe ze mensen kon trekken naar haar schrijfeve-
nement. Zo ontstond ‘Stamppot met brieven’: mensen lokken 
met een dampend bordje stamppot en daarna samen brieven 
schrijven voor Amnesty. ‘Je trekt nu eenmaal meer mensen als 
je er iets gezelligs bij doet,’ zegt Hanne (47). 
Via haar eigen netwerk, de lokale media, een Amnesty-mailing 
en veel mond-tot-mondreclame lukte het om ruim veertig men-
sen naar het christelijk-spiritueel centrum te trekken, onder 
wie drie gemeenteraadsleden. ‘Komend jaar ga ik het weer 
doen’, zegt Hanne enthousiast. En een idee heeft ze ook al: 
‘Deze keer wordt het een ontbijt!’

schrijven in 
Taiwan
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op de dag zelf 
Sociale media zijn een goed middel om mensen te trekken. 
• Vraag deelnemers aan jouw schrijfactie om te twitteren  

en berichten te plaatsen op Facebook met #writeforrights. 
Hang ook postertjes op met deze hashtag. 

• Vraag iedere deelnemer een foto van zichzelf mét een 
brief te delen via Twitter of Facebook. Gebruik hiervoor 
ook #writeforrights. 

• Vraag iemand tijdens het Write for Rightsevent om  
foto’s te maken en plaats deze op sociale media met 
#writeforrights. 

• Zie voor meer tips ook ‘Sociale media tijdens Write for 
Rights’ www.writeforrights.nl/organiseren (kijk bij Tips & 
Materialen). 

• Vraag nieuwe bezoekers hoe ze wisten dat jij een schrijf
actie organiseerde. Hieruit kun je tips halen voor volgend 
jaar.

5
MAteriALen 

Wij helpen je met een schrijfpakket
Bijna alles wat je nodig hebt voor een succesvolle schrijfactie 
kun je bij ons bestellen: 
• Informatie over de mensen voor wie we schrijven. 
• Voorbeeldbrieven die je kunt overschrijven. 
• Blanco solidariteitskaarten waarop je een steunbetui-

ging kunt schrijven voor de mensen voor wie we in actie 
komen. 

• Onderleggers met informatie over de mensen voor wie we 
schrijven. 

• Pennen. 
• Tafelvlaggetjes. 
• Vijf posters met het portret en een quote van mensen die 

vrijkwamen na Amnestyacties. 
• Stickervellen waarmee een doos, pot of blik kunt omtove-

ren in een brievenbus of collectebus.
• Posters waarmee je aandacht kunt vragen voor jouw Write 

for Rightsevent. 

Vanaf september kun je materialen bestellen op www.write-
forrights.nl. Deze zullen we vanaf begin november leveren. 
We raden je aan uiterlijk half november je bestelling te 
plaatsen. 
 
Op www.writeforrights.nl/organiseren (kijk bij Tips & Mate-
rialen) vind je ook online materialen waarmee je jouw 
evenement tot een succes kunt maken: een speech, een 
voorbeeldbrief om sponsors of prominenten te benaderen, 
informatie hoe scholen mee kunnen doen, voorbeeldpers-
berichten, spotjes, clips, tips en trucs, en nog veel meer. 

hier moet je zelf voor zorgen 
Voor enveloppen en postzegels moet je zelf zorgen, en ook 
voor wat extra schrijfpapier en voor een doos of brievenbus 
waar de deelnemers hun brieven in kunnen stoppen (tip: Als 
je voor ieder adres een aparte brievenbus hebt, hoef je later 
minder te sorteren). 
Bij de levering van materialen ontvang je instructies over de 
meest voordelige manier van versturen.

Kun je de portokosten niet zelf betalen, dan kun je deze 
declareren bij Amnesty. Bij de levering van de materialen in 
november ontvang je hierover informatie. 

Gelijke rechten voor Gulzar Duishenova
Kirgizië nam onlangs een wet aan voor de rechten van mensen 
met een beperking. Het is een grote stap voorwaarts voor Gulzar 
Duishenova en honderdduizenden anderen in haar land. In 
2002 werd Gulzar aangereden door een dronken automobilist. 
Sindsdien zit zij in een rolstoel en ervaart de ernstige problemen 
die je in haar land als vrouw én iemand met een handicap hebt. 
Ze worden niet met respect behandeld. Dus besloot Gulzar zich 
in te zetten voor gelijkwaardige toegang tot gezondheidszorg, 
werk en voorzieningen voor vrouwen met een handicap. De wet 
is het klinkende resultaat van haar inspanningen, die van haar 
supporters én van de brievenschrijvers van Write for Rights in 
de hele wereld.
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• Mensen die buiten bij de ingang staan kunnen voorbijgan-
gers attenderen op Write for Rights en hen overtuigen om 
ook even binnen te komen. 

• Vertoon een film van Movies that Matter. Op www.
amnesty.nl/alacarte kun je een filmpakket aanvragen. 
Je hebt keuze uit verschillende films en thema’s, die 
allemaal te maken hebben met mensenrechten. In het 
filmpakket zitten de dvd, flyers, een factsheet en een 
handleiding vol tips. 

• Doe de AmnestyPubquiz. Maak mensen in quizvorm 
bewust over mensenrechten met vragen als: ‘Herken de 
wereldverslechteraar’ en ‘In hoeveel landen bestaat de 
doodstraf nog?’ De quiz en bijbehorende materialen zijn te 
downloaden via amnesty.nl/pubquiz.

• Duurt je Write for Rightsevent lang? Dan is het goed om 
wat extra schrijfacties te hebben, zodat deelnemers niet 
keer op keer dezelfde brief schrijven. Vanaf half november 
vind je extra acties op www.writeforrights.nl/organiseren 
(kijk bij Tips & Materialen). 

• Ook leuk: een jongleeroptreden, een nagelstylist die 
nagels van de deelnemers beschildert met een Amnesty 
kaarsje, of een openbaar spelletje Scrabble, waarbij 
bonuspunten verdiend kunnen worden met woorden die 
betrekking hebben op mensenrechten. Het hoeft geen 
compleet programma te zijn – de mensen komen natuur-
lijk vooral om te schrijven. 

• Zoek partners, zoals een (wereld)winkel of een banket-
bakker die een proeverij organiseert tijdens jouw Write for 
Rights. 

• Houd op de speciale telkaarten bij hoeveel brieven er al 
geschreven zijn – dat motiveert. 

• Richt een kinderhoekje in, waar kinderen een video kun-
nen kijken of knutselen, terwijl de ouders rustig schrijven. 
Ze kunnen ook een tekening maken op de groetenkaart. 
Maak vooraf bekend dat kinderen welkom zijn. 

6
ProgrAMMA 

De belangrijkste activiteit is natuurlijk het schrijven van 
brieven. Je kunt een programma samenstellen om jouw Write 
for Rightsevent aantrekkelijker te maken. 

Op www.writeforrights.nl/organiseren (kijk bij Tips &  
Materialen) vind je onder meer:
• Een voorbeeldspeech die je kunt gebruiken om Write  

for Rights te openen. 
• Diverse informatieve filmpjes over Write for Rights en  

de mensen voor wie we in actie komen.
• Een PowerPointpresentatie over schrijfacties. Het is 

mogelijk om deze PowerPoint aan te passen. 
• Een PowerPoint met succesverhalen.

verder kun je denken aan: 
• Muziek. Misschien is er wel een koor, fanfare of leuk 

lokaal bandje dat wil optreden. Als de leden ook meteen 
een paar brieven schrijven én hun aanwezigheid aankon-
digen via hun eigen sociale media, trek je meteen nieuwe 
brievenschrijvers.

• Hapjes en drankjes, zelfgemaakt of gesponsord door de 
lokale bakker of delicatessenzaak. 

• Start de schrijfbijeenkomst met een eenvoudige gezamen-
lijke maaltijd: stamppot/soep/nasi/broodjes/noem maar op.

• Een yoga of dansinstructeur of een masseur die met de 
schrijvers een paar korte oefeningen doet om de (schrijf)
spieren even los te maken. 

Schrijven in een festivalsfeertje
Een festivalsfeer creëren en zo een nieuw en jonger publiek 
bereiken. Dat was wat Amnesty-groepslid Frits Dijcks (48) 
graag wilde tijdens Write for Rights in Den Haag. Ruim duizend 
bezoekers kwamen er naar het atrium van de Haagse Hoge-
school, onder wie veertig bekende Hagenaren en Hagenezen. Er 
was muziek en er waren sprekers. ‘Mensen bleven veel langer 
dan gepland, het schrijven gaf duidelijk voldoening,’ zegt Frits. 
‘Veel mensen denken dat het moeilijk is om zo’n evenement 
te organiseren. Maar het is goed te doen. Maak gebruik van je 
netwerk, besteed dingen uit. Tegenslag heb je altijd, maar je 
krijgt er altijd onverwachte dingen voor terug.’ In totaal werden 
er ruim 800 brieven en kaarten geschreven.

schrijven in 
Montreal
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Denk bij je planning aan:
• Opbouw en inrichting van de schrijfruimte.
• Aankleding van entree en eventuele bewegwijzering.
• Verwelkomen en registreren van de gasten op de speciale 

formulieren.
• Verwelkomen (en begeleiden) van prominente gasten.
• Verwelkomen en te woord staan van media.
• Sociale media: fotograferen, twitteren, facebooken.
• Koffie en thee zetten, kannen water op tafel, rondgaan 

met koekjes.
• Gasten uitleg geven over de brieven.
• Voorraad pennen, papier en enveloppen in de gaten hou-

den.
• Opruimen tussendoor. Als het erg druk is: kijk dan af en 

toe ook even bij de wc’s. En is er iemand nodig om af te 
wassen?

• Brieven tellen en aantal doorgeven via writeforrights.nl/
organiseren.

• Techniek: bediening van beeldscherm en/of geluid of 
eventueel Skype. Probeer vooraf of alles werkt!

• Opruimen na afloop: zorg dat je niet alleen overblijft om 
de boel af te sluiten, maar spreek van tevoren af wie er 
meehelpt.

7
Write For rightS oP SchooL 

Wil je een Write for Rightsevent op een school voor het 
basis of voortgezet onderwijs organiseren, neem dan contact 
op met Rabia Alibaks, r.alibaks@amnesty.nl. Er zijn voor 
deze scholen twee opties. 
• Leerlingen in het basisonderwijs kunnen meedoen met de 

groetenactie voor mensen voor wie we actievoeren. 
• Middelbare scholen, hogescholen en ROC’s kunnen mee-

doen met brieven schrijven. 

Voor scholen hebben we een speciaal schrijfpakket. 

Basisscholen
Per klas:
 5 posters (A2formaat) met portretten van mensen  

voor wie we eerder met succes actievoerden
- 1 brievenbusje
 1 quiz
Per leerling:
- 1 pen
 1 blanco groetenkaart
 1 onderlegger (A4formaat)
 1 voorbeeldgroet

Scholen voor voortgezet onderwijs, hogescholen, ROC’s
Per klas:
 5 posters (A2formaat) met portretten van mensen  

voor wie we eerder met succes actievoerden
- 1 brievenbusje 
 1 quiz
Per leerling:
- 1 pen
- briefpapier
 1 onderlegger (A4formaat)
 1 voorbeeldbrief (leerlingen uit een klas gaan met 

verschillende brieven aan de slag)

Scholen kunnen zich ook zelf opgeven via www.writefor-
rights.nl/scholen.

>

Aanhoudingen in moordzaak Marielle
Tienduizenden Brazilianen gingen de straat op toen Marielle 
Franco in maart 2018 werd vermoord. Marielle was een popu-
laire politica uit een favela, een sloppenwijk in Rio de Janeiro, 
en kwam op voor mensenrechten in haar land. Zij zette zich 
onvermoeibaar in voor de rechten van armen, de Afro-Brazili-
aanse jeugd, vrouwen en LHBTI’s. Meer dan een half miljoen 
mensen wereldwijd ondertekenden een petitie die gericht was 
aan de Braziliaanse overheid, met de oproep: berecht de daders 
van de moord en bescherm mensenrechtenverdedigers.  
In maart 2019 zijn twee verdachten aangehouden. Amnesty 
blijft de zaak nauwlettend volgen.
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SPonSoring 

Het is goed mogelijk dat bedrijven in je woonplaats Write for 
Rights willen sponsoren. Bijvoorbeeld met gratis drukwerk, 
catering of een mooie locatie om je Write for Rightsevent te 
houden. Op www.writeforrights.nl/organiseren (kijk bij Tips 
& Materialen) vind je een voorbeeldbrief voor een sponsor-
verzoek. Bedenk vooraf wat je als tegenprestatie kunt doen. 
Vaak gaat het om wat aandacht voor de sponsor. Zo kun je 
tijdens de Write for Rights een postertje ophangen: ‘Met 
dank aan...’ en dan de namen en de logo’s van sponsoren. 

Let op wie je vraagt om sponsoring, want Amnesty is voor-
zichtig met het kiezen van partners. Je zult begrijpen dat 
sponsors zich aan de mensenrechten moeten houden. Een 
lokaal bedrijf is altijd prima. Bij een lokale vestiging van een 
landelijke of internationale keten kun je beter eerst even 
contact met ons opnemen via writeforrights@amnesty.nl. 

Op www.writeforrights.nl/organiseren (kijk bij Tips & Mate-
rialen) vind je een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken om 
scholen te benaderen. 

Voorwaardelijk moet onvoorwaardelijk 
zijn voor Geraldine
De Venezolaanse mensenrechtenverdediger Geraldine Chacón 
werd opgepakt en in de cel gezet, omdat de regering denkt dat 
haar stichting zieltjes probeert te winnen voor anti-overheids-
groeperingen. Ze kwam voorwaardelijk vrij, maar Amnesty voert 
actie om de overheid ertoe te bewegen om haar onvoorwaar-
delijk vrij te spreken. ‘Ik heb zelf actiegevoerd voor Write for 
Rights-cases,’ zegt Geraldine. ‘Ik had nooit kunnen denken dat 
er voor mij actiegevoerd zou worden. Woorden schieten tekort  
om Amnesty te bedanken voor alles wat ze voor me hebben 
gedaan.’
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Schrijf een brief aan de griffie!
Mika Kraft (21) uit Nijmegen helpt dit jaar voor de tweede keer 
mee met de organisatie van Write for Rights. Hij heeft een gou-
den tip: ‘Schrijf een brief aan de griffie van de gemeenteraad 
met het verzoek of politieke partijen willen meewerken. Het 
mooie is: alle partijen moeten de brief in behandeling nemen.’ 
Deze actie had veel succes. Verschillende raadsleden kwamen 
schrijven tijdens het evenement in de centrale bibliotheek. En 
voor het eerst schreef de burgemeester mee. Daarnaast kwa-
men er Nijmeegse schrijvers en dichters aan het woord om de 
deelnemers inspiratie te bieden. Muzikale optredens maakten 
het programma compleet. Mika: ‘We waren blij verrast. Er 
kwamen meer mensen dan het jaar ervoor. En ze schreven meer 
brieven.’

schrijven in 
Mexico
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AFronDing 

Wij hopen natuurlijk dat jouw Write for Rightsevent een 
groot succes wordt. Wij hebben een belangrijk verzoek voor 
je voor het einde van je evenement: tel je kaarten en brieven 
en geef dit aantal na afloop door via writeforrights.nl/orga-
niseren. Dit is echt heel belangrijk, want alleen zo kunnen 
we zien hoeveel brieven er in Nederland en ook wereldwijd 
geschreven zijn. 

Veel dank en veel succes met het organiseren van je Write 
for Rightsevent. En bovenal heel veel plezier! 

10
heB je nog vrAgen? 

Stuur een bericht naar writeforrights@amnesty.nl  
of bel (020) 77 33 500. 

Atena krijgt de zorg die ze nodig heeft
‘Met heel mijn hart dank ik Amnesty International en mensen 
in de hele wereld die me overspoeld hebben met medeleven 
en hartelijkheid en alle mogelijke moeite gedaan hebben om 
me te steunen.’ Dat zei Atena Daemi uit Iran, die tot 7 jaar 
gevangenisstraf is veroordeeld wegens haar verzet tegen de 
doodstraf in haar land. De wereldwijde campagne voor Atena 
werpt inmiddels haar vruchten af. Ze krijgt nu voor een deel de 
speciale medische zorg die ze nodig heeft.

AMNE
ST

Y I
NT

ER
NAT

IONAL    AMNESTY INTERNATIONAL

2018

Slachtoffer van verkrachting 
vrijgesproken
De rechter sprak de 20-jarige Imelda Cortez uit El Salvador op 
17 december 2018 vrij. Imelda, die een lichte verstandelijke 
handicap heeft, werd vanaf haar twaalfde regelmatig verkracht 
door haar stiefvader. Ze werd zwanger. In april 2017 beviel ze 
onverwachts op een openbaar toilet, waarbij ze flauwviel. In het 
ziekenhuis werd ze opgepakt door de politie. Haar dochtertje 
leefde, maar omdat ze niet in het ziekenhuis was bevallen, werd 
ze beschuldigd van poging tot moord. Ze zou hebben geprobeerd 
haar zwangerschap te beëindigen. Ze kon hiervoor 20 jaar 
gevangenisstraf krijgen. Gelukkig is ze nu vrij!
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Antwerpen
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Write for Rights

CHECKLIST
 1. 

 Regel een locatie om te gaan schrijven. Dat kan je eigen huiskamer zijn,  
op je school of werk, in de bieb or ergens anders.

 2. 
 Bestel de juiste materialen via writeforrights.nl/organiseren.

 3. 
 Meld je event aan op de speciale pagina op writeforrights.nl/organiseren  

en nodig mensen uit.

 4. 
 Schrijf je brieven op of rond 10 december. Gebruik #writeforrights om via 

sociale media te laten weten dat je meedoet.

 5. 
 Geef het aantal brieven door aan Amnesty via writeforrights.nl/organiseren.

 6. 
 Verstuur de brieven. Bij de materialen ontvang je hiervoor instructies.

 

 Wil je meer informatie en materialen?
 Kijk dan op writeforrights.nl/organiseren. 
 heb je nog vragen of wil je iets overleggen? 
 Mail ons dan via writeforrights@amnesty.nl 
 of bel ons: (020) 77 33 500.
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Succes met organiseren!


