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AMNESTY INTERNATIONAL GROETENLIJST 2020
Aangepast 06-04-2020

‘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-

Gedurende het jaar verandert er veel in deze lijst. Gebruik daarom altijd de meest actuele versie van de
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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 onaf hankelijk 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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BURUNDI
Germain Rukuki

Mensenrechtenverdediger Germain Rukuki werd in april 2018 veroordeeld tot 32 jaar
celstraf omdat hij zich inzette tegen marteling in Burundi. Een absurd lange straf.
Rukuki zou in 2016 onder meer ‘de staatsveiligheid hebben bedreigd’, omdat hij als werkn emer van
de inmiddels verboden organisatie ACAT-Burundi streed tegen marteling. De rechter veroordeelde
hem ook voor ‘deelname aan een rebellerende beweging’.
Sinds in april 2015 een politieke crisis uitbrak omdat president Nkurunziza besloot zich voor een
derde termijn herkiesbaar te stellen, worden maatschappelijke organisaties in Burundi steeds meer
onderdrukt. Veel mensenrechtenverdedigers zijn het land ontvlucht. Degenen die nog in Burundi
zijn worden geregeld bedreigd, gearresteerd en vervolgd na valse aanklachten.
Stuur Germain Rukuki een kaart met een groet als morele steun.
TIPS
Schrijf in het Engels of Kirundi
VOORBEELDGROET
Kumera Turikumwe, Germain Rukuki!
(Stay strong, we stand together, Germain Rukuki!)
ADRES
Germain Rukuki
Amnesty International (de kaarten worden doorgestuurd naar Germain of zijn familie)
Regional Office for East Africa, the Horn and Great Lakes
c/o Burundi Team
Riverside Studios, Riverside Lane, Off Riverside Drive
P.O Box 1527-00606
Nairobi, Kenia
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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
Yiliyasijiang Reheman

Yiliyasijiang Reheman is een islamitische Oeigoer uit de Chinese provincie Xinjiang. In
juli 2017 verdween Yiliyasijiang plotseling. Hij studeerde in Egypte toen China er bij de
Egyptische regering op aandrong om honderden Oeigoeren in het land op te pakken.
Yiliyasijiang was een van hen. Vermoedelijk zit hij in een heropvoedingskamp.
Zijn vrouw Mairinisha hoorde dat Yiliyasijiang was teruggestuurd naar Xinjiang. Ze vermoedt dat hij
in een van de geheime heropvoedingskampen zit, waar de Chinese overheidspropaganda wordt
ingezet om de overwegend islamitische Oeigoeren te hersenspoelen.
Heropvoedingskampen
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.
Steun Yiliyasijiangs vrouw Mairinisha met een kaartje!
TIPS
•
Neem geen politiek standpunt in
•
Yiliyasijiang is een groot voetbalfan
VOORBEELDGROET
I hope you are well and wish you can reunite with your husband Yiliyasijiang Reheman soon!
ADRES
Mairinisha Abuduaini
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi / Amnesty International Turkey
Hacımimi Mh. Kemeraltı Cd.
Ada Han No.31 Kat:2
Daire:2 34425 Karaköy,
Beyoğlu, Istanbul
Turkije
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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
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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 kreeg op 12 oktober 2019 een celstraf van 10 jaar
opgelegd. Hij kan nog in hoger beroep.
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 Lencagemeenschap, 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
Cehprodec
Colonia 15 de Septiembre
calle Clemente Marroquin Rojas
Avenida Independencia
casa 1902
Tegucigalpa, Honduras

COPINH
Barrio Las Delicias
(Junto a la llantera de Don Mauricio)
La Esperanza, Intibucá
Honduras
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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

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

16

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 Hindoenationalisten. 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
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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 Israel
Kibbutz Galuyot 32 b
Tel Aviv
6655016
Israel
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KAMEROEN
Fomusoh Ivo Feh

Student Fomusoh Ivo Feh uit Kameroen werd op 13 december 2014 opgepakt vanwege
een sms’je. Hij wordt beschuldigd van een poging tot het ‘organiseren van rebellie’ en
kan twintig jaar cel krijgen.
Sarcastisch sms’je
Het sms’je dat Ivo van een vriend ontving ging over hoe moeilijk het is een baan te vinden als je
niet hoog opgeleid bent. De vriend grapte dat je zelfs niet terecht kunt bij de radicaal islamitische
terreurgroep Boko Haram als je geen eindexamen hebt gedaan in ten minste vier vakken. Ivo
stuurde het berichtje door en werd gearresteerd. De vriend die het sms’je stuurde is gevlucht.
Stuur Ivo een kaartje met een groet als morele steun
TIPS
Schrijf in het Engels of Frans
VOORBEELDGROET
You should have never been arrested and detained for a SMS joke. The fight against terror does
not justify the violations of your rights.
ADRES
Formusoh Ivo Feh
Délégation régionale de l’administration pénitentiaire
Prison principale de Yaoundé
P.O. Box 100
Yaoundé
Kameroen

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

19

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
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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MEXICO
José Adrián

De 14-jarige José Adrián uit Mexico liep langs een opstootje waarbij een politieauto
beschadigd werd. De politie pakte José op en mishandelde hem.
José had niets met het opstootje te maken. Toch werd alleen hij opgepakt. José’s slechte gehoor
bemoeilijkte de communicatie met de politieagenten. Die lieten hem pas vrij nadat zijn ouders een
boete hadden betaald en de kosten voor de schade aan de politieauto. Door alle commotie lukte
het José niet om zijn school af te maken.
Stuur Hoo Yew Wah een kaart met een groet als morele steun.
TIP
•
Schrijf in het Spaans of Engels
•
Gebruik geen religieuze kaarten
VOORBEELDGROET
Me he enterado de la terrible situación por la que han pasado. Eres un joven muy fuerte y no estás
solo en tu lucha por la justicia. Todos estamos contigo.
I have been made aware of the terrible situation you have gone through. You are a very strong
young man and you are not alone in your fight for justice. We are all with you.
ADRES
José Adrián
c/o Equipo Indignación
Calle 17 - A s/n entre 20 y 22
Chablekal, Mérida, Yucatán
C.P. 97305
México
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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
Nasu Abdulaziz

In 2017 werden in Otodo Gbame (Nigeria) onaangekondigd huizen gesloopt om plaats te
maken voor nieuwbouw. Dit gebeurde met veel geweld. Nasu Abdulaziz en 30.000
anderen werden dakloos.
Ontruiming met geweld
De slopers schoten mensen dood en verwoestten hun bestaansmiddelen. De bewoners vluchtten in
paniek; sommigen sprongen in de nabijgelegen lagune en verdronken. De bewoners werden
gedwongen om 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.
Stuur Nasu een groet als morele steun.
TIP
Schrijf in het Engels
VOORBEELDGROET
You are a brave young survivor of forced evictions in Otodo Gbame. We stand with you as you fight
for justice.
ADRES
Nasu Abdulaziz
Amnesty International Nigeria
P.O.BOX 14212
Wuse, Abuja
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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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
Rasul liet weten dat de leefomstandigheden in het strafkamp zeer slecht zijn. Ook zegt hij dat de
bewakers hem regelmatig slaan en bedreigen.
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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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 Galatasarayplein 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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WIT-RUSLAND
Emil Ostrovko

In april 2018 werd scholier Emil Ostrovko (17) gearresteerd. De politie beschuldigde
hem van het rondbrengen van illegale drugs. De baas van Emil misbruikte hem als
drugskoerier. Emil kreeg 8 jaar cel.
Om wat bij te verdienen werkte Emil als koerier voor een online bedrijfje. In de pakketjes die hij
rondbracht zat volgens zijn werkgever legale rookwaar. Dat bleek een leugen: het waren drugs.
Emil mag in de gevangenis zijn school niet afmaken. De eigenaar van het bedrijf waarvoor Emil
werkte is niet vervolgd.
Stuur Emil een groet als morele steun.
TIP
Schrijf in het Russisch of Engels (in blokletters)
VOORBEELDGROET

I support you in this difficult time and your fight for justice.
ADRES
Emil Vadimovich Ostrovko
Correctional Colony Number 2
Ul. Sikorskogo 1, otryad 1
Bobruisk
Mogilevskaya oblast
213800 Wit-Rusland
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ZUID-SUDAN
Magai Matop Ngong

Toen Magai Matiop Ngong 15 jaar was, hield het leven dat hij leidde plotseling op. Hij
werd in 2017 ter dood veroordeeld voor moord op zijn neef. 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.
Internationaal recht en de Zuid-Sudanese grondwet verbieden de doodstraf voor mensen jonger
dan 18 jaar. Toch veroordeelde de rechter Magai tot de galg.
Stuur Magai een groet als morele steun.
TIP
Schrijf in het Engels
VOORBEELDGROET
I stand with you in your fight for the right to life. The death penalty should not be used against
children.
ADRES
Magai Matiop Ngong
C/O Amnesty International Regional Office for East Africa, the Horn and Great Lakes
Riverside Studios
Riverside Lane, off Riverside Drive
P.O Box 1527-00606,
Nairobi, Kenia
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