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De Russische Yulia Tsvetkova heeft sinds november 2019 huisarrest vanwege 
het ‘maken en verspreiden van pornografische materialen’. Tsvetkova, die 
opkomt voor de rechten van vrouwen en LHBTI’ers, had op sociale media 
tekeningen geplaatst van vrouwen. Bij sommige waren ook geslachtsdelen te 
zien. Tvetskova wordt in werkelijkheid vervolgd vanwege haar activisme.
Ze kan tot 6 jaar gevangenisstraf krijgen. Vraag de openbaar aanklager 
Yulia Tsvetkova niet te vervolgen en onmiddellijk vrij te laten.

Het invullen van je e-mailadres is niet verplicht. We sturen alleen je naam en woonplaats door naar de autori-
teiten. Vul je je e-mailadres wel in, dan ontvang je maximaal drie keer per maand een e-mail wanneer iemand 
direct onze steun nodig heeft. Met één druk op de knop steun je deze actieoproep. Afmelden kan in elke e-mail. 
We gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Kijk voor meer informatie op amnesty.nl/privacy.

Amnesty International 
P.O. Box 1968
1000 BZ Amsterdam 
The Netherlands 
servicecenter@amnesty.nl

* JOUW E-MAILADRES WORDT NIET DOORGEGEVEN AAN DE AUTORITEITEN.

  VRAAG VRIJHEID VOOR YULIA TSVETKOVA Dear Prosecutor,

I wish to express my concern about Yulia Tsvetkova, an artist and LGBTI and women’s 
rights activist. She has been under house arrest since 22 November 2019 on charges 
of “production and dissemination of pornography” for her drawings of the female body. 
She is also facing unfounded administrative proceedings for hosting two LGBTI-themed 
online communities. 

I urge you to end Yulia Tsvetkova’s criminal and administrative prosecution, as she only 
exercised her right to freedom of expression. 

Yours sincerely,
© Privéfoto



 AL VAKER LASTIGGEVALLEN 
De Russische autoriteiten hebben het al langer gemunt op Yulia Tsvetkova. 
Begin vorig jaar moest ze haar werk bij een theatergezelschap opgeven. Ze 
werkte daar met jonge amateur-acteurs aan een toneelstuk tegen pesten en 
discriminatie. Volgens de politie zou ze de minderjarigen hebben aangezet tot 
‘niet-traditionele seksuele relaties’. Dat is verboden volgens de Russische wet 
tegen homopropaganda. 
 
 ABSURDE AANKLACHTEN 
In december vorig jaar werd Tsvetkova schuldig bevonden aan het overtreden 
van de wet tegen homopropaganda onder minderjarigen omdat ze twee LHBTI-
websites beheerde. Op de websites was aangegeven dat deze bedoeld zijn voor 
mensen boven de 18, zoals de Russische wet voorschrijft. Toch kreeg ze een 
boete van 700 euro.

 HOMOPROPAGANDA 
Afgelopen januari werd nog een nieuwe zaak tegen Tsvetkova geopend, en weer 
vanwege ‘homopropaganda’. Ze kan een boete krijgen voor een tekening van 
een stel vrouwen en een stel mannen met kinderen. Die had ze online gezet met 
de titel ‘Het gezin is waar liefde is. Steun LHBTI+-gezinnen’. 

Yulia Tsvetkova heeft niets misdaan en wordt alleen maar vervolgd omdat ze 
opkomt voor LHBTI’ers.

 PROTESTEER HIERTEGEN EN ROEP DE 
 OPENBAAR AANKLAGER OP OM YULIA TSVETKOVA 
 ONMIDDELLIJK VRIJ TE LATEN. 

Stuur de petitie vóór 1 september 2020 naar: 
Amnesty International 
t.a.v. het Servicecenter
Postbus 1968 
1000 BZ Amsterdam 

To: Boris Viktorovich Kononenko, Prosecutor of Komsomolsk-on-Amur

Dear Prosecutor,

I am writing to express my concern about the prosecution of Yulia Tsvetkova, an artist and activist dedicated to 
promoting women’s rights and the rights of LGBTI people. She has been under house arrest since 22 November 2019 
pending an investigation under charges of “production and dissemination of pornography” for her drawings of the 
female body. She is also facing administrative proceedings for “propaganda of non-traditional sexual relations among 
minors” for administrating two LGBTI-themed online communities. These proceedings are unfounded as both online 
communities were marked 18+, as required by Russian law.

I urge you to drop all charges against Yulia Tsvetkova and to ensure her immediate and unconditional release. She is 
only facing prosecution for exercising her right to freedom of expression.

Yours sincerely,

© AI


