
Lieve mensen, 
 
Heel fijn dat jullie gekomen zijn voor deze Write for Rights 2019. Vandaag gaan we brieven en 
kaarten schrijven voor jonge mensen die ten onrechte gevangenzitten, ter dood veroordeeld zijn of 
die onze steun verdienen omdat ze de moed hebben op te komen voor slachtoffers van groot 
onrecht. 
 
De woorden die Moses Akatugba uit Nigeria sprak nadat hij zijn cel mocht verlaten, laten zien hoe 
belangrijk die brieven zijn. ‘Toen ik hoorde wat Amnesty International allemaal voor me heeft 
gedaan, was ik de gelukkigste man op aarde,’ vertelde hij.  
 
Moses was zestien toen hij werd gearresteerd vanwege een gewapende overval. Hij zou drie 
telefoons hebben gestolen. De eerste drie maanden zat hij vast in het politiebureau. Daar werd hij 
zwaar gemarteld. Hij werd in zijn hand geschoten. Nagels werden uitgetrokken. Toen de pijn 
onhoudbaar was, zette hij zijn handtekening onder een tekst die hij niet had gelezen. Zo lieten de 
agenten een kind bekennen wat hij niet had gedaan. 
 
Moses zat al acht jaar in de gevangenis toen de rechtszaak tegen hem begon. Het vonnis van de 
rechtbank was uiterst wreed. Hij kreeg de doodstraf.  
 
Tijdens Write for Rights werden er meer dan 800.000 brieven en kaarten geschreven en petities 
ondertekend voor Moses. ‘Ik bleef daardoor hoop houden. Door die kaarten gaf ik niet op,’ liet hij 
later weten. De Nigeriaanse autoriteiten werden overstelpt met honderdduizenden brieven. Zo 
werden zij erop gewezen dat de extreem oneerlijke behandeling van Moses in alle uithoeken van de 
wereld bekend was. Toen een paar maanden later ook nog eens duizenden mensen via Facebook en 
Twitter de autoriteiten opnieuw bestookten, werd Moses vrijgelaten. 
 
Na zijn vrijlating richtte Moses zich tot de brievenschrijvers. ‘Ik ken deze actievoerders niet, ik heb hen 

nooit ontmoet, maar toen ik om  hulp schreeuwde, kwamen ze massaal in actie om mij te redden. Ik 

wist niet dat mensen nog zo’n grote liefde voelden voor hun medemens. Ik dank jullie voor wat jullie 

hebben gedaan. En tegelijkertijd wil ik jullie vragen om de pen te blijven gebruiken. Die pen kan een 

leven redden. Die pen heeft een leven gered!’ 

Laten we aan de slag gaan. Schrijf een brief, verander een leven! 

 

‘ 


