
Geslagen en gearresteerd
In april 2018 stond Emil bij de bushalte 
te wachten op zijn vriendin. Ze zouden 
die dag leuke dingen gaan doen. Maar 
daar is het nooit van gekomen. Plotseling 
waren er politieagenten. Ze sloegen Emil 
en arresteerden hem. Emil was toen 17 
jaar oud en hij had niks gedaan.

Drugs tussen de sigaretten
Maar de politie zei dat Emil wel wat had 
gedaan. Ze zeiden dat hij drugs had 
rondgebracht. Emil had een bijbaantje 
als koerier voor een bedrijf dat sigaretten 
rondbracht. Alleen: zijn baas had ook 
drugs in de pakketjes met sigaretten 
gestopt. Maar Emil wist daar niks 
van. Toch moet hij 8 jaar lang in de 
gevangenis zitten. Maar zijn baas kreeg 
geen straf!

Tussen 20 november, de Dag van 
de Rechten van het Kind, en 20 
december, vraagt Amnesty alle 
scholen in Nederland om brieven en 
kaarten te schrijven voor mensen 
die jouw hulp nodig hebben. Dit jaar 
schrijven we voor jongeren.

EMIL OSTROVKO
(WIT-RUSLAND)

NIKS GEDAAN, 
TOCH GEVANGEN

Niet studeren
Emil wil graag naar de universiteit, maar 
hij mag in de gevangenis zijn middelbare 
school niet afmaken. Behalve Emil 
zitten er in Wit-Rusland nog 15 duizend 
kinderen en jongeren in de gevangenis 
voor kleine drugsmisdrijven. Ze worden 
heel slecht behandeld, moeten zwaar 
werk doen en krijgen slecht te eten.



GROETENKAART

Jouw kaartje 
betekent veel. 
Emil weet dan dat jij 
hem steunt.

TIP
•  Maak een mooie tekening 

voor Emil. Zet ook je naam 
erop en zeg dat je uit 
Nederland komt.

Voorbeeldgroet

Dear Emil, 

I’m thinking about you. I hope 
you will be released soon. Don’t 
give up!
  
[jouw naam + land] 

(Beste Emil, ik denk aan je. Ik hoop dat je 

snel vrĳ komt. Geef niet op!)

Stuur je kaart naar:
Emil Vadimovich Ostrovko 
Correctional Colony Number 2 
Ul. Sikorskogo 1, otryad 1 
Bobruisk 
Mogilevskaya oblast 
213800 
Belarus



Niets verkeerd gedaan
Op een dag was José Adrián op weg 
van school naar huis. Hij was 14 jaar. 
Op straat waren jongeren ruzie aan het 
maken met de politie. Daardoor was een 
politieauto beschadigd geraakt. José had 
er niks mee te maken. Toch arresteerde 
de politie alleen José. 

Geslagen door de politie
José kan niet goed kan horen. 
Daardoor kon hij ook niet goed met de 
politieagenten praten. Bovendien komt 
hij uit een arme familie. In Mexico 
worden arme mensen vaak slecht 
behandeld door de politie. Op het 
politiebureau werd José vastgebonden. 
‘Ze lieten me daar bijna een half uur 
zitten,’ zegt José. ‘Ze sloegen me op 
mijn borst en in mijn gezicht.’  

Onschuldig, toch een boete 
José had niks verkeerds gedaan. Toch 
moesten zijn ouders een boete betalen. 
Ze moesten ook betalen voor de schade 
aan de politieauto. Door wat er met 
hem gebeurd is, had José een moeilijke 
tijd. Het lukte hem niet meer om zijn 
school af te maken. Zijn ouders dienden 
een klacht in bij de regering. Ze willen 
dat de politieagenten die José hadden 
aangevallen, berecht worden. En ze 
willen een schadevergoeding.

JOSÉ ADRIÁN
(MEXICO)

MISHANDELD 
DOOR DE POLITIE Tussen 20 november, de Dag van 

de Rechten van het Kind, en 20 
december, vraagt Amnesty alle 
scholen in Nederland om brieven en 
kaarten te schrijven voor mensen 
die jouw hulp nodig hebben. Dit jaar 
schrijven we voor jongeren.



Voorbeeldgroet

Querido José, 

Te deseo mucho valor. Espero 
que algún día puedas regresar 
al colegio.

[jouw naam, leeftĳ d en land]

(Beste José, ik wens je veel sterkte. Ik hoop dat 
je ooit weer naar school kunt.)

Stuur je kaart naar:
José Adrián
p/a Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Wĳ  zorgen ervoor dat de kaarten bĳ  José 
terechtkomen)

GROETENKAART

Jouw kaartje 
betekent veel.
José weet dan dat jij 
hem steunt.

TIP
•  Maak een mooie tekening 

voor José. Zet ook je naam 
erop en zeg dat je uit 
Nederland komt.



Wijk moet weg
Nasu Abdulaziz houdt ervan om met 
vrienden een balletje te trappen. Maar 
sinds twee jaar heeft hij wat anders aan 
z’n hoofd. Hij heeft geen huis meer… 
Dat kwam zo: Nasu woonde vroeger in 
de sloppenwijk Otodo Gbame bij de stad 
Lagos. Maar de regering zei dat de wijk 
moest verdwijnen, om plaats te maken 
voor nieuwe gebouwen. 

Huizen gesloopt
Nasu en de andere bewoners waren het 
daar niet mee eens. Maar de regering 
luisterde niet naar hen en stuurde 
slopers naar de wijk. Die hadden 
bulldozers en vuurwapens bij zich. Met 
de bulldozers sloopten ze de huizen. Ook 
het huis van Nasu. Bovendien schoten ze 
op de bewoners. De mensen vluchtten 
alle kanten op. Sommigen sprongen in 
paniek in het water en verdronken.

NASU ABDULAZIZ 
(NIGERIA)

Mensen doodgeschoten
Er werden 9 mensen doodgeschoten. 
Van 15 andere mensen weten we niet 
wat er met hen gebeurd is. Waarschijnlijk 
zijn ze ook dood. 30 duizend mensen 
raakten hun huis kwijt. Ze wonen nu 
onder omgekeerde kano’s, of onder 
bruggen, of bij vrienden en familie. Nasu 
blijft hopen dat hij op een dag weer een 
eigen huis heeft om in te wonen. 

HEEFT GEEN 
HUIS MEER Tussen 20 november, de Dag van 

de Rechten van het Kind, en 20 
december, vraagt Amnesty alle 
scholen in Nederland om brieven en 
kaarten te schrijven voor mensen 
die jouw hulp nodig hebben. Dit jaar 
schrijven we voor jongeren.



GROETENKAART

Jouw kaartje 
betekent veel.
Nasu weet dan dat jij 
hem steunt.

TIP
•  Maak een mooie tekening 

voor Nasu. Zet ook je naam 
erop en zeg dat je uit 
Nederland komt.

Stuur je solidariteitskaart naar:
Nasu Abdulaziz
p/a Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Wij zorgen ervoor dat de kaarten bij Nasu 
terechtkomen)

Voorbeeldtekst

Dear Nasu, 

Hold on! I support you in your fi ght for 

a house.

[jouw naam, leeftĳ d + land] 

(Beste Nasu, houd vol! Ik steun je in je 
strijd voor een huis.)



Zwemmen voor je leven
De afgelopen jaren probeerden veel 
vluchtelingen vanuit Turkije naar Lesbos 
te komen. Dat is een Grieks eiland dat 
vlak bij Turkije ligt. Het is een gevaarlijke 
tocht over zee. Sarah Mardini weet daar 
alles van. Ze is zelf vluchteling. Ze komt 
uit Syrië, het buurland van Turkije. In 
Syrië is al jarenlang een oorlog aan de 
gang. Toen Sarah naar Lesbos vluchtte, 
zonk de boot waar ze in zat bijna. Sarah 
en haar zus sprongen in het water. 
Ze duwden de boot zwemmend naar 
Lesbos. Zo werden alle vluchtelingen op 
de boot gered.

‘Mensensmokkel’
Toen ze eenmaal veilig op Lesbos 
was, ging Sarah door met het helpen 
van vluchtelingen die op zee in de 
problemen waren gekomen. Dat deed 
ze samen met haar vriend Seán Binder. 

Maar de Griekse regering vond dat niet 
goed. De regering zegt dat Sarah en 
Seán spionnen zijn. En dat ze mensen 
naar Griekenland wilden brengen, wat 
volgens de regering niet mag. Dat heet 
mensensmokkel. 

Niks verkeerds gedaan
Sarah en Seán hebben al 100 dagen 
in de gevangenis gezeten. Ze zijn nu 
voorlopig vrij, maar ze kunnen 25 jaar 
gevangenisstraf krijgen. Toch hebben ze 
niks verkeerds gedaan. Ze wilden alleen 
maar mensen redden die in levensgevaar 
waren. 

SARAH MARDINI 
EN SEÁN BINDER  
(GRIEKENLAND)

VAN MENSENREDDERS 
TOT MISDADIGERS Tussen 20 november, de Dag van 

de Rechten van het Kind, en 20 
december, vraagt Amnesty alle 
scholen in Nederland om brieven en 
kaarten te schrijven voor mensen 
die jouw hulp nodig hebben. Dit jaar 
schrijven we voor jongeren.



ACTIEKAART

Jouw kaartje 
betekent veel.
Laat de Griekse minister 
weten dat hij Sarah en 
Seán niet moet straffen.

Stuur je actiekaart naar:
Michalis Chrisochoidis 
Minister of Citizen Protection 
P. Kanellopoulou 4 
101 77, Athens 
Greece 

Voorbeeldtekst

Dear Minister,

Helping people is not a crime!

Please don’t punish Sarah Mardini 

and Seán Binder.

Yours sincerely,

[jouw naam + land] 

(Mensen helpen is geen misdrijf! 
Straf Sarah Mardini en Seán Binder 
alstublieft niet.)



Aandacht voor vrouwen
In de hele wereld worden vrouwen vaak 
slechter behandeld dan mannen. Daarom 
is er ieder jaar een Internationale 
Vrouwendag. Op die dag vragen vrouwen 
om speciale aandacht voor de problemen 
die vrouwen hebben. Bijvoorbeeld dat 
ze minder verdienen dan mannen of 
dat ze geslagen worden door hun man. 
Yasaman Aryani uit Iran kwam ook in 
actie.

Witte bloemen
Op Vrouwendag 2019 deelde ze in een 
trein witte bloemen uit aan vrouwen, 
samen met haar moeder. Maar wat 
heel bijzonder was: Yasaman droeg 
geen hoofddoek. Dat mag niet in Iran. 
Vrouwen zijn verplicht om een hoofddoek 
te dragen. Maar Yasaman vindt dat 
vrouwen zelf mogen beslissen of ze een 
hoofddoek dragen of niet. Dat wilde ze 
op Vrouwendag laten zien.

10 jaar gevangenis
Er werd een fi lmpje gemaakt van 
Yasaman die zonder hoofddoek bloemen 
uitdeelt. Dat fi lmpje werd door heel veel 
mensen bekeken. De regering was daar 
niet blij mee. De politie arresteerde 
Yasaman en haar moeder. Ze kregen een 
heel strenge straf: ze moeten minstens 
10 jaar in de gevangenis zitten. Alleen 
maar omdat ze geen hoofddoek droegen.

YASAMAN ARYANI   
(IRAN)

GEEN 
HOOFDDOEK? 
GEVANGENIS!

Tussen 20 november, de Dag van 
de Rechten van het Kind, en 20 
december, vraagt Amnesty alle 
scholen in Nederland om brieven en 
kaarten te schrijven voor mensen 
die jouw hulp nodig hebben. Dit jaar 
schrijven we voor jongeren.



GROETENKAART

Jouw kaartje 
betekent veel.
Yasaman weet dan dat 
jij haar steunt.

TIP
•  Maak een mooie tekening 

voor Yasaman. Zet ook je 
naam erop en zeg dat je uit 
Nederland komt.

Stuur je solidariteitskaart naar:
Yasaman Aryani
p/a Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Wij zorgen ervoor dat de kaarten bij 
Yasaman terechtkomen)

Voorbeeldtekst

Dear Yasaman, 

I am thinking of you and I hope you 

will be released soon. 

[jouw naam, leeftĳ d + land] 

(Beste Yasaman, ik denk aan je en hoop 
dat je snel vrij zult komen.) 


