
PROBLEEM: Artikel 10 Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens: je hebt recht op een eerlijke en 
openbare rechtszaak met een onafhankelijke rechter. 
Emil Ostrovko (18) is veroordeeld tot 8 jaar cel voor een 
‘drugsmisdrijf’. Hij mag in de gevangenis zijn middelbare 
school niet afronden. Zijn droom om ooit te gaan 
studeren ligt in duigen.

ERIN GELUISD
In april 2018 werd scholier Emil door politieagenten 
geslagen en gearresteerd. Dat gebeurde toen hij bij 
een bushalte in Minsk zijn vriendinnetje opwachtte. 
Ze hadden leuke plannen voor de rest van de dag. Tot 
de politie verscheen, die Emil beschuldigde van het 
distribueren van illegale drugs. Hij was toen 17 jaar. 

Om wat bij te verdienen werkte Emil als koerier voor een 
online bedrijfje. De pakketjes die hij rondbracht bevatten 
volgens zijn werkgever legale rookwaar. Dat bleek een 
leugen, er zaten drugs in. Emil werd tot 10 jaar cel 
veroordeeld wegens drugshandel. Later werd die straf tot 
8 jaar teruggebracht. Er werd geen onderzoek ingesteld 
naar de eigenaar van het bedrijf waarvoor Emil werkte. 
Alleen Emil werd vervolgd. 

BARRE GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN
Emil mag vanuit de gevangenis zijn middelbare school 
niet afmaken. Zijn droom om naar de universiteit 
te gaan is vervlogen. Behalve Emil zitten er in Wit-
Rusland nog 15 duizend kinderen en jongeren een 
lange gevangenisstraf uit voor kleine drugsmisdrijven. 
Ze worden zeer slecht behandeld, moeten zwaar 
werk verrichten en krijgen slecht te eten. President 
Lukashenko pleitte voor gevangenisomstandigheden die 
zo afschuwelijk zijn dat de gevangenen ‘smeken om te 
mogen sterven’. 

Rond 10 december 2019, de Dag van de Rechten 
van de Mens, vraagt Amnesty mensen in de hele 
wereld om brieven te schrijven voor kinderen en 
jongeren. We doen dit om hen te ondersteunen, 
kracht te geven en in actie te laten komen waar 
volwassenen tekortschieten. Een lawine aan 
brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers 
om hen eerlijker te behandelen. Want niemand 
wil bekendstaan als onderdrukker, folteraar of 
tiran.

Zie www.writeforrights.nl voor alle schrijfacties

#WRITEFORRIGHTS

Schrijf voor eerlijkheid

EMIL
OSTROVKO  
(Wit-Rusland)



ONZE OPROEP

We roepen de Wit-Russische autoriteiten op om Emil 
onmiddellijk vrij te laten en zijn strafblad te wissen. 
Ook vragen we om geen kinderen gevangen te zetten 
vanwege kleine drugsmisdrijven.

STUUR JE BRIEF NAAR

Prosecutor General of the Republic of Belarus
Internatsionalnaya Str. 22
220030 Minsk
Belarus

Emil Vadimovich Ostrovko
Correctional Colony Number 2
Ul. Sikorskogo 1, otryad 1
Bobruisk
Mogilevskaya oblast
213800 Belarus

Dear Sir,
 
Emil Ostrovko was only 17 years old when he received an eight-year prison sentence for drug 
trafficking in April 2018. He had been working as a courier for an online company, and his 
employer told him he was delivering legal smoking mixtures. That was a lie. The deliveries 
contained illegal drugs. Investigators never sought out the company owner or anyone else. 
Only Emil was prosecuted.
 
Emil’s youth and all his potential are being wasted because of highly punitive drug laws.
I urge you to immediately release Emil and clear his criminal record. Please also ensure no 
other young people are imprisoned following allegations of minor non-violent drug offences.
 
Yours sincerely,
 
[Naam + woonplaats]

TEKSTSUGGESTIE

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 

vrijkomt. Geef niet op!)

STUUR EEN KAART Stuur Emil Ostrovko een kaartje zodat hij weet dat jij hem steunt!

STUUR JE KAART
NAAR



PROBLEEM: Artikel 22 Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens: je hebt recht op maatschappelijke 
zekerheid, dat mag niemand zomaar van je afnemen. 
De bewoners van Grassy Narrow kampen met 
gezondheidsproblemen doordat de vissen in de rivier die 
door hun grondgebied stroomt, zijn vergiftigd met kwik.

‘We zijn trots op onze kinderen. Ze zouden niet 
moeten vechten tegen honger, armoede en gif.’ 
Judy Da Silva, Grassy Narrows

ZIEK DOOR KWIK
Jianne Turtle en andere jongeren van Grassy Narrows 
wonen in een gebied dat ernstig is vervuild met 
kwik. Het maakt veel mensen ziek. Ze kampen met 
oogproblemen en aandoeningen aan hun zenuwstelsel. 
Kinderen hebben leerproblemen. Ondanks de belofte van 
de regering om het probleem ‘eens en voor altijd op te 
lossen’ is de rivier nog steeds niet schoongemaakt. ‘De 
overheid praat veel, maar doet niks,’ zegt Jianne. Daar 
wil ze samen met andere jongeren van de inheemse 
gemeenschap een einde aan maken.

GIFTIGE VIS 
De mensen van Grassy Narrows leven onder meer van de 
visvangst. Maar al meer dan 50 jaar is de vis met kwik 
besmet. Met toestemming van de overheid dumpte een 
papierfabriek 10 duizend kilo kwik in de rivier die over 
hun grondgebied stroomt. De vervuiling is de grootste 
gezondheidscrisis van Canada. Toch grijpt de regering 
niet in. Het is de mensen van Grassy Narrows niet gelukt 
de leefomgeving voor hun kinderen gezond te maken. 
Jianne en andere jongeren zijn vastbesloten dat wel te 
doen. Met acties voeren ze de druk op de regering op. Zij 
verdienen onze steun.

JIANNE 
TURTLE (13)  
En andere jongeren van 
Grassy Narrows (Canada)

Schrijf voor gezondheid

Rond 10 december 2019, de Dag van de Rechten 
van de Mens, vraagt Amnesty mensen in de hele 
wereld om brieven te schrijven voor kinderen en 
jongeren. We doen dit om hen te ondersteunen, 
kracht te geven en in actie te laten komen waar 
volwassenen tekortschieten. Een lawine aan 
brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers 
om hen eerlijker te behandelen. Want niemand 
wil bekendstaan als onderdrukker, folteraar of 
tiran.

Zie www.writeforrights.nl voor alle schrijfacties

#WRITEFORRIGHTS



ONZE OPROEP

We roepen de premier van Canada op ervoor te zorgen dat 
de huidige en toekomstige generaties van Grassy Narrows 
in een gezonde omgeving kunnen leven.

STUUR JE BRIEF NAAR

Prime Minister of Canada
Mister Justin Trudeau
80 Wellington Street
Ottawa, Ontario K1A 0A2
Canada

Dear Prime Minister Trudeau,

The indigenous Anishinaabe community of Grassy Narrows, Ontario, has been hit hard by 
mercury poisoning. The toxic waste was dumped into the English and the Wabigoon rivers in 
the 1960s. 
Because of government inaction, generations of young people have grown up with devastating 
health problems and the loss of their cultural traditions. In 2017, the federal government 
promised to deal with the mercury crisis “once and for all”. Now is the time to make good on 
that promise. 

I urge you to restore everything that mercury contamination has taken from the people of 
Grassy Narrows, so they can live in a healthy environment.
 
Yours sincerely,
 
[Naam + woonplaats]

Met een berichtje op Instagram of 

Twitter kun je de jongeren van Grassy 

Narrows laten weten dat je hen 

steunt. Post bijvoorbeeld dit: 

Support from the Netherlands for the 
youth of Grassy Narrows. It’s time for 

#MERCURYJUSTICE 
#FREEGRASSY

Stuur je liever een kaart? Dan zorgt Amnesty 

dat jouw boodschap via sociale media bij hen 

terechtkomt. 

STEUN DE JEUGD VAN GRASSY NARROWS  Ze zijn erg actief op sociale media, vandaar dat we je 
vragen een bericht op Instagram of Twitter te plaatsen. Een kaart sturen kan ook.

De jeugd van Grassy Narrows
p/a Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

STUUR JE KAART
NAAR



PROBLEEM: Artikel 9 Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens: je mag niet 
zomaar worden opgesloten, of het land uitgezet.
Yiliyasijiang is verdwenen en zit waarschijnlijk in een 
heropvoedingskamp.

‘Mijn man moet zo snel mogelijk worden vrijgelaten. 
Onze kinderen hebben een vader nodig.’ Mairinisha 
Abuduaini

OPGEPAKT OMDAT HIJ EEN OEIGOER IS
Yiliyasijiang Reheman (26) en zijn vrouw Mairinisha 
Abuduaini verwachtten hun tweede kind toen 
Yiliyasijiang verdween. Het jonge stel studeerde aan 
een Egyptische universiteit. Maar in juli 2017 werd hun 
leven verwoest, toen China er bij de Egyptische regering 
op aandrong om honderden Oeigoeren in het land op te 
pakken. Yiliyasijiang was een van hen. 

HERSENSPOELING 
Sindsdien zoekt Mairinisha haar man. Ze woont 
tegenwoordig in Turkije. Van vrienden hoorde ze dat 
Yiliyasijiang was teruggestuurd naar de Chinese 
provincie Xinjiang. Ze vermoedt dat hij in een van de 
geheime heropvoedingskampen zit, waar de overwegend 
islamitische Oeigoeren worden gehersenspoeld door de 
Chinese overheidspropaganda. ‘Mijn man moet zo snel 
mogelijk worden vrijgelaten,’ zegt ze. ‘Onze kinderen 
hebben een vader nodig. Ik zal nooit opgeven tot het 
moment dat mijn man en ik weer samen zijn.’

De overwegend islamitische Oeigoeren zijn verwant aan 
de Turken. Ze wonen in Xinjiang, een provincie die rijk 
is aan grondstoffen. De Chinese regering is bang voor 
onrust in de regio en heeft circa 1 miljoen Oeigoeren 
opgesloten in heropvoedingskampen. 

YILIYASIJIANG 
REHEMAN  
(China)

Schrijf voor vrijheid

Rond 10 december 2019, de Dag van de Rechten 
van de Mens, vraagt Amnesty mensen in de hele 
wereld om brieven te schrijven voor kinderen en 
jongeren. We doen dit om hen te ondersteunen, 
kracht te geven en in actie te laten komen waar 
volwassenen tekortschieten. Een lawine aan 
brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers 
om hen eerlijker te behandelen. Want niemand 
wil bekendstaan als onderdrukker, folteraar of 
tiran.

Zie www.writeforrights.nl voor alle schrijfacties

#WRITEFORRIGHTS



ONZE OPROEP

We roepen de Chinese president op om Yiliyasijiang 
onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. 

STUUR JE BRIEF NAAR

Xi Jinping
President of the People’s Republic of China 
Zhongnanhai 
Xichangan’jie 
Xichengqu, Beijing Shi 100017 
People’s Republic of China

Dear President Xi,

In 2017, Yiliyasijiang Reheman was studying in Egypt and caring for his growing family. 
Then, in July of that year, people from China’s government pressured the Egyptian 
government to round up hundreds of Uyghurs in Egypt. Yiliyasijiang Reheman was among 
them. It is likely that he is now being held in one of your country’s secret internment camps, 
where numerous human rights violations are taking place.

I urge you to release Yiliyasijiang Reheman immediately and unconditionally and return him 
to his family. He has done nothing wrong.

Yours sincerely,

[Naam + woonplaats]

Mairinisha Abuduaini
p/a Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Het Amnesty-kantoor in Nederland zorgt ervoor 

dat de kaarten bij Mairinisha terechtkomen)

TEKSTSUGGESTIE

Sevigili Mairinisha, seni ve çocuklarını 

düşünüyorum. Umarim Yiliyasijiang 

yakında evine döner. Geçmiş olsun 

dilerim! 

[jouw naam + land] 

(Beste Mairinisha, ik denk aan jou en je 

kinderen. Ik hoop dat Yiliyasijiang snel weer bij 

jullie thuis is. Veel sterkte!)

STUUR JE KAART
NAAR

STUUR EEN KAART   Stuur Mairinisha een kaart zodat ze weet dat jij haar steunt. Je kunt ook een 
tweet of bericht posten op @munzira717 of op https://www.facebook.com/mansura.elyas.9. 



PROBLEEM: Artikel 3 van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens: je hebt recht op leven, 
vrijheid en veiligheid.
Ibrahim wordt op een onbekende plek gevangen-
gehouden. Zijn familie en advocaten kunnen hem niet 
bezoeken. 

‘Ik slaap niet en wacht dag en nacht tot Ibrahim 
thuiskomt. Ik weet dat hij onderdrukt wordt en niets 
heeft gedaan, en dat God rechtvaardig is, en dat 
degenen die hem meegenomen hebben hem vrij 
zullen laten, maar het duurt zo lang.’ Ibrahims moeder

SPOORLOOS VERDWENEN
Op 11 juni 2019 liep Ibrahim Ezz El-Din (28) door de 
straat waar hij woonde, toen hij plotseling werd opgepakt 
door veiligheidsagenten in burgerkleding. Sindsdien is 
er niets meer van hem vernomen. Zijn advocaten en zijn 
familie gingen naar de politie, maar die ontkende dat 
Ibrahim bij hen gevangenzit. 

OPGEPAKT VOOR ZIJN ACTIVISME 
Ibrahims arrestatie en gedwongen verdwijning 
hebben waarschijnlijk te maken met zijn werk als 
mensenrechtenverdediger. Ibrahim werkt bij de 
Egyptische Commissie voor Rechten en Vrijheden (ECRF). 
Hij is gespecialiseerd in woonrecht. Hij onderzoekt 
of mensen in Egypte toegang hebben tot veilige 
en betaalbare woningen, en legt dossiers aan over 
gedwongen huisuitzettingen en het Egyptische beleid 
voor stadsplanning. Ibrahim is sinds 2016 de vijfde 
persoon die is gearresteerd vanwege betrokkenheid bij 
de ECRF.

IBRAHIM EZZ 
EL-DIN  
(Egypte)

Schrijf voor veiligheid

Rond 10 december 2019, de Dag van de Rechten 
van de Mens, vraagt Amnesty mensen in de hele 
wereld om brieven te schrijven voor kinderen en 
jongeren. We doen dit om hen te ondersteunen, 
kracht te geven en in actie te laten komen waar 
volwassenen tekortschieten. Een lawine aan 
brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers 
om hen eerlijker te behandelen. Want niemand 
wil bekendstaan als onderdrukker, folteraar of 
tiran.

Zie www.writeforrights.nl voor alle schrijfacties

#WRITEFORRIGHTS



ONZE OPROEP

Ibrahim was 167 dagen spoorloos. Op 26 november 
verscheen hij opeens in de rechtbank. We roepen de 
openbaar aanklager in Egypte nu op om Ibrahim 
onmiddellijk vrij te laten.

STUUR JE BRIEF NAAR

Public Prosecutor Hamada al-Sawi 
Office of the Public Prosecutor
Madinat al-Rehab
Cairo
Arab Republic of Egypt

Dear Sir,

On 26 November 2019, researcher Ibrahim Ezz El-Din was brought to the Supreme State 
Security Prosecution, after 167 days of enforced disappearance during which he claims he 
was tortured to extract information. Despite being in state custody since 11 June 2019, the 
National Security Agency stated that he was arrested on 25 November and denied that he had 
been forcibly disappeared.

I urge you to release Ibrahim Ezz El-Din immediately and unconditionally. His detention is 
arbitrary as it relates to his peaceful human rights work. I also urge you to open an 
investigation into his enforced disappearance and the torture he has been subjected to and to 
bring all those responsible to justice. 

Yours sincerely,

[Naam + woonplaats]

Egyptian Commission for 
Rights and Freedoms
For Ibrahim Ezz-El Din’s family 
and colleagues
4A, Al-Saraya al Kobra
Garden City – Cairo
Egypt

TEKSTSUGGESTIE

Dear Ibrahim, I am thinking of you 

and supporting you.

[jouw naam + land] 

(Beste Ibrahim, ik denk aan je en steun je.)

STUUR JE KAART
NAAR

STUUR EEN KAART   Stuur Ibrahims familie en collega’s een kaartje zodat ze weten dat je aan 
hen denkt.



PROBLEEM: Artikel 3 Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens: je hebt recht op leven, vrijheid en 
veiligheid. 
Magai werd op zijn vijftiende ter dood veroordeeld en kan 
geëxecuteerd worden.

‘Ik hoop hieruit te komen en mijn school af te 
maken.’ Magai Matiop Ngong

DE DOODSTRAF VOOR EEN TIENER
Toen Magai Matiop Ngong 15 jaar was, ging hij naar 
school en hield hij van hardlopen en gospelzingen. Maar 
het leven dat hij leidde hield plotseling op, toen hij in 
2017 veroordeeld werd voor moord op zijn neef. ‘Voor 
het ongeluk zat ik op de middelbare school,’ zegt Magai. 
‘Mijn enige doel was om te gaan studeren en anderen te 
helpen.’ 

Tijdens zijn rechtszaak probeerde Magai uit te leggen 
dat het niet om moord ging, maar om een ongeluk. Een 
afgeketst waarschuwingsschot had zijn neef dodelijk 
geraakt. Toch veroordeelde de rechter hem tot de galg. 

HIJ HOUDT HOOP 
Magai had geen advocaat die hem bijstond. Twee jaar 
na het vonnis zit Magai nog steeds in de dodencel. Hij 
heeft een verzoekschrift ingediend om het vonnis te 
vernietigen en hoopt nog steeds vrij te komen. 

Internationaal recht en ook de Zuid-Sudanese grondwet 
verbieden de doodstraf voor mensen die jonger waren 
dan 18 jaar toen ze een misdrijf begingen. Amnesty is 
altijd tegen de doodstraf, overal en voor iedereen.

MAGAI MATIOP 
NGONG  
(Zuid-Sudan)

Schrijf voor zijn leven

Rond 10 december 2019, de Dag van de Rechten 
van de Mens, vraagt Amnesty mensen in de hele 
wereld om brieven te schrijven voor kinderen en 
jongeren. We doen dit om hen te ondersteunen, 
kracht te geven en in actie te laten komen waar 
volwassenen tekortschieten. Een lawine aan 
brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers 
om hen eerlijker te behandelen. Want niemand 
wil bekendstaan als onderdrukker, folteraar of 
tiran.

Zie www.writeforrights.nl voor alle schrijfacties

#WRITEFORRIGHTS



ONZE OPROEP

We roepen de autoriteiten van Zuid-Sudan op om Magais 
doodsvonnis te schrappen.

STUUR JE BRIEF NAAR

Ambassade van Zuid-Sudan
Galliërslaan 20
1040 Etterbeek
België

Dear Ambassador,
 
I am writing to express deep concern about Magai Matiop Ngong. He was just 15 years old 
when convicted of murdering his cousin and sentenced to death by hanging. He told the 
judge that his cousin’s death was an accident, after a warning shot had ricocheted off the 
ground and unfortunately killed him.
 
The use of the death penalty against people like Magai is strictly prohibited by Section 21(2) 
of the Transitional Constitution of the Republic of South Sudan, 2011 and under the 
Convention on the Rights of a Child, to which South Sudan is a party. I therefore urge you to 
reverse Magai’s death sentence. 

Yours sincerely,

[Naam + woonplaats]

Magai Matiop Ngong
p/a Amnesty International 
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Het Amnesty-kantoor in Nederland zorgt ervoor 

dat de kaarten bij Magai terechtkomen)

TEKSTSUGGESTIE

Dear Magai, I think of you. I hope that 

your sentence is cancelled and that 

you can finish your school. Don’t give 

up!

[jouw naam + land] 

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

straf wordt teruggedraaid en dat je je school 

kunt afmaken. Geef niet op!)

STUUR JE KAART
NAAR

STUUR EEN KAART   Stuur een kaart naar Magai zodat hij weet dat je hem steunt. Maak ook een 
foto van je kaart en post deze op Instagram of Twitter met de hashtag #InSolidarityWithMagai. 
Tag je tweets op Twitter met @RepSouthSudan en/of @PresSalva en @AmnestyEARO.



PROBLEEM: Artikel 2 Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens: de mensenrechten gelden voor wie 
je maar bent, waar je ook bent.
José (14) is mishandeld door de politie, maar de 
agenten worden niet berecht en José krijgt geen 
schadevergoeding.

‘Ze sloegen me in m’n gezicht.’ José Adrián

VERKEERDE PLAATS, VERKEERDE TIJD
José Adrián was op weg van school naar huis toen de 
politie hem tegenhield. Een agent stompte hem in zijn 
nek. José was net 14 jaar oud. Op het politiebureau 
bonden ze hem vast. ‘Ze lieten me daar bijna een half 
uur zitten,’ zegt hij. ‘Ze sloegen me op mijn borst en in 
m’n gezicht.’ 

José was verzeild geraakt in de nasleep van een 
opstootje tussen jongeren en de politie waardoor de 
politieauto beschadigd werd. De politie arresteerde 
alleen José. Hij hoort slecht en kon daardoor niet goed 
met de politie communiceren. Bovendien komt hij uit 
een arme gemeenschap. Het is een bekend patroon 
in Mexico: arme mensen zijn het mikpunt en worden 
gediscrimineerd. 

ONSCHULDIG, TOCH EEN BOETE 
De politie liet José pas vrij nadat zijn ouders een boete 
hadden betaald en de kosten voor de schade aan de 
politieauto. Vanwege de gebeurtenissen lukte het José 
niet om zijn school af te maken. Zijn familie diende 
een klacht in bij de Mensenrechtencommissie, want de 
politieagenten die hem aanvielen werden niet berecht en 
de familie kreeg geen schadevergoeding van de overheid. 
‘Ik wil gerechtigheid,’ zegt zijn moeder. 

JOSÉ  
ADRIÁN  
(Mexico)

Schrijf voor gerechtigheid

Rond 10 december 2019, de Dag van de Rechten 
van de Mens, vraagt Amnesty mensen in de hele 
wereld om brieven te schrijven voor kinderen en 
jongeren. We doen dit om hen te ondersteunen, 
kracht te geven en in actie te laten komen waar 
volwassenen tekortschieten. Een lawine aan 
brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers 
om hen eerlijker te behandelen. Want niemand 
wil bekendstaan als onderdrukker, folteraar of 
tiran.

Zie www.writeforrights.nl voor alle schrijfacties

#WRITEFORRIGHTS



ONZE OPROEP

We roepen de Mexicaanse autoriteiten op om ervoor te 
zorgen dat de verantwoordelijke politieagenten berecht 
worden en dat José een volledige schadevergoeding krijgt.

STUUR JE BRIEF NAAR

Governor of Yucatán State Lic. Mauricio Vila Dosal 
Palacio de Gobierno Calle 61 x 60 y 62  
Col. Centro, C.P. 97000 
Mérida, Yucatán
México 

Señor Gobernador:

José Adrián caminaba tranquilamente de regreso a casa tras salir de la escuela cuando, al 
pasar por una zona donde un vehículo policial había sufrido daños como consecuencia de un 
enfrentamiento entre un grupo de jóvenes, unos agentes de policía lo agarrar on y lo arrojaron 
contra su vehículo. Tenía 14 años, y lo detuvieron sin darle ninguna explicación ni llamar a 
sus progenitores en ningún momento. Lo llevaron a la comisaría y, allí, lo torturaron. Su 
discapacidad auditiva pudo haberle impedido comunicarse adecuadamente con la policía 
durante su terrible experiencia.

Le pedimos que se asegure de que José Adrián recibe plena reparación por las violaciones de 
derechos humanos que sufrió y de que se hace justicia en su caso.

Atentamente,

[Naam + woonplaats]

José Adrián
p/a Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Het Amnesty-kantoor in Nederland zorgt ervoor 

dat de kaarten bij José terechtkomen)

TEKSTSUGGESTIE

Querido José Adrián, 

Pienso en ti. Estoy contigo en tu 

lucha por la justicia. İNo te rindas!

[jouw naam + land] 

(Beste José Adrián, ik denk aan je. 

Ik steun je in jouw strijd voor gerechtigheid. 

Geef niet op!)

STUUR JE KAART
NAAR

STUUR EEN KAART   Stuur José Adrián een kaartje zodat hij weet dat hij niet alleen staat in zijn 
strijd voor gerechtigheid. 



PROBLEEM: Artikel 25 Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens: je hebt recht op voldoende 
inkomen, zo nodig moet de staat voor je zorgen.
Marinel overleefde een verwoestende orkaan in 2013, 
maar de overheid schiet tekort in haar hulp aan de 
slachtoffers. Zij leven nog steeds onder slechte en 
ongezonde omstandigheden.

‘Onderschat nooit jouw kracht om de wereld te 
veranderen. Je kunt meer dan je denkt. Laten we 
samen de wereld beter maken.’ Marinel Sumook 
Ubaldo

VERWOESTENDE ORKAAN
Marinel Sumook Ubaldo was 16 toen ze werd 
geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. 
Op 13 november 2013 overleefde ze orkaan Yolanda, één 
van de dodelijkste tyfoons ooit. Haar dorp werd volledig 
verwoest. In totaal kwamen meer dan zesduizend 
mensen om en miljoenen verloren hun huis. Nu, 6 jaar 
later, staan de slachtoffers nog steeds in de kou. 
Er is gebrek aan voedsel, water, onderdak, elektriciteit 
en sanitaire voorzieningen. De Filipijnse overheid laat 
deze mensen in de steek. Ze leven onder ongezonde 
omstandigheden en hebben moeite om in hun onderhoud 
te voorzien.

OPKOMEN VOOR KWETSBARE GROEPEN 
In september 2018 sprak Marinel in New York een volle 
zaal toe over klimaatverandering en de rol die fossiele 
brandstofbedrijven hierin spelen. ‘Mijn verhaal is slechts 
een van de vele. Ik ben hier als vertegenwoordiger van de 
kwetsbare en gemarginaliseerde gemeenschappen. Onze 
stemmen moeten gehoord worden.’ Ze roept regeringen 
wereldwijd op om actie te ondernemen tegen de 
klimaatverandering en de gevolgen ervan, zoals steeds 
meer en steeds grotere natuurrampen.  

MARINEL 
SUMOOK UBALDO  
(Filipijnen)

Schrijf voor veiligheid

Rond 10 december 2019, de Dag van de Rechten 
van de Mens, vraagt Amnesty mensen in de hele 
wereld om brieven te schrijven voor kinderen en 
jongeren. We doen dit om hen te ondersteunen, 
kracht te geven en in actie te laten komen waar 
volwassenen tekortschieten. Een lawine aan 
brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers 
om hen eerlijker te behandelen. Want niemand 
wil bekendstaan als onderdrukker, folteraar of 
tiran.

Zie www.writeforrights.nl voor alle schrijfacties

#WRITEFORRIGHTS



ONZE OPROEP

We roepen de Filipijnse president op om alles in het werk te 
stellen voor een menswaardig bestaan voor de slachtoffers 
van de orkaan, onder wie de bewoners van Marinels 
gemeenschap Matarinao. 

STUUR JE BRIEF NAAR

President of the Philippines 
Malacañang Complex
J.P. Laurel Street 
San Miguel
Manila 1005
Philippines  

Dear President Duterte, 

Marinel Sumook Ubaldo was only 16 years old when she survived 2013’s deadly Typhoon 
Yolanda. She became a leading youth activist, dedicated to ensuring the Philippine 
government confront climate change and tackle its effects on her community. 
Please support Marinel’s cause by ensuring you do all you can to enable the residents of 
Matarinao village in Salcedo, Eastern Samar, to live in decent conditions. That includes 
having access to enough food, water, housing, electricity and toilets. 

Yours sincerely,

[Naam + woonplaats]

Marinel Ulbaldo
p/a Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Het Amnesty-kantoor in Nederland zorgt ervoor 

dat de kaarten bij Marinel terechtkomen)

TEKSTSUGGESTIE

Dear Marinel, 

I support you in your fight against the effects 

of climate change. Don’t give up!

[jouw naam + land] 

(Beste Marinel, ik steun je in jouw strijd 

tegen de gevolgen van de klimaatverandering. 

Geef niet op!)

STUUR JE KAART
NAAR

STUUR EEN KAART   Stuur Marinel Ubaldo een kaartje zodat zij weet dat ze niet alleen staat in 
haar strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. 



PROBLEEM: Artikel 18 Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens: je mag je eigen godsdienst of 
overtuiging kiezen en daarnaar leven. 
Yasaman werd tot 16 jaar cel veroordeeld omdat ze 
zonder hoofddoek in het openbaar verscheen, wat in Iran 
verboden is.

‘Tegen de mannen aan de macht zeg ik: genoeg! 
Jullie hebben genoeg onschuldige jonge mensen 
gearresteerd. Waarom gaan jullie niet achter de 
agenten aan die onze kinderen bont en blauw 
slaan met elektrische wapenstokken en knuppels?’ 
Yasamans moeder

DROMEN OVER VRIJHEID
Yasaman Aryani, een 23-jarige actrice, deelde op 
Internationale Vrouwendag 2019 witte bloemen uit 
aan vrouwelijke treinpassagiers. Ze droeg daarbij 
geen hoofddoek, wat moedig was. Ze sprak over haar 
toekomstdroom: een wereld waar vrouwen de vrijheid 
hebben om te kiezen wat ze dragen. Een video van haar 
actie ging viraal. Niet veel later werd ze gearresteerd. 

WREDE STRAF 
Na haar arrestatie op 10 april werd Yasaman dagenlang 
verhoord. Agenten zeiden dat ze maar beter kon 
‘bekennen’ dat haar acties vanuit het buitenland werden 
aangestuurd. Ze zeiden ook dat ze moest laten zien dat 
ze spijt had van haar actie. Want anders zouden haar 
vrienden en familie gearresteerd kunnen worden. Op 
31 juli kreeg Yasaman te horen dat ze veroordeeld was 
tot 16 jaar cel, waarvan ze er ten minste 10 jaar moet 
uitzitten. Haar moeder, die ook had meegedaan aan de 
actie in de trein, kreeg dezelfde straf. 
 
Deze wrede straf laat de grootschalige onderdrukking 
zien van activisten die opkomen voor vrouwen- en 
mensenrechten in Iran. Sinds 2018 zijn tientallen 
vrouwen gearresteerd, alleen omdat ze opkomen voor 
hun rechten. 

YASAMAN ARYANI  
(Iran)

Schrijf voor vrijheid

Rond 10 december 2019, de Dag van de Rechten 
van de Mens, vraagt Amnesty mensen in de hele 
wereld om brieven te schrijven voor kinderen en 
jongeren. We doen dit om hen te ondersteunen, 
kracht te geven en in actie te laten komen waar 
volwassenen tekortschieten. Een lawine aan 
brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers 
om hen eerlijker te behandelen. Want niemand 
wil bekendstaan als onderdrukker, folteraar of 
tiran.

Zie www.writeforrights.nl voor alle schrijfacties

#WRITEFORRIGHTS



ONZE OPROEP

We roepen de Iraanse autoriteiten op om en haar moeder 
onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.  

STUUR JE BRIEF NAAR

Ebrahim Raisi 
Head of the Judiciary
C/o Permanent Mission of Iran to the UN 
Chemin du Petit-Saconnex 28 
1209 Geneva
Switzerland 

Dear Mr. Raisi, 

Yasaman Aryani and her mother, Monireh Arabshahi, were sentenced to 16 years in prison for 
campaigning against Iran’s discriminatory forced veiling laws. They were arrested in April 
2019 in Iran after a video showed them without headscarves on a women-only train handing 
out flowers. 

I urge you to release Yasaman Aryani and Monireh Arabshahi immediately and 
unconditionally. They are prisoners of conscience, unjustly jailed for their human rights work. 
Until they are released, please ensure they have regular contact with a lawyer of their 
choosing. 

Yours sincerely,

[Naam + woonplaats]

TOON YASAMAN DAT JE HAAR STEUNT

Neem een foto van bloemen of een 

groep mensen met wapperend haar.

Je kunt ook een tekening maken.

Post deze op sociale media met de 

hashtag  #FREEYASAMAN  en tag 

@YASAMANARYANI95  en de 

Iraanse leider  @KHAMENEI_IR . 

Je kunt je foto’s ook sturen naar: 

WRITEFORRIGHTS@AMNESTY.NL.

Amnesty Nederland stuurt de foto’s door.



PROBLEEM: Artikel 14 Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens: als je mensenrechten bedreigd 
worden, mag je in een ander land asiel vragen. 
Sarah en Seán redden vreemdelingen uit zee bij het 
Griekse eiland Lesbos. Nu worden ze beschuldigd van 
spionage, mensensmokkel en lidmaatschap van een 
criminele organisatie. Daarvoor kunnen ze 25 jaar 
gevangenisstraf krijgen.

‘Hoe kan het een misdrijf zijn als je mensen helpt die 
dreigen te verdrinken?’ Seán Binder

VAN MENSENREDDER TOT MISDADIGER
In Griekenland kun je in de cel belanden voor het redden 
van een mensenleven. Het overkwam de Syrische 
Sarah Mardini (24) en de Ier Seán Binder (25) toen ze 
als vrijwilligers op Lesbos werkten. Ze speurden naar 
boten in nood om mensen op de vlucht te redden. 
Seán en Sarah worden nu beschuldigd van spionage, 
mensensmokkel en lidmaatschap van een criminele 
organisatie. Als ze schuldig worden bevonden, kunnen 
ze 25 jaar gevangenisstraf krijgen. Ze brachten al meer 
dan 100 dagen in de cel door, tot ze in december 2018 
voorwaardelijk vrijkwamen. 

RECHT OP BESCHERMING 
Wanneer mensen op de vlucht zijn voor onderdrukking, 
marteling en conflicten, hebben ze geen andere keus dan 
een gevaarlijke reis te maken om zichzelf in veiligheid 
te brengen. Sarah weet dat als geen ander. In 2015 
ontvluchtte ze zelf de oorlog in Syrië. Haar boot kwam 
bijna tot zinken. Sarah en haar zus sprongen in het water 
en duwden de boot al zwemmend verder tot Lesbos. 
Zo redden ze het leven van iedereen aan boord.

Schrijf voor gerechtigheid

Seán: ‘Het beangstigende is niet dat ze me in de 
gevangenis gooiden, wel dat het iedereen kan 
overkomen’. Dit gebeurt wanneer de overheid mensen 
die vluchtelingen en migranten helpen als criminelen 
beschouwt. Mensen hebben het recht om in veiligheid te 
leven. De overheid moet dat recht beschermen. 

SARAH MARDINI 
EN SEÁN BINDER  
(Griekenland)

Rond 10 december 2019, de Dag van de Rechten 
van de Mens, vraagt Amnesty mensen in de hele 
wereld om brieven te schrijven voor kinderen en 
jongeren. We doen dit om hen te ondersteunen, 
kracht te geven en in actie te laten komen waar 
volwassenen tekortschieten. Een lawine aan 
brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers 
om hen eerlijker te behandelen. Want niemand 
wil bekendstaan als onderdrukker, folteraar of 
tiran.

Zie www.writeforrights.nl voor alle schrijfacties

#WRITEFORRIGHTS



ONZE OPROEP

We roepen de Griekse minister van Burgerbescherming 
op om alle aanklachten tegen Sarah en Seán 
onmiddellijk in te trekken. 

STUUR JE BRIEF NAAR

Michalis Chrisochoidis
Minister of Citizen Protection
P. Kanellopoulou 4
101 77, Athens
Greece

Dear Minister,

I am shocked that in Greece rescue workers Sarah Mardini and Seán Binder were jailed for 
trying to save lives. They were volunteering in Lesvos, helping desperate people in danger at 
sea, but ended up in prison. They have been charged with spying, people smuggling and 
belonging to a criminal organization. 
 
No government should ever make criminals of those helping refugees. When humans need to 
escape conflict, torture or other abuses, they often have no option but to take risky journeys to 
reach safety.
 
Please ensure that all charges against Sarah and Seán are immediately dropped.

Yours sincerely,

[Naam + woonplaats]

STUUR JE BRIEF
NAAR

STUUR GEEN KAART   Om Sarah en Seán het beste te helpen, vragen we je om zo veel mogelijk 
brieven naar de Griekse autoriteiten te sturen. Schrijf bovenstaande brief daarom twee keer  
en stuur hem ook naar de Griekse onderminister van Migratie.

Giorgos Koumoutsakos
Deputy Minister in charge of Migration Policy
P. Kanellopoulou 4
101 77, Athens
Greece



PROBLEEM: Artikel 17 Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens: je hebt recht op bezit, dat mag 
niemand zomaar van je afnemen. 
Door gedwongen huisuitzettingen en de sloop van 
woningen werden 30.000 mensen dakloos.

HONDERDEN HUIZEN VERNIELD
In 2017 kwamen slopers onverwacht naar Otodo Gbame, 
een wijk in de Nigeriaanse megastad Lagos. Op bevel 
van de overheid sloopten ze de huizen van deze 100 jaar 
oude gemeenschap om plaats te maken voor nieuwbouw. 
De slopers schoten mensen dood en verwoestten hun 
bestaansmiddelen. Ook Nasu Abdulaziz (25) raakte zijn 
huis kwijt. 

30 DUIZEND DAKLOZEN
De bewoners vluchtten in paniek; sommigen sprongen 
in de nabijgelegen lagune en verdronken. Negen mensen 
werden gedood en er zijn nog steeds vijftien vermisten. 
Uiteindelijk raakten 30 duizend mensen dakloos en 
werden gedwongen onder kano’s te leven, of onder 
bruggen, of bij vrienden en familie. Nasu houdt nog 
steeds hoop op een beter bestaan. Samen met zijn 
lotgenoten eist hij nu het recht op onderdak op.

NASU 
ABDULAZIZ  
(Nigeria)

Schrijf voor een veilig huis

Rond 10 december 2019, de Dag van de Rechten 
van de Mens, vraagt Amnesty mensen in de hele 
wereld om brieven te schrijven voor kinderen en 
jongeren. We doen dit om hen te ondersteunen, 
kracht te geven en in actie te laten komen waar 
volwassenen tekortschieten. Een lawine aan 
brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers 
om hen eerlijker te behandelen. Want niemand 
wil bekendstaan als onderdrukker, folteraar of 
tiran.

Zie www.writeforrights.nl voor alle schrijfacties

#WRITEFORRIGHTS



ONZE OPROEP

We roepen de Nigeriaanse autoriteiten op om een 
onderzoek in te stellen naar de uitzetting van Nasu’s 
gemeenschap en om ervoor te zorgen dat de mensen weer 
onderdak en een volledige schadevergoeding krijgen.

STUUR JE BRIEF NAAR

H.E. Babajide Olusola Sanwo-Olu 
Governor of Lagos State
Governor’s Office
Ikeja
Lagos State
Nigeria

Dear Sir,

Nasu Abdulaziz was 23 when men with guns and bulldozers descended without warning on 
his community of Otodo Gbame, Lagos. Homes were burned down, families were shot at, tear 
gas was used and livelihoods were destroyed. Nine people are believed to have been killed, 
another 15 are still missing and 30,000 have been left homeless. 

I urge you to ensure a full investigation into the forced eviction of Nasu’s community. Please 
also make sure that everyone is resettled and given full compensation. 

Yours sincerely,

[Naam + woonplaats]

Nasu Abdulaziz
P/A Amnesty International 
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Het Amnesty-kantoor in Nederland zorgt ervoor 

dat de kaarten bij Nasu terechtkomen)

TEKSTSUGGESTIE

I support you, Nasu! I hope that your right to a 

home is protected and that you can live in 

dignity. Thank you for your activism! 

[jouw naam + land] 

(Ik steun je, Nasu! Ik hoop dat jouw recht op 

huisvesting wordt beschermd en dat je in 

waardigheid kunt leven. Dank je voor je 

activisme!)

STUUR JE KAART
NAAR

STUUR EEN KAART   Stuur Nasu een kaartje zodat hij weet dat jij hem steunt in zijn strijd voor 
het recht op onderdak. 



ONZE OPROEP

We roepen de Griekse minister van Burgerbescherming op 
om alle aanklachten tegen Sarah en Seán onmiddellijk in te 
trekken. 

STUUR JE BRIEF NAAR

Michalis Chrisochoidis
Minister of Citizen Protection
P. Kanellopoulou 4
101 77, Athens
Greece

Giorgos Koumoutsakos
Deputy Minister in charge 
of Migration Policy
Ministry of Citizen Protection
Kanellopoulou 4
101 77, Athens
Greece

Dear Minister,

I am shocked that in Greece rescue workers Sarah Mardini and Seán Binder were jailed for 
trying to save lives. They were volunteering in Lesvos, helping desperate people in danger at 
sea, but ended up in prison. They have been charged with spying, people smuggling and 
belonging to a criminal organization. 
 
No government should ever make criminals of those helping refugees. When humans need to 
escape conflict, torture or other abuses, they often have no option but to take risky journeys to 
reach safety.
 
Please ensure that all charges against Sarah and Seán are immediately dropped.

Yours sincerely,

[Naam + woonplaats]

STUUR GEEN KAART    Sarah en Seán hebben aangegeven dat zij liever willen dat er meer brieven 
naar Griekse autoriteiten gaan, dan dat zij zelf post ontvangen.Schrijf bovenstaande brief 
daarom twee keer en stuur hem ook naar de Griekse onderminister van Migratie


