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De Poolse activisten Elzbieta, Joanna en Anna verspreidden posters van 
de maagd Maria met een halo in de kleuren van de lhbti-vlag. Ze werden 
vrijgesproken van het ‘beledigen van religieuze gevoelens, maar de 
aanklager ging daartegen in beroep. De vrouwen kunnen 2 jaar cel krijgen 
hoewel ze geen enkel misdrijf pleegden. 

Roep de aanklager op Elzbieta, Joanna en Anna niet te vervolgen.

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.   

  KOM IN ACTIE VOOR VREEDZAME ACTIVISTEN Dear Prosecutor General,

I am writing to express my concern about human rights defenders 
Elzbieta, Joanna and Anna. They are accused of unfounded charges 
of “offending religious beliefs” in relation to posters depicting the 
Virgin Mary with a halo in the rainbow colours of the LGBTI pride 
flag. Having, creating or distributing posters like these is protected 
under the right to freedom of expression. I therefore urge you to drop 
the appeal against the acquittal and to ensure that the women can 
carry out their peaceful activism.

Yours sincerely, Elzbieta © Jaap ArriensNurPhoto



 KOM IN ACTIE VOOR ELZBIETA, JOANNA EN ANNA! 
Elzbieta, Joanna en Anna moeten in Polen weer voor de rechter komen voor het 
verspreiden van posters waarop de maagd Maria is afgebeeld met een halo 
in de kleuren van de regenboog, het internationale lhbti-symbool. Een Poolse 
rechtbank sprak hen op 2 maart 2021 vrij van het ‘beledigen van religieuze 
gevoelens’. Maar de aanklager gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak, ook 
al hebben ze geen enkel misdrijf begaan. Ze komen alleen vreedzaam op voor 
de rechten van lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender en intersekse 
mensen in een klimaat van haat en discriminatie. 
 
 MENSENRECHTEN STAAN IN POLEN ONDER DRUK 
In Polen staat het recht op vrije meningsuiting en vreedzaam demonstreren 
onder druk. Leden van de lhbti-gemeenschap worden weggezet als een 
bedreiging voor het traditionele gezin. En ook de rechten van vrouwen, zoals 
het recht op abortus, worden ingeperkt. De regering duldt geen tegenspraak 
en probeert met verzonnen aanklachten critici achter de tralies te krijgen. 
Mensenrechtenverdedigers worden vaak lastiggevallen en geïntimideerd.
 
Amnesty voert campagne om een einde te maken aan het schenden van rechten 
die in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn vastgelegd.

 ROEP DE POOLSE AUTORITEITEN OP OM     
 ONMIDDELLIJK TE STOPPEN MET DE VERVOLGING 
 VAN ELZBIETA, JOANNA EN ANNA. 

Stuur de petitie vóór 1 oktober 2021 naar: 
Amnesty International 
t.a.v. het Servicecenter
Postbus 1968 
1000 BZ Amsterdam 

To: Prosecutor General of Poland, Zbigniew Ziobro

Dear Prosecutor General,

I am writing to express my concern regarding the appeal against the acquittal of human rights defenders Elzbieta, Joanna and Anna 
in March 2021. The women were on trial for absurd and unfounded charges of “offending religious beliefs” in relation to posters 
depicting the Virgin Mary with a halo around her head and shoulders in the rainbow colours of the LGBTI pride flag. Having, creating or 
distributing posters such as these, should not be a criminal offense and is protected under the right to freedom of expression.

The way the three women are targeted is consistent with a pattern of harassment and intimidation of peaceful activists across Poland.

I therefore urge you to drop the appeal against the acquittal and to ensure that the three women can carry out their peaceful activism 
free from harassment or reprisals by the authorities.

Yours sincerely,
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