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Wat is Write for rights?
Wereldwijd worden mensen onterecht gevangengezet of 
bedreigd. Bijvoorbeeld omdat ze opkomen voor hun rech-
ten. De Write for Rights-actie is opgezet om dit onrecht 
te stoppen. Elk jaar in december schrijven mensen overal 
ter wereld miljoenen brieven voor tien personen die onze 
hulp nodig hebben. Brieven aan autoriteiten om te vragen 
om een vrijlating, bescherming of aanpassing van een 
discriminerende wet. En kaarten aan de tien personen 
zelf, om hen een hart onder de riem te steken. Door de 
massale stroom brieven en kaarten vanuit de hele wereld 
zorgen we voor verandering voor deze mensen.

Tijdens Write for Rights kiest Amnesty tien mensen uit 
voor wie wij wereldwijd speciale aandacht vragen. Vaak 

helpt de extra aandacht om hen vrij te krijgen of te zor-
gen voor bescherming of gerechtigheid. Met onze brieven 
laten we weten dat heel veel mensen tijd en aandacht 
hebben besteed aan de kwestie. Dat zet autoriteiten aan 
tot verandering en geeft de mensen voor wie we actievoe-
ren moed. Zie de successen van eerdere Write for Rights.

iedereen kan meedoen 
Op papier of online, in je eentje, in een groep, waar je 
maar bent. Write for Rights vindt plaats vanaf 20 novem-
ber, de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, 
tot en met 10 december, de Internationale Dag van de 
Rechten van de Mens, en de weken daarna. In deze peri-
ode kun je je Write for Rights-schrijfactie organiseren;  
10 december is de centrale dag. Dan maken we er met 
z’n allen één grote schrijfactie van. 
 
Sommige mensen organiseren een schrijfactie die 24 uur 
duurt, anderen houden het bij een uurtje brieven schrij-
ven in de lunchpauze, weer anderen versturen een brief 
via de website writeforrights.nl. Het kan allemaal.

Write for rights 2020
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Welke materialen zijn er?
SchRijfpakkEtjES
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om met eenper-
soons schrijfpakketjes te werken. We hebben deze 
keuze gemaakt om ervoor te zorgen dat Write for Rights 
ondanks corona toch kan doorgaan. Zelfs als je niet bij 
elkaar kunt komen, kun je thuis een pakketje bestellen. 
En doordat alles wat je nodig hebt om brieven te schijven 
per persoon verpakt is, hoef je tijdens bijeenkomsten 
geen materialen door te geven. 
Ieder schrijfpakketje bevat 
•  een envelop met informatie, 
•  tien voorbeeldbrieven, 
•  tien blanco kaarten, 
•  een schrijfblok,
•  een pen, 
•  een A4–raamposter. 

OvERigE matERialEn
Verder zijn er extra materialen beschikbaar, zoals ver-
schillende aankondigingsposters waarmee je je schrijf-
actie kunt aankondigen, quoteposters en caseposters 
waarmee je je locatie kunt aankleden en brievenbusstic-
kers waarmee je een doos, pot of blik kunt omtoveren 
in een brievenbus waar je deelnemers hun brieven in 
kunnen stoppen. 
Vorige jaren hadden we ook een petitie die mensen 
konden tekenen. Vanwege corona hebben we die dit jaar 
vervangen door een petitieflyer met daarop een QR-code 
die mensen doorverwijst naar een schrijfactie op onze 
website. 

Al deze materialen kun je direct bestellen via de  
website writeforrights.nl/organiseren

Daarnaast kunnen Amnesty-groepen op het groepenge-
deelte van de webshop een stoepbordposter bestellen.  
Dit is een poster op A1-formaat, die perfect in een  
stoepbord past, maar ook anders te gebruiken is. Op de 
poster staat een groot wit vlak, zodat je er je eigen tekst 
in kunt zetten. De poster is in algemene Amnesty-huis-
stijl, dus je kunt hem ook voor andere dingen dan Write 
for Rights gebruiken. Als je niet bij een Amnesty-groep 
zit, kun je deze poster helaas niet bestelleen.

Om materiaal te sparen, drukken we in tegenstelling tot 
voorgaande jaren geen onderleggers. Informatie over Write 
for Rights, successen uit eerdere jaren en informatie over 
de mensen voor wie we schrijven staat nu op de envelop 
van de schrijfpakketjes. Het drukwerk is FSC-gecertifi-
ceerd. We gebruiken geen plastic verpakkingsmateriaal. 

hier moet je zelf voor zorgen
Voor enveloppen en postzegels moet je zelf zorgen, en 
ook voor wat extra schrijfpapier en een doos of brieven-
bus waar de deelnemers hun brieven in kunnen stoppen. 
We raden je aan om brieven met hetzelfde adres in een 
grote envelop te stoppen. Het versturen van pakketjes  
die in de brievenbus passen, is namelijk veel goedkoper 
dan het sturen van losse brieven. 
 

2.

tip: Als je voor ieder adres een aparte brievenbus 
hebt, hoef je later minder te sorteren. Kun je de 
portokosten niet zelf betalen, dan kun je deze 
declareren bij Amnesty. Bij de levering van de 
materialen ontvang je hierover informatie.
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Wat kan je organiseren?
SchRijfactiE Op lOcatiE
Een schrijfactie organiseren is niet moeilijk. Je bepaalt 
zelf hoe je het aanpakt en maakt je evenement zo groot 
of zo klein als jij wilt. Nodig mensen uit bij je thuis, 
regel een locatie of deel thuisschrijfpakketten uit. Zorg 
er wel voor dat het een locatie is waar mensen 1,5 meter 
afstand van elkaar kunnen houden en dat de bijeenkomst 
zich aan de coronaregels houdt. 

OnlinE SchRijfactiE
Wil je vanwege corona liever online een actie organise-
ren? Ook dat kan. Lockdown of geen lockdown, wij zorgen 
ervoor dat iedereen een brief tegen onrecht kan schrijven. 
Zo kun je bijvoorbeeld mensen uitnodigen om online bij 
elkaar te komen via een platform als Zoom. Laat dan 
iedereen vooraf het eigen schrijfmateriaal bestellen, of 
de voorbeeldbrieven op het moment zelf downloaden van 
onze website. Zo kun je toch samen schrijven. 
Om de sfeer te verhogen zet je een muziekje op, of vraag 
je een bevriende muzikant om een online optreden te 
verzorgen. Je kunt ook filmpjes laten zien, even bijpraten 
etc. Én je kunt gebruikmaken van onze livestream. 

Een handleiding voor het gebruik van Zoom vind je 
op: writeforrights.nl/organiseren. We laten je daarin 
stap voor stap zien hoe je Zoom kunt gebruiken om 
een online schrijfactie te organiseren.

livEStREam
Op 10 december zorgt Amnesty Nederland voor een 
interessant en gevarieerd programma van een aantal uur 
dat je live online kunt volgen. Deze livestream bevat voor 
ieder wat wils. Denk aan: interviews met gasten uit bin-
nen- en buitenland, succesverhalen, muziek, optredens 
en nog veel meer! Deze livestream is bedoeld om ieder-
een die meedoet aan Write for Rights te inspireren. Want 
of je nu online of offline een evenement organiseert, je 
deelnemers en jij kunnen tijdens het schrijven live mee-
kijken en zo de sfeer proeven in de rest van het land. 
We sturen je eind november, begin december de link (url) 
naar de livestream. We sturen je ook het programma door, 
zodat je zelf kunt bepalen wanneer je meekijkt.

SchRijfactiE Op SchOOl
Ook scholen doen mee aan Write for Rights. Tussen 20 
november en de kerstvakantie schrijven zo’n 50.000 
leerlingen van basisscholen, middelbare scholen en 
mbo’s brieven tegen onrecht. De klas of school van jouw 
kinderen kan hieraan meedoen!

Wij helpen met de organisatie en materialen.  
Lees hier hoe jongeren zelf aan de slag kunnen  
met Write for Rights op School:  
amnesty.nl/scholen/voor-de-leerling

ter voorbereiding
Bekijk de speciale instructievideo en de webinar van  
19 oktober waar we je vertellen hoe je tijdens corona aan 
de slag kunt met Write for Rights. We leggen daarin ook 
uit hoe je een online evenement kunt aanpakken. 
Bekijk de tips & materialen die op onze website staan. 
Hier vind je handige informatie om van jouw schrijfactie 
een succes te maken. En je vindt er promotiematerialen, 
zoals een persbericht, advertenties, posters en nog veel 
meer. En filmpjes die je kunt afspelen tijdens je schrijf-
actie.
ten slotte, meld je schrijfactie hier aan. Dan houden wij 
je op de hoogte van de Write for Rights-actie!

info

Site: www.writeforrights.nl/organiseren
mail: writeforrights@amnesty.nl
tel: (020) 77 33 500

3.

laat je actie sponsoren

Het organiseren van Write for Rights kost veel geld. 
Daarom bieden we dit jaar de mogelijkheid om aan 
jouw schrijfactie een inzamelingsactie te koppelen. 
Laat schrijvers zich bijvoorbeeld sponsoren per 
brief, kaart of uur dat ze schrijven, of verzin zelf 
een leuke actie. Lees er hier meer over.

Als je vanuit je online schrijfactie bij een bepaald 
programmaonderdeel van de livestream wilt aan-
haken, kun je de url van de livestream in de chat 
zetten. Vervolgens vraag je of de deelnemers via 
die url willen meekijken om daarna weer terug te 
komen naar jouw zoom-sessie.
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https://zoom.us/rec/play/HReX-Yn23y4utFZu9ELRLH-OZhUNSpRLVON9gajPVTcrj0L0HHiECqUft7AxyNn4wqshJRLJiFL16aqm.3_yJ4gPE-G1wOEN2?continueMode=true&_x_zm_rtaid=vFwtukP9Qe2a9IBHTZ8tkg.1603198843402.166daf6e9bd9f5ccf64ffab3f88f0ee6&_x_zm_rhtaid=317
https://www.amnesty.nl/organiseren/tips-materialen
https://www.amnesty.nl/organiseren/tips-materialen
https://www.amnesty.nl/organiseren/organiseren-write-for-rights
http://www.writeforrights.nl/organiseren
mailto:writeforrights%40amnesty.nl?subject=
https://www.amnesty.nl/steun-ons/geld-inzamelen-w4r
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Wat communiceert amnesty over Write for rights?

Write for Rights is voor Amnesty een van de belangrijkste 
acties van het jaar, dus we communiceren hier veel over. 
We promoten de actie in vrijwel alle communicatie naar 
onze eigen achterban en proberen via de radio en sociale 
media ook een groter publiek te bereiken.

Tussen 20 november en 10 december kun je op de radio 
regelmatig advertenties over Write for Rights voorbij 
horen komen op goedbeluisterde zenders zoals Radio 
1, 2, 3FM, 4. Maar ook op kleinere, meer op jongere 
luisteraars gerichte zenders als FunX en Sublime FM zijn 
de spots te beluisteren. Én ze zijn te horen op regionale 
radiozenders en lokale stations.

Daarnaast vertonen we video-advertenties op YouTube, 
en roepen we via advertenties op Facebook en Instagram 
mensen op om mee te doen aan onze schrijfactie.
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Hoe promoot je jouW scHrijfactie?

Er zijn verschillende manieren om zo veel mogelijk aan-
dacht te vragen voor jouw schrijfactie. Bekijk hiervoor ook 
de tips op onze writeforrights.nl/organiseren! 

•  Stuur een persbericht naar de lokale huis–aan–huis-
bladen of radiostations. Je vindt een voorbeeld op onze 
website. Plak het bericht in een e- mail en voeg het toe 
als attachment. Een attachment heeft veel aandachts-
waarde. Als je een persbericht verstuurt: bel vooraf even 
met de redactie, zodat je zeker weet naar wie je het moet 
sturen en bel een paar dagen nadat je het persbericht 
hebt verstuurd om na te gaan of alles duidelijk is (en ze 
nog even te herinneren aan je actie).

•  Maak een facebook-event aan, maak Amnesty mede-
organisator en mail alle informatie naar writeforrights@
amnesty.nl. Wij zorgen dan voor Facebook-advertenties 
bij jou in de buurt. 

•  Stuur een uitnodiging naar vrienden en bekenden en 
vraag hen om het bericht door te sturen. 

•  Meld je schrijfactie (vanaf 15 november) aan via write-
forrights.nl/locaties. Je kunt dan gemakkelijk uitnodigin-
gen versturen en reclame maken voor je schrijfactie. Ook 
vraagt Amnesty met e-mailings en advertenties aandacht 
voor alle bijeenkomsten van Write for Rights in Nederland 
die op deze pagina staan. Zet de link naar je schrijfactie 
er ook bij, zo kan iedereen zien hoe laat en wanneer jullie 
online gaan. Op deze manier kunnen je stadsgenoten of 
dorpsgenoten ook aanhaken!

•  Hang een promotieposter op voor je evenement en 
verspreid flyers. Op writeforrights.nl/organiseren vind je 
posters en flyers die je zelf kunt aanpassen.

•  Op writeforrights.nl/organiseren vind je een social 
media pack. Daarin zitten onder andere mooi vormgege-
ven oproepen die je kunt plaatsen op sociale media.

jE kunt WRitE fOR RightS OOk aankOnDigEn… 

•  Op websites met lokale evenementen. 

•  In activiteitenagenda’s van lokale media, zoals 
huis-aan-huisbladen en lokale televisiekanalen. 

•  Op digitale aankondigingsborden of de website van  
de gemeente. 

•  In de nieuwsbrief van de school, kerk, sportclub of 
winkelcentrum waar je de Write for Rights- schrijfactie 
organiseert. 

•  Met posters op plaatsen waar je mensen verwacht die 
geïnteresseerd zijn in Write for Rights, zoals de super-
markt, bibliotheek, huisarts, universiteit en dergelijke. 

•  Laat vrienden en familie via Facebook en Twitter weten 
dat je een schrijfactie organiseert. 

•  Stop een flyertje in de brievenbus van de buren.

Op DE Dag zElf 
Sociale media zijn een goed middel om mensen te  
trekken. 

•  Vraag deelnemers aan jouw schrijfactie om te twitteren 
en berichten te plaatsen op Facebook met #writefor-
rights. Hang ook postertjes op met deze hashtag. 

•  Vraag iedere deelnemer een foto van zichzelf mét een 
brief te delen via Twitter of Facebook. Gebruik hiervoor 
ook #writeforrights. 

•  Vraag iemand tijdens het Write for Rights- event om 
foto’s te maken en plaats deze op sociale media met 
#writeforrights. 

•  Zie voor meer tips ook ‘Sociale media tijdens Write  
for Rights’ op writeforrights.nl/organiseren. 

na aflOOp

•  Stuur een persbericht naar lokale media, met daarin 
onder meer hoeveel brieven jullie hebben geschreven.  
Je vindt een voorbeeld op writeforrights.nl/organiseren. 

5.

AMNE
ST

Y I
NT

ER
NAT

IONAL    AMNESTY INTERNATIONAL

https://www.amnesty.nl/organiseren/tips-materialen
https://www.amnesty.nl/write-for-rights/locaties
https://www.amnesty.nl/write-for-rights/locaties
https://www.amnesty.nl/organiseren/tips-materialen
https://www.amnesty.nl/organiseren/tips-materialen
https://www.amnesty.nl/organiseren/tips-materialen
https://www.amnesty.nl/organiseren/tips-materialen


6

heb je nog vragen?

Kom je ergens niet uit, of wil je graag dat wij meeden-
ken? Het team van Write for Rights staat voor je klaar: 
writeforrights@amnesty.nl
tel: (020) 77 33 500
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