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‘Ik wil jullie ontzettend bedanken! Weet dat de kaarten en brieven die jullie schrijven hun 

weg blijven vinden naar misschien wel de donkerste plekken op aarde. Als ik me 

wanhopig voel, geeft het zien en lezen van de kaarten mij ontzettend veel steun. Het 

idee dat zoveel mensen de tijd hebben genomen om mij een persoonlijke, 

handgeschreven kaart te sturen, is voor mij als een kaars die licht biedt in het donker. 

Ga er mee door, want het helpt echt!’ 

 

- Sirikan Charoensiri, advocaat en mensenrechtenverdediger uit Thailand- 
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Jouw kaartje telt! 

Opkomen voor mensenrechten wordt wereldwijd steeds gevaarlijker. 

Mensenrechtenverdedigers krijgen te maken met intimidatie, lastercampagnes, geweld 

en gevangenisstraf. Nieuwe wetten maken hen monddood. Met de morele steun van 

mensen zoals jij kunnen zij hun werk voortzetten. 

In deze Groetenlijst staan personen, gemeenschappen en organisaties die een hart onder 

de riem nodig hebben. Stuur hen daarom een inspirerend kaartje. Jouw kaart geeft 

mensen moed en leidt soms ook tot betere bescherming of behandeling als mensen in de 

gevangenis zitten.  

Deze Groetenlijst wordt regelmatig aangepast. Soms verandert de situatie van de 

mensen die je een groet kunt sturen: ze worden vrijgelaten, overgeplaatst of we 

ontvangen bericht dat het wordt afgeraden hen post te sturen. Het is daarom belangrijk 

dat je de meest actuele gegevens gebruikt. Hier tref je altijd de laatste versie aan: 

www.amnesty.nl/kom-in-actie/amnesty-bij-jou-de-buurt/handleidingen-en-materialen  

 

 

 

 

 

‘Ik kreeg kaarten van over de hele wereld. Van kinderen tot aan academici. De vele 

kaarten gaven me moed en zorgden ervoor dat ik me sterk voelde. Ik hoop dat mensen 

kaarten en brieven blijven sturen naar andere mensen in de wereld die nu nog 

gevangenzitten.’  
 

-Activist Filep Karma zat elf jaar vast vanwege zijn strijd voor een onafhankelijk Papoea- 
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WAAR MOET IK OP LETTEN? 

 

✓ Bij elke beschrijving staan TIPS. Er staat bijvoorbeeld vermeld in welke taal je 

kunt schrijven, of je een religieuze kaart kunt sturen, en of je Amnesty 

International mag noemen. Lees deze tips goed.   

 

✓ Wanneer de naam van Amnesty International niet vermeld mag worden, gebruikt 

dan ook geen kaarten van Amnesty International. 

 

✓ Het is uiteraard de bedoeling kaarten met opbeurende afbeeldingen te sturen. 

Kindertekeningen kunnen in dit opzicht soms heel schokkend overkomen.  

 

✓ Houd rekening met andere culturele en religieuze zeden dan de onze. Stuur 

bijvoorbeeld geen kaarten met alcoholische dranken erop of afbeeldingen van 

schaars geklede vrouwen of mannen.  

 

✓ Bij elke beschrijving staat ook een voorbeeldgroet. Maar vooral persoonlijke 

kaarten, met een persoonlijk verhaal en afbeelding worden zeer gewaardeerd.  

 

✓ Ga niet in op de politieke situatie in het land van de gevangene of op datgene 

waar de gevangene van wordt beschuldigd. Dit kan tegen hem of haar gebruikt 

worden. 

 

✓ Gebruik het liefst ‘gewone’ postzegels om te voorkomen dat gevangenbewaarders 

je post achterhouden vanwege de fraaie postzegels. 

 

 

WAT MOET IK DOEN ALS IK POST TERUG KRIJG? 

 

✓ Als je een reactie ontvangt, stuur ons daarvan dan een kopie.  

 

✓ Word je groet teruggestuurd omdat de gevangene overgeplaatst zou zijn of de 

post geweigerd werd, dan horen wij dat ook graag.  

 

✓ Ga niet in op eventuele verzoeken om geld; neem in dat geval contact op met 

ons. 

 

✓ Je kunt ons bereiken via actieservice@amnesty.nl of  

 

Amnesty International 

Actieservice 

Postbus 1968 

1000 BZ Amsterdam 
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BRAZILIË 

Jorge Lázaro Samba Nunes dos Santos 

 
 
De Braziliaan Jorge Lázaro Samba Nunes dos Santos en zijn gezin leven al jaren 
ondergedoken wegens doodsbedreigingen. Hij zoekt gerechtigheid nadat twee van zijn 

zonen door politiegeweld om het leven kwamen.  
 
Een van zijn zonen werd in 2008 tijdens het voetballen doodgeschoten. Hij zou een fiets van een 
oud-militair hebben gestolen. De drie aangeklaagde militairen zijn nog altijd niet berecht. Jorge 
Lázaro Samba, zijn vrouw en vijf kinderen moesten onderduiken na voortdurende 
doodsbedreigingen door politiemensen. Ze leven onder moeilijke omstandigheden. 

 

In maart 2013 werd een andere zoon van Jorge Lázaro Samba, Enio Mattos dos Santos, ontvoerd 
en doodgeschoten. Hij was negentien jaar oud. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor zijn 
dood.  
 
Jorge Lázaro Samba staat onder enorme druk: hij vecht voor gerechtigheid en veiligheid, en moet 
vechten om zijn gezin te kunnen voorzien van voedsel en onderdak.   

 
 
Stuur Jorge Lázaro Samba een groet als morele steun. 
  
TIP 
Schrijf in het Portugees of Engels  
 

VOORBEELDGROET 
Querido Jorge, 

 
Queremos expressar a nossa solidariedade com Você na sua luta pela justiça e proteção individual 
  
(Beste Jorge, wij willen onze solidariteit uitdrukken in je strijd voor gerechtigheid en persoonlijke 

bescherming.) 
 
ADRES 
(De kaarten worden doorgestuurd naar Jorge Lázaro Samba) 
 
Jorge Lázaro Samba Nunes dos Santos 
p/a Anistia Internacional Brasil 

Praça São Salvador, 5 – casa – Laranjeiras 
Rio de Janeiro, RJ 
CEP 22.231-170 
Brazilië 
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BRAZILIË 

Terezinha Maria de Jesus 

  

Terezinha’s 10-jarige zoon Eduardo zat buiten bij hun voordeur te wachten op zijn zus 
toen ze plots een schot hoorde. Ze rende naar haar zoon: de militaire politie had hem, 
zonder aanleiding, doodgeschoten.  

 
Eduardo de Jesus Ferreira werd op 2 april 2015 in zijn hoofd geschoten tijdens een politie-inval in 
Alemão, een van de grootste favela’s in Rio de Janeiro. De politieagenten beweerden uit 
zelfverdediging te handelen tijdens een vuurgevecht tussen criminelen. Volgens Eduardo’s familie 
en buren was er geen sprake van een vuurgevecht. 

 
Een rechtbank besloot in november 2016 de zaak te sluiten. Dit was een grote emotionele klap 

voor Eduardo’s moeder, die hoopt dat de dood van haar zoon niet onbestraft blijft. 
 
 
Stuur Terezinha Maria de Jesus een groet als morele steun. 
 
TIP 
Schrijf in het Portugees of Engels 

 
VOORBEELDGROET 
Querida Terezinha, 
 
Tenha força para seguir lutando por justiça pelo Eduardo. Muitas pessoas em outros países estão 
em solidariedade com você. Não desanime, a luta por justiça continua!  

 
(Dear Terezinha, be strong to keep on fighting for justice for Eduardo. Many people in other 
countries are in solidarity with you. Do not give up, the struggle for justice will go on!) 
 
ADRES 
(De kaarten worden doorgestuurd naar Terezinha Maria de Jesus) 
 

Terezinha Maria de Jesus  
Anistia Internacional Brasil 
Praça São Salvador 5, Laranjeiras 
Rio de Janeiro, RJ 
CEP 22231-170  
Brazilië 
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CHINA 

Guligeina Tashimaimaiti 

 
 
De Oeigoerse studente Guligeina Tashimaimaiti studeerde in Maleisië. Ze verdween eind 
2017 toen ze haar familie in de regio Xinjiang bezocht. Haar familie vreest dat ze 
opgesloten zit in een heropvoedingskamp. 
 

China houdt bijna een miljoen Oeigoeren, Kazakken en andere voornamelijk islamitische 
minderheidsgroepen gevangen in heropvoedingskampen in de regio Xinjiang. Ze worden 
onderworpen aan politieke indoctrinatie en gedwongen hun geloof af te zweren. Ze krijgen geen 
rechtszaak en zitten vaak maanden vast. Gevangenen die weerstand bieden of te weinig 
‘vooruitgang’ boeken worden gestraft, onder andere door voedsel te onthouden, eenzame 

opsluiting of een pak slaag. Er zijn berichten van doden in de kampen, onder meer door zelfmoord 
omdat gevangenen de wrede behandeling niet aankonden. 

 
De autoriteiten rechtvaardigen de extreme maatregelen omdat die nodig zijn om religieus 
‘extremisme’ en ‘terroristische activiteiten’ te voorkomen teneinde de ‘etnische eendracht’ en de 
nationale veiligheid te kunnen garanderen. 
 
 
Stuur Guligeina’s familie een groet. Het betekent heel veel voor ze.  

 
TIPS 
• Schrijf in het Chinees of Engels 
• Gebruik geen religieuze kaarten 
• Neem geen politiek standpunt in 
 

VOORBEELDGROET 

My thoughts are with you. Please stay strong! We are with you!  
 
(In gedachten ben ik bij jullie. Hou alsjeblieft vol! We steunen jullie!) 
 
ADRES 
Gülziye Taschmamat (Guliziyan Tashimaimaiti) 

Bunzlauerstrasse 40  
Abdüshkür Arpat 
München 
Duitsland 
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CHINA 

Ilham Tohti 

 

De Oeigoerse academicus Ilham Tohti kreeg op 23 september 2014 levenslang wegens 
'separatisme', terwijl hij juist Han-Chinezen en Oeigoeren met elkaar in gesprek wilde 
brengen.    

 
Ilham Tohti kwam op voor de rechten van de Oeigoeren, een voornamelijk islamitische etnische 
minderheid in China. Hij stelde tal van misstanden aan de kaak. Oeigoeren worden willekeurig en 
in eenzame opsluiting vastgezet, en ze worden ernstig gehinderd bij het belijden van hun 
islamitische geloof.  

 

Veroordeeld wegens ‘separatisme’ 
Ilham Tohti werd opgepakt op beschuldiging van ‘separatisme’. Sommige Oeigoeren willen 
onafhankelijk worden van China, maar Ilham Tohti is geen voorstander van afscheiding. Hij 
probeerde juist de dialoog met de autoriteiten en studenten van verschillende afkomst aan te gaan, 
om tot vreedzame oplossingen te komen. Hij maakte alleen maar gebruik van zijn recht op vrije 
meningsuiting. Toch werd hij tot levenslang veroordeeld. 
 

 
Stuur Ilham Tohti een kaart met een groet als morele steun. 
 
TIPS 
• Schrijf in het Chinees of Engels 
• Gebruik geen religieuze kaarten 
• Neem geen politiek standpunt in 

 
VOORBEELDGROET 
Although you are in prison, you have inspired many others to defend human rights!  
 
(Ook al zit je in de gevangenis, je hebt velen geïnspireerd om de mensenrechten te verdedigen!) 
 

ADRES 
Ilham Tohti 
Xinjiang Uighur Autonomous Region No. 1 Prison 
No. 215 Hebei Donglu 
Urumqi, Xinjiang Uighur Autonomous Region 
China 
830013 
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CHINA 

Tashi Wangchuk  

 
 
De Tibetaan Tashi Wangchuk zet zich in voor Tibetaanse taallessen in het onderwijs. Hij 

uitte op sociale media zijn zorgen over het feit dat Tibetaanse kinderen hun moedertaal 
niet meer vloeiend leren spreken, omdat alle lessen worden gegeven in het Mandarijn.  
 
De New York Times maakte in 2015 een artikel en een korte documentaire over hoe Wangchuk 
tevergeefs een rechtszaak probeerde aan te spannen voor meer onderwijs in het Tibetaans. De 
Chinese politie gebruikte de film als bewijs dat hij aanzette tot separatisme. Hij zou hiermee het 
internationale imago en minderhedenbeleid van China in diskrediet brengen.  

 
Wangchuk werd in mei 2018 tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld op basis van de 
documentaire. Hij zat al sinds eind januari 2016 vast. 
 
 
Stuur Tashi Wangchuk een groet als morele steun. 
 

TIPS 
• Schrijf in het Chinees of Engels 
• Neem geen politiek standpunt in 
• Noem Amnesty International niet 
• Stuur geen religieuze kaart 
 

VOORBEELDGROET 
We support your courage to advocate for justice and equality. 

 
(We steunen je inzet voor gerechtigheid en gelijkheid.) 
 
ADRES 
Tashi Wangchuk 

Xining Dongchuan Prison  
128 Nanshan Donglu  
Chengdong Qu  
Xining Shi  
Qinghai Sheng 810007  
China  
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CHINA 

Dong Guangping 

 
 
De gevluchte Chinese activist Dong Guangping keerde in november 2015 gedwongen 
terug naar China waar hij terecht moet staan. Hij krijgt vermoedelijk geen eerlijk proces 
en loopt het risico gemarteld te worden. 

 
Dong Guangping zat al eerder vast vanwege zijn inzet voor de slachtoffers van het 
Tiananmenprotest in 1989. Hij vluchtte daarom in september 2015 met zijn vrouw en kind naar 
Thailand. De VN-vluchtelingenorganisatie erkende hem als vluchteling omdat hij in China 
vervolging vreesde. Thailand leverde hem echter op verzoek van China uit.  

 
Risico op oneerlijk proces 

Dong Guangping staat in China terecht voor ‘ondermijning van de staat’ en het ‘illegaal oversteken 
van de grens’. Hij krijgt waarschijnlijk geen eerlijk proces en mag geen contact hebben met zijn 
eigen advocaat en familie. Er hangt hem een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.  
 

 
Stuur Dong Guangping een groet als morele steun. 
 

TIPS 
• Schrijf in het Chinees of Engels 
• Neem geen politiek standpunt in 
• Noem Amnesty International niet 
• Stuur geen religieuze kaart 
 

VOORBEELDGROET 

You are not alone. We stand by you! 
 
(Je bent niet alleen. We staan aan je zijde.) 
 
ADRES 
Dong Guangping  

Chongqing Municipal Nananqu Detention Centre  
588 Nanpingdong Lu Nanan Qu,  
Chongqing Shi 400060  
China 
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CHINA 

Wang Quanzhang  

 

De Chinese advocaat Wang Quanzhang is in januari 2019 veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van 4,5 jaar. Hij is schuldig bevonden aan ‘staatsondermijning’. 
 
Wang behartigde de belangen van een spirituele beweging en van activisten die corruptie willen 
aanpakken. Dit was de autoriteiten een doorn in het oog. Wang werd in augustus 2015 opgepakt. 
 
In de drie jaar die aan zijn showproces voorafgingen, lieten de autoriteiten Wang in een zwart gat 

verdwijnen en werd hij waarschijnlijk gemarteld. Wangs familie, die voortdurend wordt 
lastiggevallen, hoorde pas in juli 2018 dat hij nog in leven is. 

 
 
Stuur Wang Quanzhang een kaart met een groet als morele steun. 
 

TIPS 
• Schrijf in het Chinees of Engels 
• Neem geen politiek standpunt in 
 
VOORBEELDGROET 

希望你身体健康，并尽快可以与家人团聚。 

 
(We wish you good health and a family reunion soon!) 
 

ADRES 

Wang Quanzhang 
Sub-mailbox 1, Mailbox 101 
Linyi Shi, Shandong Sheng 
276006 
China 
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COLOMBIA 

Vredesgemeenschap San José de Apartadó  

 
 
De bewoners van de vredesgemeenschap San José de Apartadó willen zich niet mengen 
in het Colombiaanse conflict tussen de regering en guerrilla’s. Maar paramilitairen willen 
hen met geweld dwingen om met hen samen te werken.  
 
In november 2016 sloten de Colombiaanse regering en de guerrillabeweging FARC een 
vredesakkoord. Paramilitaire groeperingen proberen nu gebieden onder controle te krijgen waar 

eerst de FARC het voor het zeggen had. Ze bedreigen inwoners van het gebied, houden gezinnen 
vast in hun huizen en stelen kleding en eten. Daardoor kunnen de leden van de gemeenschap San 
José de Apartadó nog steeds niet in vrede leven. Op 30 november 2017 werd een van de leiders 

van de vredesgemeenschap, Gildardo Tuberquia, opnieuw met de dood bedreigd. Sinds de 
oprichting van San José de Apartadó in 1997 zijn meer dan tweehonderd leden vermoord. 
 

 
Stuur de vredesgemeenschap een kaart met een groet als morele steun. 
 
TIPS 
• Schrijf in het Spaans of Engels 
• Neem geen politiek standpunt in 
 

VOORBEELDGROET 
Estimados amigos y amigas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 
Con este mensaje queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y acompañarles en el duro camino 
de su comunidad como Comunidad de Paz.  

 
(Dear friends of the Peace Community of San José de Apartadó, through this message we would 
like to offer you our solidarity and accompany you on the difficult journey that your community is 

making as a Peace Community.) 
 
ADRES 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó 
AA 243 de Apartadó 
Antioquia 

Colombia 
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ECUADOR 

Sarayaku-gemeenschap 

 

Zo’n twintig jaar geleden kreeg een oliemaatschappij toestemming van Ecuador om naar 
olie te zoeken in het leefgebied van de Sarayaku, in het zuidelijke deel van het 

Amazonegebied. In het gebied liggen verschillende dorpen met in totaal zo’n 1200 
inwoners. De Sarayaku zijn de inheemse bewoners van het gebied maar hen werd niet 
om toestemming gevraagd.  
 
De Sarayaku vreesden dat de olieontginning negatieve gevolgen zou hebben voor het 
Amazonegebied en hun manier van leven. Op het land van de Sarayaku heeft de oliemaatschappij 
veel bomen omgezaagd en 1.400 kilo explosieven begraven. De Sarayaku’s daagden hun overheid 

en de oliemaatschappij voor de rechter. En met succes. In 2012 bepaalde het Inter-Amerikaans 
Hof voor de Rechten van de Mens dat de regering van Ecuador het gebied van de Sarayaku veilig 
moet maken en hen moet vergoeden voor de geleden schade. Dat is echter nog altijd niet gebeurd. 
 
 
Stuur de Sarayaku-gemeenschap een groet als morele steun 

 
TIPS 
• Schrijf in het Spaans of Engels 
• Stuur een kaart met een afbeelding van een mooie plek in Nederland 
 
VOORBEELDGROET 
I have seen that the Sarayaku are very proud and respectful of their environment. I support you in 

your campaign to get Ecuador to comply with the Inter-American Court ruling.  

 
ADRES 
Oficina de Sarayaku 
General villamil y Francisco de orellana 
Junto al Banco internacional, 2do. piso 
Puyo, Pastaza 

Ecuador 
 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amazonebekken
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EGYPTE 

Aser Mohamed 

 
 
De Egyptische nationale veiligheidsdienst pakte de toen 14-jarige Aser Mohamed op 12 
januari 2016 op. Aser werd gemarteld om een bekentenis los te krijgen.  
 
De veiligheidsdienst hield Aser 34 dagen vast zonder contact met de buitenwereld. Zijn familie wist 
niet waar hij was. 
 

Aser vertelde dat hij elektroshocks kreeg en urenlang achter elkaar werd opgehangen aan zijn 
armen en benen. Daarmee wilden de agenten hem dwingen misdrijven te bekennen die hij niet 
heeft gepleegd. Na deze marteling ‘bekende’ hij uiteindelijk onder meer dat hij betrokken was bij 

een aanslag op een hotel in Cairo. Aser’s rechtszaak wordt telkens uitgesteld. Hij kan een 
gevangenisstraf van vijftien jaar krijgen.  
 

 
Stuur Aser Mohamed een groet als morele steun. 
 
TIPS 
• Schrijf in het Engels 
• Neem geen politiek standpunt in 
• Stuur geen religieuze kaart 

 
VOORBEELDGROET 
Dear Aser, 
 
Stay strong. You are not alone.  

 
(Beste Aser, je bent niet alleen.) 

 
ADRES 
(De kaarten worden doorgestuurd naar Aser) 
 
Mokhtar Mounir (Aser’s advocaat) 
2 Etihad el-Mohamen el-Arab 

Garden City 
Apartment 6 
Cairo 
Egypte 
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FILIPIJNEN 

Leila de Lima 

 

Senator Leila de Lima uit de Filipijnen is fel tegen president Duterte’s bloedige ‘oorlog 
tegen drugs’. Nu zit ze sinds februari 2017 vast voor valse aanklachten, die alleen zijn 
bedoeld om haar het zwijgen op te leggen. Dat is niet gelukt: ze vraagt elke dag vanuit 
de gevangenis aandacht voor de mensenrechtenschendingen in haar land.  

Leila de Lima zou drugsgeld hebben aangenomen voor haar verkiezingscampagne en als minister 
drugs hebben toegelaten in de gevangenis. Dat zijn valse beschuldigingen. Ze kan levenslang 
krijgen.  

 

Stuur senator Leila de Lima een groet als morele steun. 
 
TIPS 
• Schrijf in het Engels 
• Neem geen politiek standpunt in 
 

VOORBEELDGROET 
Dear Senator,  
 
I admire your courage. You should not be prosecuted for doing your important work.  
 
(Ik bewonder je moed. Je mag niet worden vervolgd vanwege je belangrijke werk.) 
 

ADRES 
Office of Senator Leila de Lima 
Rm. 502 & 16 (New Wing 5/F) 
GSIS Bldg., Financial Center Diokno Blvd, Pasay City 
Filipijnen 
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HONDURAS 

MILPAH en COPINH 

 
 
MILPAH en COPINH zijn organisaties die opkomen voor de rechten van de Lenca-
gemeenschap, de oorspronkelijke bevolking van Honduras. Medewerkers van MILPAH en 
COPINH worden voortdurend bedreigd en aangevallen vanwege hun belangrijke werk. 
 

De inheemse Lenca zijn afhankelijk van het land waar ze wonen om in hun levensonderhoud te 
kunnen voorzien. Hun woongebied wordt bedreigd door de aanleg van verschillende dammen. Wie 
in Honduras protesteert als land dreigt te worden afgepakt, wordt geïntimideerd, met de dood 
bedreigd of zelfs vermoord. Daders worden zelden opgepakt en berecht, waardoor het geweld 
voortduurt. 

 
Meer dan honderd milieuactivisten zijn sinds 2010 vermoord, onder wie de vooraanstaande Berta 

Cáceres. Ze was een van de medeoprichters van COPINH. Sinds de moord op Cáceres in 2016 is de 
situatie in Honduras verslechterd.   
 
 
Stuur MILPAH en COPINH een groet als morele steun. 
 
TIPS 

• Schrijf in het Engels 
• Stuur geen religieuse kaart 
 
VOORBEELDGROET 
Estimados amigas y amigos, les mandamos este mensaje en solidaridad y con mucha admiración 
por su valiosa labor de proteger los derechos humanos en Honduras  

 

Cordialmente, 
 
(Beste vrienden, we zijn solidair met jullie en bewonderen jullie belangrijke werk voor het 
beschermen van de mensenrechten in Honduras) 
 
ADRES 

MILPAH      COPINH 
Cehprodec      Barrio Las Delicias 
Colonia 15 de Septiembre   (Junto a la llantera de Don Mauricio) 
calle Clemente Marroquin Rojas   La Esperanza, Intibucá 
Avenida Independencia    Honduras 
casa 1902 
Tegucigalpa, Honduras  

 



18 
 

Gedurende het jaar verandert er veel in deze lijst. Gebruik daarom altijd de meest actuele versie van de 

Groetenlijst. Die vind je op www.amnesty.nl/kom-in-actie/amnesty-bij-jou-de-buurt/handleidingen-en-

materialen. Voor vragen kun je contact opnemen met actieservice@amnesty.nl. 

 

INDIA 

Pavitri Manjhi  

 

In april 2018 kreeg Pavitri Manjhi 's avonds twee mannen op bezoek. Die zeiden dat ze 
de klachten tegen hun bedrijf moest intrekken. Ze dreigden met de woorden: 'De mensen 
die je hielpen bij het indienen van de klachten kunnen je niet redden. We zullen hen tot 
zwijgen brengen.' Na een uur gingen de mannen weg, maar de dag erna kwamen ze 
terug en de dag daarna weer. 

 
Verzet tegen grote bedrijven 
Al jarenlang wordt Pavitri bedreigd omdat ze het opneemt tegen twee bedrijven. Die kochten grond 
op om er twee energiecentrales te bouwen. De verkopers zeggen onder valse voorwendselen en 

onder dwang te zijn overgehaald. Ook Pavitri's familie raakte zo land kwijt.  
 
Samen met anderen richtte ze een organisatie op die mensen helpt de bedrijven aan te klagen. Pas 

nadat ze de rechtbank bezetten, werden die klachten in behandeling genomen. Pavitri ontvangt 
veel bedreigingen, maar ze zet haar strijd voort. Voor veel vrouwen in haar door mannen 
gedomineerde gemeenschap is zij een voorbeeld. 
 
 
Stuur Pavitri een groet als morele steun. Jouw kaartje geeft haar de moed om door te 
gaan. 

 
TIPS 
• Gebruik geen religieuze kaart of kaart met Hindu afbeeldingen 
• Stuur geen kaart in Bollywood-stijl 

 
VOORBEELDGROET 

I stand in solidarity with your work to defend indigenous peoples' land rights. You have faced 
threats and intimidation from many people but have stood firm. I wish you strength and success to 
you and your brave colleagues in your fight for justice. 
 
ADRES 
Pavitri Manjhi c/o Degree Prasad Chouhan 
Convenor, Adivasi Dalit Mazdoor Kisan Sangharsh 

Near Lata Sadan, Puri Bagicha, Madhubanpara, Raigarh, Dist. - Raigarh 
Chhattisgarh, Pin-496001  
India 
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INDIA 

Sudha Bharadwaj 

 
 
Advocaat, vakbondsleider en burgerrechtenactivist Sudha Bharadwaj neemt het al dertig 
jaar op voor mensen in de verdrukking. Voor gemarginaliseerde minderheden, 
mijnwerkers en mensenrechtenverdedigers. Maar de politie beschuldigt haar  
ervan ‘oorlog te voeren tegen de Indiase regering’. Ze werd in augustus 2018 opgepakt 

onder een strenge antiterrorismewet die vaak wordt gebruikt om critici van de regering 
het zwijgen op te leggen. 
 
De ‘Bhima Koreagaon 9’ 
 

Op 1 januari 2018 verzamelden honderden Dalits zich in Bhima Koreagaon. Ze herdachten samen 
een overwinning van de British East India Company 200 jaar geleden, waar veel Dalits bij 

betrokken waren. De herdenking liep uit op gewelddadigheden tussen Dalits en Hindoe-
nationalisten. Eén persoon overleed en anderen raakten gewond. 
 
Een half jaar later werden negen activisten uit verschillende delen van het land gearresteerd, onder 
wie Sudha. De politie beweert dat zij Dalits hebben aangezet tot geweld. Twee dagen na de 
arrestaties zei de politie dat ze een brief van een van de activisten had gevonden waarin een 
complot stond om premier Modi te vermoorden. Tot op heden is er onvoldoende bewijs geleverd 

om de aantijgingen vast te stellen. 
 
 
Stuur Sudha een groet als morele steun.  
 
TIPS 

• Gebruik geen religieuze kaart of kaart met Hindu afbeeldingen 

• Stuur geen kaart in Bollywood-stijl 
 
VOORBEELDGROET 
I stand in solidarity with your work to defend the rights of marginalized communities in India. I 
wish you and your colleagues strength and success in your fight for justice. 
 

ADRES 
Sudha Bharadwaj  
Amnesty India 
235, 13th Cross 
Indiranagar II Stage 
Bengaluru, Karnataka 
India 560038 

 
  



20 
 

Gedurende het jaar verandert er veel in deze lijst. Gebruik daarom altijd de meest actuele versie van de 

Groetenlijst. Die vind je op www.amnesty.nl/kom-in-actie/amnesty-bij-jou-de-buurt/handleidingen-en-

materialen. Voor vragen kun je contact opnemen met actieservice@amnesty.nl. 

 

INDONESIË 

Johan Teterissa 

 
 
Basisschoolleraar Johan Teterissa zit een celstraf van vijftien jaar uit voor het laten zien 

van een vlag. In de gevangenis is hij gemarteld en mishandeld. 
 
Johan Teterissa deed in 2007 samen met 22 activisten mee aan een vreedzaam protest. Tijdens 
een bezoek van de toenmalige Indonesische president Yudhoyono aan de stad Ambon, voerden de 
activisten een Molukse krijgsdans uit. Daarbij toonden ze de Benang Raja-vlag: een verboden 
symbool van Molukse onafhankelijkheid.  
 

Lange gevangenisstraffen voor de demonstranten 
Alle activisten werden opgepakt en veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de zeven en twintig 
jaar. Johan Teterissa is in de gevangenis herhaaldelijk mishandeld en gemarteld.  
 
 
Stuur Johan Teterissa een kaart met een groet als morele steun. 
 

TIPS 
• Schrijf in het Bahasa of Engels 
• Gebruik geen religieuze kaarten 
• Neem geen politiek standpunt in 
 
VOORBEELDGROETEN  

Saya mengerti bahwa anda ditahan atas aktifitas yang damai oleh karenanya saya sedang 
mengkampanyekan agar anda dibebaskan. 

 
(I know that you have been imprisoned for peaceful activities, and I am campaigning for you to be 
released.) 
 
ADRES      ADRES PAKKETPOST  

Johan Teterissa     Johan Teterissa 
(at Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)   Pamflet 
Klas II A Negeri Lama Ambon)    Komplek Buncit Indah 
Jl. Laksdya Leo Wattimena    Jalan Mimosa IV Blok E No. 17 
Negeri Lama, Baguala, Kota Ambon   RT 006 RW 004 
Maluku, Indonesië 97558    Pejaten Barat, Pasar Minggu 
        Jakarta Selatan 12510 

        Indonesië 
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IRAN 

Ahmadreza Djalali 

 
 
De Iraans-Zweedse arts Ahmadreza Djalali kreeg in oktober 2017 na een oneerlijk 
proces de doodstraf opgelegd. Volgens de Iraanse autoriteiten zou hij spioneren voor 
Israël. Hij werd in de gevangenis gemarteld om een bekentenis af te dwingen. 

 
De Iraanse veiligheidsdienst pakte hem in april 2016 in Iran op. Djalali is gespecialiseerd in 
rampengeneeskunde en gaf les op universiteiten in België, Italië en Zweden. Hij woonde in Iran 
een workshop over rampengeneeskunde bij.  
 
Amnesty beschouwt hem als gewetensgevangene die enkel is veroordeeld omdat hij weigerde zijn 

academisch netwerk te gebruiken om te spioneren voor Iran.  

 
 
Stuur Ahmadreza Djalali een groet als morele steun. 
 
TIPS 
• Schrijf in het Engels 

• Neem geen politiek standpunt in 
• Stuur geen religieuze kaart 
 
VOORBEELDGROET 
I wish you strength and courage! 
 
(Ik wens je sterkte en moed!) 

 

ADRES 
Amnesty International Nederland 
T.a.v. Ahmadreza Djalali  
Postbus 1968 
1000 BZ Amsterdam 
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ISRAËL EN PALESTINA 

Issa Amro en Farid al-Atrash  

 
 
De Palestijnse Farid al-Atrash en Issa Amro protesteren tegen de Israëlische bezetting 

van de Westelijke Jordaanoever. Farid en Issa waren in februari 2016 bij de jaarlijkse 
demonstratie tegen uitsluiting van Palestijnen. Daarna werden ze opgepakt. Ze zouden 
onder meer soldaten hebben aangevallen en deel hebben genomen aan een verboden 
demonstratie. Alle aanklachten zijn ongegrond en bedoeld om de twee 
mensenrechtenverdedigers te straffen voor hun vreedzame activiteiten. De rechtszaken 
tegen hen lopen nog steeds. 
 

Advocaat Farid al-Atrash is hoofd van de Palestijnse Vereniging voor Consumentenbescherming. De 
vereniging roept op Palestijnse producten te kopen in plaats van Israëlische.  
 
Issa Amro – een ingenieur – richtte Jongeren tegen Nederzettingen op. Deze groep organiseert 
ieder jaar een demonstratie waarbij ze oproepen het oude centrum van Hebron, een stad op de 
door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, weer open te stellen voor Palestijnen. Ook roepen ze 
op tot het vertrek van Israëlische kolonisten.  

 
 
Stuur Farid al-Atrash en Issa Amro een groet als morele steun. 
 
TIPS 
• Schrijf in het Engels 

• Neem geen politiek standpunt in 
• Stuur geen religieuze kaart 

 
VOORBEELDGROET 
Dear Farid and Issa, 
 
I think about you. You are not alone. You are an inspiration for many. 

 
(Beste Farid en Issa, ik denk aan jullie. Jullie zĳn niet alleen. Jullie inspireren veel andere mensen.) 
 
ADRES 
Farid al-Atrash and Issa Amro  
Amnesty International  
PO BOX 42 626  

Jerusalem  
Israel  
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ISRAËL EN PALESTINA 

Nabi Saleh 

 
 
De inwoners van het Palestijnse dorp Nabi Saleh houden wekelijks vreedzame 
demonstraties tegen de Israëlische bezetting en tegen illegale Israëlische 
nederzettingen. Door geweld van het Israëlische leger zijn hierbij al twee mensen 
omgekomen en honderden gewond geraakt. 
 
Nabi Saleh telt zo’n 550 inwoners en ligt in de bezette gebieden, vlakbij Ramallah. In 1977 werd 

naast het dorp een Israëlische nederzetting gebouwd. Deze nederzetting breidde zich vervolgens 
uit. De Palestijnse inwoners hebben geen toegang meer tot hun waterbron en het omringende land. 
Dit alles is nu in handen van de kolonisten. 

 
Buitensporig geweld 
Het Israëlisch leger zet buitensporig geweld in om de demonstraties te onderdrukken. Ook zijn er 
regelmatig invallen door de veiligheidspolitie en worden mensen willekeurig opgepakt en 

gearresteerd.  
 
 
Stuur de bewoners van Nabi Saleh een kaart met een groet als morele steun. 
 
TIPS 
• Schrijf in het Arabisch of Engels 

• Gebruik geen religieuze kaarten 
• Neem geen politiek standpunt in 
 

VOORBEELDGROET 
We stand by you in dignity and for freedom and justice.  
 

(Wij staan aan jullie zijde, voor waardigheid, vrijheid en gerechtigheid.) 
 
ADRES 
Naji Tamimi 
Birzeit - Nabi Saleh 
Palestina 
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KIRGIZIË  

Azimjan Askarov 

 

De etnisch Oezbeekse Azimjan Askarov is kunstenaar en voorzitter van de 
mensenrechtenorganisatie Vozdukh in Zuid-Kirgizië. In 2010 legde hij een gewelddadige 
confrontatie tussen Kirgiezen en Oezbeken vast met zijn camera. De politie pakte 
Azimjan op en beschuldigde hem van medeplichtigheid aan de dood van een agent die 
tijdens het geweld omkwam. Een verzonnen aanklacht. Hij werd mishandeld om een 

bekentenis los te krijgen en kreeg vervolgens levenslang. 
 
Azimjan werd in maart 2019 overgebracht naar een zeer streng strafkamp, 500 kilometer bij zijn 
vrouw en kinderen vandaan. Zij maken zich ernstig zorgen over zijn slechte gezondheid. Azimjan 

kampte eerder met slapeloosheid, paniekaanvallen en een lage bloedruk. Onder het strenge 
gevangenisregime mag hij slechts drie keer per jaar bezoek hebben. Ook mag hij jaarlijks drie 
grote pakketjes en drie kleine ontvangen. Maar, kaarten en brieven mag hij onbeperkt ontvangen.   

 
 
Stuur Azimjan een kaartje met een groet als morele steun 
 
TIPS 
• Stuur een artistiek kaartje 
• Gebruik geen religieuze kaarten 

• Stuur geen pakketjes 
 
VOORBEELDGROET 
We’re thinking of you. Wishing you strength in your fight for justice. 

 
ADRES 

Azimjan Askarov  
Ispravitelnoe Uchrezhdenie No. 19  
s. Zhany-Zher  
Sokulukskii Raion  
Chuiskoi Oblast  
Kirgizië 
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MALEISIË 

Shahrul Izani 

 

Shahrul Izani was 19 jaar oud toen de politie hem in 2003 oppakte met 600 gram 
cannabis in zijn bezit. Hij zit nu een levenslange celstraf uit. 
 
Shahrul Izani was voor zijn arrestatie nog nooit met justitie in aanraking geweest. In 2009 kreeg 
hij automatisch de doodstraf opgelegd omdat hij volgens de rechter schuldig was aan drugshandel. 

Izani ging in hoger beroep, maar dit werd in 2012 afgewezen. Omdat hij toen geen mogelijkheden 
meer had om zijn doodstraf aan te vechten kon hij elk moment worden geëxecuteerd. 
 
De sultan van Selangor zette in februari 2017, na een gratieverzoek, Izanis doodstraf om in een 

levenslange gevangenisstraf.  
 
Doodstraf als straf voor drugsmisdrijven  

Volgens internationaal recht mag de doodstraf alleen gegeven worden voor de  meest ernstige 
misdrijven. Drugsmisdrijven vallen hier niet onder. Ook moet een rechter kunnen kijken naar de 
persoonlijke situatie van de dader en de omstandigheden waaronder hij het misdrijf pleegde. De 
doodstraf mag dus ook niet automatisch opgelegd worden bij bepaalde misdrijven.  
 
 
Stuur Shahrul Izani een kaart met een groet als morele steun. 

 
TIPS 
• Schrijf in het Engels of Maleisisch 
• Stuur een kaart met een afbeelding van een auto  

 
VOORBEELDGROET 

Dear Shahrul, 
 
I am thinking of you. You are not alone. 
 
ADRES 
(De kaarten worden doorgestuurd naar Shahrul) 
 

Shahrul Izani  
Amnesty International Malaysia  
D-2,33A 8 Avenue 
Jalan Sungai Jernih 8/ 1 
Section 8 
46050 Petaling Jaya 

Selangor, Maleisië 

 
  



26 
 

Gedurende het jaar verandert er veel in deze lijst. Gebruik daarom altijd de meest actuele versie van de 

Groetenlijst. Die vind je op www.amnesty.nl/kom-in-actie/amnesty-bij-jou-de-buurt/handleidingen-en-

materialen. Voor vragen kun je contact opnemen met actieservice@amnesty.nl. 

 

MALEISIË 

Hoo Yew Wah 

 

De Chinees-Maleisische Hoo Yew Wah was twintig jaar oud toen hij in 2005 werd 
opgepakt met 188 gram drugs op zak. De rechter oordeelde dat hij in drugs handelde en 

legde automatisch de doodstraf op.  
 
Hoo Yew Wah werd veroordeeld op basis van een verklaring die hij aflegde zonder advocaat. Hij 
zegt de verklaring te hebben ondertekend nadat de politie zijn vinger brak en dreigde zijn vriendin 
in elkaar te slaan.  
 
Hoo Yew Wah ging in hoger beroep maar dit werd afgewezen. In 2014 vroeg hij de sultan om 

pardon. Zijn verzoek is nog altijd in behandeling.  
 
Doodstraf voor drugsbezit 
Volgens internationaal recht mag de doodstraf niet automatisch worden opgelegd en alleen voor de 
‘meest ernstige misdaden’ of moord met voorbedachten rade. Drugsdelicten vallen hier niet onder.  
 

 
Stuur Hoo Yew Wah een kaart met een groet als morele steun. 
 
TIP 
Schrijf in het Engels 
 
VOORBEELDGROET 

Dear Hoo Yew Wah, 
 

Please don’t give up. I wish you strength! 
 
(Beste Hoo Yew Wah, geef niet op. Ik wens je sterkte!) 
 
ADRES 

(De kaarten worden doorgestuurd naar familie van Hoo Yew Wah) 
 
Hoo Yew Wah  
Amnesty International Malaysia  
D-2-33A, 8 Avenue  
Jalan Sungai Jernih 8/1  

Section 8  
46050 Petaling Jaya  
Selangor, Maleisië  
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NIGERIA 

Maurice Fangnon  

 
 
Maurice Fangnon komt op voor sloppenwijkbewoners die uit hun huizen worden gezet. 

In juli 2017 werd hij opgepakt en korte tijd later weer vrijgelaten. De Nigeriaanse 
overheid wil hem de mond snoeren.  
 
Waarschijnlijk heeft zijn arrestatie te maken met zijn oproep aan de politie om onderzoek te doen 
naar een lid van een koninklijke familie. Volgens hem zat die achter gewapende aanvallen op de 
Otobo-Gbame-gemeenschap waarbij 30.000 mensen werden gedwongen hun huis te verlaten. Alle 
huizen werden met bulldozers en vuur vernietigd, omdat de koninklijke familie het land opeiste. 

Nadat Maurice om het politieonderzoek had gevraagd, werd hij opgepakt voor het geven van valse 

informatie.  
 
Na vier dagen kwam hij op borgtocht vrij, maar er loopt nog een onderzoek tegen hem. Maurice 
ontving doodsbedreigingen. Amnesty vreest dat hij vaker bedreigd zal worden om hem zo het 
zwijgen op te leggen. 
 

 
Stuur Maurice Fangnon een groet als morele steun. 
 
TIPS 
• Schrijf in het Engels 
• Neem geen politiek standpunt in 

 
VOORBEELDGROET 
I salute you for your human rights work. No one should be persecuted for demanding justice.  

 
(Ik dank je voor je inzet voor de mensenrechten. Niemand mag vervolgd worden omdat hij 
gerechtigheid eist.) 
 

ADRES 
Maurice Fangnon  
Centre for the Defence of Human Rights and Democracy in Africa (CDHRDA)  
9th Floor Bookshop house CMS 50/52 
Broad Street 
Lagos 
Nigeria 
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NIGERIA 

Raymond Gold Onoriobe  

 
 
De Nigeriaanse Raymond Gold vroeg een olie- en gasbedrijf onderzoek te doen naar de 
gevolgen van een olieraffinaderij voor het milieu. Hij werd aangeklaagd en kan drie jaar 
cel krijgen. 
 
Raymond Gold is een gerespecteerd lid van de Irede-gemeenschap, die naast een olieraffinaderij 
van Integrated Oil and Gas Ltd. woont. Gold vroeg het bedrijf begin 2016 om duidelijk te maken 

welke gevolgen de activiteiten van de olieraffinaderij hebben voor onder meer het drinkwater in de 
omgeving. Hij sprak zich ook uit op de radio en in de krant. De Nigeriaanse wet stelt bedrijven 
verplicht hier onderzoek naar te doen. Maar de autoriteiten in de staat Lagos - aangespoord door 

het olie- en gas bedrijf - besloten om Gold te vervolgen.  
 
Gold kan een celstraf van drie jaar krijgen voor aanklachten die zijn verzonnen om hem en de 

Irede-gemeenschap te intimideren. Hij is op borgtocht vrij. Zijn rechtszaak is in volle gang.      
 
 
Stuur Raymond Gold een groet als morele steun. 
 
TIP 
Schrijf in het Engels 

 
VOORBEELDGROET 
I admire your courage. You are not alone, many people around the world support you. 
 
(Ik bewonder je moed. Je bent niet alleen, veel mensen overal ter wereld steunen je.) 

 
ADRES 

Raymond Gold 
c/o Justice & Empowerment Initiatives – Nigeria 
No 310 Herbert Macauley Way 
Sabo-Yaba, Lagos 
Nigeria 
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OEKRAïNE 

Emir-Usein Kuku 

 

Mensenrechtenverdediger Emir-Usein Kuku zit sinds februari 2016 vast omdat hij na de 
Russische annexatie van de Krim in 2014 opkwam voor de rechten van de Krimtataren, 
een islamitische minderheid. 
 
Kuku wordt vals beschuldigd van ‘extremisme’. Volgens de Russische autoriteiten zou Kuku lid zijn 
van een in Rusland verboden extremistische organisatie. Ook zou hij volgens de autoriteiten 

samenzweren om de macht op de Krim te grijpen. Hij kan 25 jaar cel krijgen. 
 

 
Stuur Emir-Usein Kuku een groet als morele steun. 
 
TIPS 
• Schrijf in het Russisch of Engels 

• Neem geen politiek standpunt in 
 
VOORBEELDGROET 
Dear Emir-Usein, 
 
Спасибо за твою борьбу за права человека. Наши мысли с тобой. 

 
Thank you for standing up for human rights; we are thinking of you.  
 
ADRES 

344022, Russian Federation  
Rostov-on-Don  
ul. Maksima Gorkogo, 219  

SIZO-1  
Kuku Emiru-Useinu Kemalovichu   
1976 g.r. 
Rusland 
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POLEN 

Vrouwen tegen Fascisme 

 
 
Op de Poolse Onafhankelijkheidsdag van 2017 liepen veel demonstranten met 
fascistische en racistische symbolen. Een groep vrouwen wilde een tegengeluid laten 
horen. Ze hielden een spandoek omhoog met de tekst ‘Stop fascisme’. De vrouwen 
werden door omstanders aangevallen.  

 
De vrouwen dienden een klacht in tegen hun aanvallers, maar de openbaar aanklager verklaarde 
die klacht in eerste instantie ongegrond. Pas nadat de vrouwen in hoger beroep gingen, oordeelde 
de rechter dat het onderzoek naar de aanval heropend moet worden. De zaak loopt nog. 
 

Aangevallen en veroordeeld  
Enkele maanden na de aanval werden de vrouwen aangeklaagd wegens ‘verstoring van een 

demonstratie’. Ze kregen een boete en moesten de kosten van de rechtszaak betalen. 
 
 
Stuur de Poolse Vrouwen tegen Fascisme een groet als morele steun. 
 
TIP 
Schrijf in het Engels of Pools 

 
VOORBEELDGROET 

 
Dear brave women. We support you!  
 

ADRES 
Women against fascism 
Amnesty Poland 
plac Joachima Lelewela 8 
01-624 Warszawa 

Polen 
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RUSLAND 

Rasul Kudaev 

 

Rasul Kudaev werd op 23 december 2014 veroordeeld tot een levenslange 
gevangenisstraf. Hij zou een terroristische aanval op overheidsinstallaties hebben 
georganiseerd. Maar Rasul beweert onschuldig te zijn en er zijn getuigenverklaringen die 
zijn alibi bevestigen. Tijdens het politieverhoor werd hij gemarteld om een bekentenis af 
te dwingen.  
  
De verklaringen die Rasul Kudaev na marteling aflegde, werden gebruikt als bewijs in zijn 

rechtszaak. Dit is een ernstige schending van het internationaal recht. Kudaev diende een klacht in 
wegens marteling. Er zijn foto’s, getuigenverklaringen en documenten die zijn verhaal 

ondersteunen. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de beschuldigingen. Hij heeft ook een 
klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Daar is zijn zaak nog in 
behandeling.  
 

Slechte gevangenisomstandigheden en gezondheid 
Rasul liet weten dat de leefomstandigheden in het strafkamp zeer slecht zijn. Ook zegt hij dat de 
bewakers hem regelmatig slaan en bedreigen. Hij kampt met gezondheidsproblemen, maar durft 
zich niet in de gevangenis te laten onderzoeken. Hij is bang dat er dan ‘iets met hem gebeurt’. 
 
 
Stuur Rasul Kudaev een groet als morele steun. 

 
TIP 
Schrijf in het Russisch of Engels (in blokletters) 

 
VOORBEELDGROET 
Uvazhaemyi Rasul, 
My podderzhivaem Vas v Vashei borbe za spravedlivoe rassmotrenie Vashego dela. 

 
Dear Rasul, 
We support you in your fight for a fair trial. 
 
ADRES 
Kudaev Rasul Vladimirovich, b. 1978  

FKU IK-6 “Black Dolphin”  
461505 Orenburg Oblast, g.Sol-Iletsk, 
Ul.Sovetskaia, 6. 
Rusland 
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SRI LANKA 

Sandya Eknaligoda 

 
 
De Sri Lankaanse journalist en cartoonist Prageeth Eknaligoda verdween op 24 januari 
2010 in de hoofdstad Colombo. Zijn vrouw Sandya Eknaligoda, inmiddels een bekende 
activiste, vecht sindsdien voor gerechtigheid. Vanwege haar strijd wordt ze op sociale 
media lastig gevallen en zelfs met de dood bedreigd.  

 
Doodsbedreigingen 
Het aantal bedreigingen aan het adres van Sandhya Eknaligoda stapelen zich op. In een 
lastercampagne op sociale media wordt ze afgeschilderd als een aanhanger van de Tamil Tijgers, 
een verboden gewapende groepering. Ook dreigen mensen haar te laten verdwijnen, te doden of 

haar kinderen geweld aan te doen.  
 

In mei 2018 werd een prominente Boeddhistische monnik veroordeeld omdat hij haar in 2016 in 
het openbaar had bedreigd. 
 
 
Stuur Sandya Eknaligoda een groet als morele steun. 
 
TIPS 

• Schrijf in het Engels 
• Gebruik geen religieuze kaarten 
 
VOORBEELDGROET 
 
Dear Sandya Eknaligoda,  

 

I am writing to you in solidarity with your campaign to seek justice for your husband, Prageeth 
Eknaligoda.  
 
(Ik steun je in je strijd voor gerechtigheid voor je man, Prageeth Eknaligoda.)  
 
ADRES 

Sandya Eknaligoda  
132/2  
Suhada Mawatha,  
Hiripitya  
Pannipitiya  
Sri Lanka 
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THAILAND 

Sirikan Charoensiri 

 

Sirikan Charoensiri, ook wel bekend als June, is advocaat en een prominente Thaise 

mensenrechtenverdediger. Ze riskeert een celstraf van vijftien jaar enkel en alleen 
omdat ze aanwezig was bij een protest. 
 
June werd eind 2016 in Thailand opgepakt nadat ze bij de Verenigde Naties sprak over de 
mensenrechtensituatie in het land. De politie beweert nu dat June de wet overtrad door aanwezig 
te zijn bij een ‘illegaal’ studentenprotest in juni 2015. Er waren toen demonstraties in heel 
Bangkok. De studenten eisten een einde aan de militaire macht in Thailand. June ging met de 

demonstranten mee om te kijken hoe de politie hen behandelde en om eventueel juridische hulp te 

bieden. De politie pakte later veertien studenten op. 
 
June wordt nu naar alle waarschijnlijkheid samen met de studenten die ze probeerde te 
beschermen, vervolgd. Als de rechter bepaalt dat ze schuldig is, kan ze een straf van vijftien jaar 
cel krijgen.  
 

 
Stuur June een groet als morele steun. 
 
TIPS 
• Schrijf in het Engels  
• Neem geen politiek standpunt in 

 
VOORBEELDGROET 
I admire your courage. You should not be prosecuted for doing your important work.  

 
(Ik bewonder je moed. Je mag niet worden vervolgd vanwege je belangrijke werk.) 
 
ADRES 

Sirikan Charoensiri  
Thai Lawyers for Human Rights 
109 Soi Sitthichon, Suthisarnwinitchai Road 
Samsannok, Huaykwang 
Bangkok, Thailand 10310 
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TURKIJE 

Zaterdagmoeders 

 

In de jaren negentig verdwenen in Turkije honderden, vooral Koerdische, mannen. Hun 

lichamen zijn nooit teruggevonden. De Zaterdagmoeders vragen om onafhankelijk 

onderzoek en berechting van de daders die bij de verdwijningen betrokken waren. 

De Zaterdagmoeders kwamen op zaterdag 25 augustus 2018 voor de 700ste keer bijeen op het 

Galatasaray-plein in hartje Istanbul, Turkije. Ze stonden daar elke zaterdag om duidelijkheid te 

eisen over het lot van hun verdwenen dierbaren. Ze tonen dan in stilte foto’s van hun dierbaren. 

Deze keer greep de politie hard in om de demonstranten uiteen te drijven. Ze gebruikten 

waterkanonnen, traangas en rubberkogels. Sindsdien is de wekelijkse wake op het Galatasaray-

plein verboden.  

De Zaterdagmoeders mogen niet meer demonstreren op de plek waar zij elke week symbolisch 

herenigd werden met hun dierbaren. Het Galatasaray-plein is nu omheind met hekken, waardoor 

het niet langer toegankelijk is. De moeders kunnen nu alleen nog maar demonstreren in een klein 

straatje.  

 

Stuur de Zaterdagmoeders een groet als morele steun 

TIPS 

• Schrijf in het Engels  

• Neem geen politiek standpunt in 
• Gebruik geen religieuze kaarten 
 
VOORBEELDGROET 
We stand with you. 
 

ADRES 
Human Rights Association  
C/O Cumartesi Anneleri/Insanlari  
Evliya Çelebi Mahallesi 
Çukurlu Çeşme Sk. 
34433 Beyoğlu/İstanbul 

Turkije 
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VIETNAM 

Tran Thi Nga 

 
 

De Vietnamese Tran Thi Nga is arbeids- en landrechtenactivst. Ze ging in 2017 de straat 
op om de overheid op te roepen maatregelen te nemen na een grote milieuramp in 2016 
waarbij een staalfabriek gif dumpte in de zee. Ze kreeg negen jaar cel en vijf jaar 
huisarrest omdat ze propaganda tegen de staat zou verspreiden. 
 
Tran Thi Nga is in de gevangenis meermaals in elkaar geslagen door medegevangenen. Ze 

dreigden haar zelfs te vermoorden. De gevangenisautoriteiten willen haar hiermee waarschijnlijk 

straffen. Ook mag ze geen bezoek ontvangen omdat ze geen bekentenis wil afleggen. 
 
 
Stuur Tran Thi Nga een groet als morele steun. 
 
TIP 

Schrijf in het Vietnamees of Engels  
 
VOORBEELDGROET 
Tôi muốn bạn biết rằng bạn là một người phụ nữ can đảm và tôi cảm ơn bạn rất nhiều, vì đã đấu 
tranh để bảo vệ nhân quyền của những người Việt Nam khác. Bạn không hề đơn độc! Chúng tôi sẽ 
tiếp tục cầu nguyện và đấu tranh cho tự do của bạn, giống như bạn đã nỗ lực bảo vệ tự do của 
người khác. 

 
I wanted you to know that you are a brave woman and I thank you for what you have done to 

protect human rights of your fellow Vietnamese. You are not alone! We will continue to pray and 
fight for your freedom as you had done to protect others.  
 
ADRES 
Trần Thị Nga,  
trung tâm Ayon,  
trại giam Gia Trung,  
thị trấn Mang Yang,  

tỉnh Gia Lai. 
Vietnam 
 
 


