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IMELDA CORTEZ UIT EL SALVADOR 

werd vrijgesproken
De rechter sprak de 20-jarige Imelda Cortez uit El Sal-
vador op 17 december 2018 vrij. Imelda, die een lichte 
verstandelijke handicap heeft, werd vanaf haar twaalfde 
regelmatig verkracht door haar stiefvader. Ze werd zwan-
ger. In april 2017 beviel ze onverwachts op een open-
baar 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 gepro-
beerd haar zwangerschap te beëindigen. Ze kon hiervoor 
20 jaar gevangenisstraf krijgen. Imelda’s oma vertelde: 
‘Ik dank iedereen die vocht voor Imelda’s vrijheid. Ze 
vertelde hoe dankbaar ze is dat zoveel vrouwen voor haar 
vrijheid streden, ook al kennen ze haar niet.’ Tijdens 
Write for Rights 2018 werd massaal voor haar vrijlating 
geschreven.

VITALINA KOVAL UIT OEKRAÏNE 

ontvangt bescherming
‘Ik heb me in mijn leven nog nooit zo gesteund gevoeld,’ 
vertelde de Oekraïense LHBTI-activiste Vitalina Koval in 
een reactie op de duizenden solidariteitsbetuigingen die 
ze ontving tijdens Write for Rights 2018. Ze werd eerder 

dat jaar op Vrouwendag aangevallen. In 2019 zorgde 
de internationale druk ervoor dat de demonstratie op 
Vrouwendag door de politie werd beveiligd en een groot 
succes werd.

HANAN BADR EL-DIN UIT EgypTE 

kwam vrij
De Egyptische mensenrechtenverdediger Hanan Badr 
el-Din kwam op 25 april 2019 vrij. Ze zat bijna twee 
jaar vast zonder ooit een proces te hebben gehad. Hanan 
richtte samen met anderen de Vereniging van Families  
van Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen op. 
Die mensen verdwenen meestal door toedoen van de 
veiligheidstroepen. Hanan werd in mei 2017 op valse 
beschuldigingen gearresteerd. In de gevangenis ging 
haar gezondheid achteruit. Meer dan een half miljoen 
mensen kwam tijdens Write for Rights 2017 voor haar 
in actie. Daarna kreeg ze de medische zorg die ze nodig 
had. Volgens haar familie was dat een direct gevolg van 
de internationale aandacht voor Hanan tijdens Write for 
Rights. Op 25 april 2019 werd Hanan vrijgelaten.
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In de afgelopen jaren hebben de brieven die tijdens  
Write for Rights werden geschreven werkelijk de levens 
veranderd van de mensen voor wie geschreven werd.  
Hieronder lees je enkele succesverhalen. En dit is nog 
maar een kleine greep! 
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Gelijke rechten voor 
gULZAR DUISHENOVA UIT KIRgIZIë

Kirgizië nam onlangs een wet aan voor de rechten van 
mensen met een beperking. Het is een grote stap voor-
waarts 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 als 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 én van de brievenschrijvers van Write 
for Rights 2018 in de hele wereld die 275.214 brieven 
en kaarten voor haar schreven. ‘Tien jaar geleden had 
ik geen dromen. En nu ben ik de tel kwijt, zoveel zaken 
wil ik bereiken. Ik wil leren autorijden, ik wil dat mijn 
zoons naar de universiteit gaan… En ik wil dat iedereen 
in Kirgizië droomt over zijn toekomst. Iedereen. Niemand 
uitgezonderd!,’ liet Gulzar weten.

TEODORA DEL CARMEN VáSqUEZ UIT EL SALVADOR 

kwam vrij
‘Absolutamente!’ Dat antwoordde Teodora del Carmen 
Vásquez toen we haar vroegen of de acties die we voor 
haar voerden zin hadden. Zeven keer belde de zwangere 
Teodora het alarmnummer toen op een avond in 2007 
onverwacht de weeën begonnen. De ambulance kwam 
niet, en ze bracht haar dochtertje alleen ter wereld. Het  
meisje werd dood geboren, maar Teodora werd beschul-
digd van abortus. Dat is in El Salvador onder alle 

omstandigheden strafbaar en het vonnis was wreed:  
30 jaar cel. Nadat ze 10 jaar van haar straf had uitge-
zeten kwam ze in 2018 vervroegd vrij. Tijdens de Write  
for Rights 2015 stuurden mensen brieven naar de auto-
riteiten en steunbetuigingen naar Teodora. In Nederland 
werden ruim 64 duizend handtekeningen verzameld 
onder een petitie voor haar vrijlating.

MAHADINE UIT TSjAAD 

kwam vrij
Op 5 april 2018 kwam Tadjadine Mahamat Babouri 
– beter bekend als Mahadine – vrij. De mensenrechten-
verdediger was op 30 september 2016 opgepakt, nadat 
hij regering van Tsjaad had bekritiseerd vanwege haar 
economische wanbeleid. Hij had een levenslange gevan-
genisstraf kunnen krijgen. Tijdens Write for Rights 2017 
werden meer dan 690.000 brieven, kaartjes en petitie-
oproepen voor hem geschreven. ‘Ik wil mijn dankbaarheid 
aan iedereen overbrengen. Ik waardeer jullie, ik houd  
van jullie, ik respecteer jullie,’ liet Mahadine weten.

Taner uiT Turkije 

werd herenigd met zijn familie
Bijna 875.000 mensen schreven tijdens Write for Rights 
2017 voor de vrijlating van Amnesty Turkije-voorzitter  
Taner Kılıç. Vanuit de gevangenis schreef hij een bedank-
brief aan Amnesty Nederland: ‘Ik ontving in de gevange
nis honderden kaarten en brieven uit Nederland. Zij 
geven me kracht, veel dank hiervoor. Solidariteit is de 
hoop voor de toekomst voor ons allemaal.’ In augustus 
kwam er goed nieuws: Taner Kılıç was vrijgelaten. Hij kon 
zijn vrouw en dochters weer in zijn armen sluiten. 
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NI yULAN 

wordt niet meer lastiggevallen
Ni Yulan is gemarteld, werd geïntimideerd, zat ten 
onrechte gevangen en werd zeker zeven keer uit haar 
huis gezet. Ni Yulan komt op voor mensen die gedwon-
gen werden hun huis te verlaten. Zij voert vreedzaam 
actie, maar werd door de autoriteiten voortdurend las-
tiggevallen. ‘Maar als reactie op jullie steun, krabbelde 
de politie wat terug,’ zei Ni Yulan. ‘Al meer dan twee 
maanden lang heeft de politie ons niet lastiggevallen. 
Dankzij jullie gezamenlijke steun hebben wij nu eindelijk 
gemoedsrust.’ Tijdens Write for Rights 2017 schreven 
meer dan 430.000 mensen voor haar.

jOHAN TETERISSA UIT INDONESIë 

kwam vrij
Op 25 december 2018 werd in Indonesië gewetens-
gevangene Johan Teterissa vrijgelaten. Na zijn vrijlating 
bedankte Johan de Amnesty-mensen die lang voor zijn 
onvoorwaardelijke vrijlating actievoerden en hem als 
gewetensgevangene beschouwden en niet als crimineel. 
Hij werd in juni 2007 opgepakt nadat hij deelnam aan 
een vreedzame demonstratie tijdens een bijeenkomst 
waarbij de toenmalige president Yodhoyono aanwezig 
was. Johan en 22 anderen voerden tijdens de Nationale 
Familiedag een traditionele krijgsdans uit, waarna ze de 
verboden Benang Raja-vlag ontvouwden. Daarna werden 
zij opgepakt. Tijdens Write for Rights 2016 werd massaal 
voor Johans vrijlating geschreven.

yECENIA ARMENTA UIT MExICO 

kwam vrij
Tijdens Write for Rights 2015 werden meer dan 300.000 
brieven geschreven die aandrongen op de vrijlating van 
Yecenia Armenta uit Mexico. Zelf ontving ze meer dan 
8.000 steunbetuigingen. ‘Ik las de brieven. Ik las ze 
allemaal. De brievenschrijvers doen het mooiste wat ze 
kunnen doen: mensen in onrechtvaardige situaties hel
pen. Het voelt fantastisch.’ Op 8 juni 2016 kwam ze na 
vier jaar gevangenschap vrij.

Yecenia werd op 12 juli 2012 door agenten in burger 
aangehouden en een auto in geduwd. Daar werd ze 
gevraagd te bekennen dat ze betrokken was bij de moord 
op haar man. Die was een week eerder op straat dood-

geschoten. Vervolgens werd Yecenia op een onbekende 
locatie gemarteld. Ze werd langdurig geslagen. Door 
een plastic zak over haar hoofd dreigde ze te stikken. 
Ook duwden de agenten een doordrenkte doek op haar 
gezicht, waardoor ze het gevoel kreeg te verdrinken. Ze 
werd ondersteboven opgehangen, over haar hele lichaam 
geslagen en daarna verkracht. De martelingen gingen 
vijftien uur lang door. Ze ‘bekende’ nadat de agenten 
dreigden haar kinderen te verkrachten en te doden. Wat 
ze tekende weet ze niet – ze was geblinddoekt.

ALBERT WOODfOx UIT AMERIKA 

kwam vrij
Op vrijdag 19 februari 2016 – zijn 69ste verjaardag – 
kwam de Amerikaan Albert Woodfox eindelijk vrij. Dat 
gebeurde twee maanden nadat tijdens Write for Rights 
2015 meer dan 650.000 brieven en kaarten werden 
geschreven en petities voor hem werden getekend. Albert 
zat meer dan veertig jaar 23 uur per dag gevangen in 
een ruimte zo groot als een parkeerplaats, zonder enig 
contact met anderen. Hij werd zonder bewijs veroordeeld 
voor een moord die hij zegt niet te hebben gepleegd.
Na zijn vrijlating zei Albert: ‘Ik kan niet genoeg bena
drukken hoe belangrijk het is om brieven te ontvangen 
van mensen van waar ook ter wereld. Ze gaven me een 
gevoel van eigenwaarde. Ze gaven me kracht.’

Albert werd samen met Robert King en Herman Wallace 
veroordeeld voor de moord op een bewaker. Alle drie de 
mannen hebben altijd gezegd onschuldig te zijn. Er is 
dan ook nooit bewijs tegen hen gevonden. Vanwege hun 
politiek activisme – de mannen waren ten tijde van hun 
eerste gevangenisstraf (1972) lid van de Zwarte Panter-
beweging – werden ze in isolatie geplaatst.

HET ACTIVISME VAN CLOVIS UIT MADAgASKAR 

werd beloond
Clovis Razafimalala zette zich op vreedzame wijze in 
tegen illegale houtkap op Madagaskar en bracht daardoor 
zijn leven in gevaar. ‘Ik weet niet hoeveel brieven ik heb 
gehad, maar het zijn er zeker duizenden,’ zei hij. ‘Ik heb 
zelfs brieven gekregen van schoolkinderen uit Canada. 
Het is ongelooflijk ontroerend en het geeft me echt 
moed. De campagne van Amnesty maakte een enorm 
verschil voor mij, want mijn verhaal kreeg daardoor 
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wereldwijde aandacht.’ Inmiddels steunen lokale organi-
saties hem openlijk en kenden hem een prijs toe voor zijn 
moed. Tijdens Write for Rights 2017 werden 411.009 
brieven en kaarten voor Clovis geschreven.

fRED BAUMA EN yVES MAKWAMBALA UIT CONgO 

kwamen vrij
Op 30 augustus 2016 werden de activisten Fred Bauma 
en Yves Makwambala vrijgelaten in de Democratische 
Republiek Congo. Tijdens Write for Rights 2015 wer-
den wereldwijd meer dan 170.000 brieven geschreven, 
sms-berichten verzonden en petities getekend om Fred 
en Yves op vrije voeten te krijgen en te steunen. ‘Ik 
bedank de duizenden mensen in de wereld die mij via 
Amnesty International geschreven hebben, of gewoon aan 
mij en Yves gedacht hebben,’ zei Fred na zijn vrijlating. 

Fred en Yves zetten zich met de jongerenorganisatie 
LUCHA op een vreedzame manier in voor vrede in het 
oosten van Congo en democratische veranderingen. In 
maart 2015 werden de twee gearresteerd. Ze werden 
verdacht van ‘verraad, een couppoging en poging tot het 
doden van het staatshoofd.’ Ze kwamen echter alleen 
voor hun mening uit. 

ERKIN MUSAEV UIT OEZBEKISTAN 

kwam vrij
De Oezbeek Erkin Musaev werd op 10 augustus 2017 na 
elf jaar gevangenschap vrijgelaten. Hij werd beschuldigd 
van spionage en ‘bekende’ uiteindelijk na langdurige 
marteling. Zo’n bekentenis is niet rechtsgeldig maar 
werd door de rechtbanken toch als bewijs geaccepteerd. 
Na drie oneerlijke processen kreeg Erkin twintig jaar 

strafkamp opgelegd. Tijdens Write for Rights 2014 werd 
massaal actiegevoerd voor zijn vrijheid. In een dankbrief 
liet hij ons weten: ‘Ik wil mijn diepste dankbaarheid over
brengen aan alle Amnestyactivisten en iedereen die mij 
en mijn familie in deze moeilijke tijd hebben gesteund. 
Hoewel de autoriteiten tot mijn frustratie weigerden mij 
de solidariteitsbrieven te geven, veranderde de houding 
van de leiding van het kamp waar ik zat. Met name de 
werknemers van het kamp behandelden me beter en ik 
kreeg veel minder zwaar werk te doen. Jullie hebben 
hoop gegeven aan iedereen in het kamp. Dit is niet 
alleen mijn overwinning, maar ook die van iedereen die 
ten onrechte is gestraft.’

MOSES AKATUgBA UIT NIgERIA 

kreeg gratie
‘Toen ik hoorde wat er allemaal voor me is gedaan door 
Amnesty International, was ik de gelukkigste man op 
aarde,’ vertelde Moses Akatugba uit Nigeria na zijn vrij-
lating. Hij was zestien toen hij in november 2005 werd 
gearresteerd vanwege een gewapende overval, hoewel hij 
zegt daar niet bij betrokken te zijn geweest. Moses zou 
zo’n 650 euro en drie telefoons hebben gestolen. Tijdens 
zijn drie maanden durende detentie in het politiebureau 
is hij ernstig gemarteld. Hij zat al acht jaar in de gevan-
genis toen op 12 november 2013 de rechtszaak tegen 
hem begon. Het enige bewijs tegen Akatugba was zijn 
na marteling afgedwongen bekentenis en de getuigenis 
van het slachtoffer. Het vonnis van de rechtbank luidde: 
doodstraf. Meer dan 800.000 mensen kwamen voor hem 
in actie, onder meer tijdens Write for Rights 2014. Met 
succes: in 2015 kreeg hij gratie.

ESKINDER NEgA UIT ETHIOpIë 

kwam vrij
‘Via mijn familie kreeg ik steunbetuigingen van Amnesty. 
Het hielp om moed te houden. In 2018 werd ik vrijge
laten. Niet omdat de regering van gedachten was ver
anderd, maar omdat de mensen de vrijlating eisten van 
gevangengezette activisten, journalisten en bloggers.’ 
Dit vertelde Eskinder Nega uit Ethiopië. De journalist 
zat negen keer in de gevangenis, puur en alleen omdat 
hij kritische stukken over de regering schreef. Tijdens 
Write for Rights 2013 werd massaal voor zijn vrijlating 
geschreven.
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TUN AUNg UIT MyANMAR 

kwam vrij
Gewetensgevangene Tun Aung kwam in januari 2015 vrij. 
In 2012 werd hij op grond van verzonnen aanklachten tot 
zeventien jaar cel veroordeeld. Hij was vastgezet nadat 
hij had geprobeerd een menigte tot kalmte te manen tij-
dens een gewelddadige confrontatie tussen boeddhisten 
en islamitische Rohingyas in de staat Rakhine. Tijdens 
Write for Rights 2013 werd wereldwijd voor Tun Aungs 
vrijheid geschreven.
Hij vertelde daarover: ‘Toen ik zomaar werd gearresteerd 
en veroordeeld, was Amnesty de eerste organisatie waar
aan ik dacht, en ik hoopte dat ze op de een of andere 
manier iets voor mij kon doen. Toen ik de Speciale Rap
porteur voor de Mensenrechten in Myanmar van de VN, 
Tomás Ojea Quintana, voor het eerst ontmoette, had ik 
het met hem over Amnesty.
Daarna begon ik brieven te krijgen van Amnestyaan
hangers. Dat was de eerste lichtstraal in mijn donkere 
dagen. Ik was ervan overtuigd dat Amnesty alles in het 
werk zou stellen om mij vrij te krijgen. Pas na mijn vrij
lating besefte ik hoeveel werk Amnesty had verzet voor 
mijn zaak.
Ik voel me bevoorrecht dat ik deel uitmaakte van de 
Schrijfmarathon in 20132014. Al deze activiteiten 
overstijgen mijn grootste verwachtingen. De honderden 
persoonlijke brieven die mensen aan mij en mijn familie 
schreven maakten me zeer emotioneel en nederig. Ik 
ben al die mensen die mijn familie en mij zoveel steun 
en zorg gaven zoveel verschuldigd. Ik ondersteun jullie 
voortdurende inspanningen om andere gewetensgevange
nen en mensen die onterecht vastzitten vrij te krijgen van 
harte. Nu schrijf ik voor de mensen die nog in de gevan
genis zitten omdat ze zich uitspraken tegen schendingen 
van mensenrechten.’ 

ALES BIALIATSKI UIT WIT-RUSLAND 

kwam vrij
In 2014 mocht mensenrechtenverdediger Ales Bialiatski 
de het werkkamp waarin hij opgesloten zat verlaten. Tij-
dens Write for Rights 2012 werden zo’n 40.000 brieven 
voor Ales geschreven. 
Ales liet ons weten: ‘Op 4 augustus 2011 werd ik gear
resteerd. Ik had voor mijn mensenrechtenorganisatie 

Viasna twee bankrekeningen geopend in het buitenland, 
omdat me dat in WitRusland onmogelijk was gemaakt. 
Dit was voor de autoriteiten een perfecte aanleiding om 
me op te pakken: ik werd veroordeeld tot vierenhalf jaar 
gevangenisstraf wegens ‘grootschalige belastingfraude’. 
De echte reden voor de veroordeling was mijn streven 
naar een democratisch WitRusland. 
De gevangenisomstandigheden in WitRusland worden 
voor gewetensgevangenen zoals ik, die vastzitten om hun 
vreedzame activiteiten, extra zwaar gemaakt. Maar de 
post die ik ontving van Amnestysupporters gaf me hoop. 
Honderden brieven en kaarten heb ik ontvangen. Ik kan 
oprecht zeggen dat ik ze allemaal heb gelezen. Ik heb er 
niet één gemist. Zo wist ik dat ik niet alleen was en kon 
ik de zware omstandigheden beter verdragen.
“Je bent vrij”, deelde de gevangenisdirecteur me op  
21 juni 2014 mee. Tot de laatste seconde voordat ik de 
gevangenis daadwerkelijk verliet, durfde ik het niet te 
geloven. Ik ben ervan overtuigd dat ik anderhalf jaar eer
der ben vrijgekomen door de inzet van heel veel mensen, 
onder wie Amnestyaanhangers. Daardoor werd mijn zaak 
wereldwijd bekend. Duizenden mensen kwamen in actie. 
Dat konden de autoriteiten niet negeren. Daarom dank ik 
u uit de grond van mijn hart.’
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laat van je horen: #writeforrights


