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‘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- 
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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 onafhankelijk 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 en of je een religieuze kaart kunt sturen. Lees deze tips goed.   

 

• 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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BELARUS 

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 een kaart, zodat Emil weet dat jij hem steunt. 

 
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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BELARUS 

Marfa Rabkova  

 
Marfa Rabkova uit Belarus wordt aangeklaagd wegens ‘het voorbereiden van rellen’. Dat 
is een valse aanklacht. Ze werd gearresteerd op 17 september 2020 vanwege haar werk 
voor Viasna, een bekende mensenrechtenorganisatie in Belarus. Ze kan 3 jaar 
gevangenisstraf krijgen. 

 
In Belarus worden de mensrechten op grote schaal geschonden. Tientallen bekende 
oppositieleiders en activisten zoals Marfa Rabkova zitten vast, op basis van valse beschuldigingen.  
 
 

Stuur een kaart, zodat Marfa weet dat jij haar steunt. 
 

TIPS 
• Schrijf in het Engels, Belarussisch of Russisch 
• Neem geen politiek standpunt in 
 
VOORBEELDGROET 
You are not alone!  
 

(Belarussisch: Мы з вамi!) 
 
ADRES 
Rabkova Maryia Aliaksandrauna  
SIZO №1, vulica Valadarskaha 2,  
Minsk, 220030  

Belarus 
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CHILI 

Gustavo Gatica 

 

Tijdens een protest in november 2019 gebruikte de oproerpolitie rubberkogels om de 
demonstranten uiteen te drijven. Een regen van kogels trof Gustavo Gatica (22) in zijn 
gezicht. Hij raakte blind aan beide ogen. ‘Ik gaf mijn ogen zodat mensen wakker geschud 
zouden worden,’ zegt Gustavo. 

 
Eind 2019 protesteerden honderdduizenden Chilenen wekenlang tegen een aangekondigde 
verhoging van de prijs voor het openbaar vervoer en de ongelijkheid in het land. Gustavo Gatica 
studeerde op dat moment psychologie in de hoofdstad Santiago. Ook hij ging de straat op. De 

politie trad hard op tegen de demonstranten. Bijna dagelijks vielen er honderden gewonden, maar 
de autoriteiten grepen niet in. 
 

De politie opende zelf een onderzoek naar het buitensporige politiegeweld, maar concludeerde dat 
niemand verantwoordelijk kon worden gehouden. Er werd zelfs gesuggereerd dat andere 
demonstranten Gustavo hadden verwond. Na Amnesty-publicaties hierover, klaagde de openbaar 
aanklager eind augustus 2020 een agent aan voor het verwonden van Gustavo. Het is belangrijk 
dat de autoriteiten ook onderzoek doen naar de bevelhebbers. 
 

 
Stuur een kaart, zodat Gustavo weet dat jij hem steunt. 
 
TIP 
Schrijf in het Spaans of Engels 
 

VOORBEELDGROET 

Querido Gustavo, ¡Estoy contigo! 
 
(Beste Gustavo, ik steun je) 
 
ADRES (de kaarten worden doorgestuurd) 
Gustavo Gatica 
c/o Diego Martínez 

Director de Crecimiento 
Amnistía Internacional Chile 
Av. Rojas Magallanes 1869, departamento 104 
La Florida, Santiago, Chile 
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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 heropvoedingskampen zit, waar de Chinese overheidspropaganda wordt ingezet om 
de overwegend islamitische Oeigoeren te hersenspoelen.  
 

Heropvoedingskampen 
China houdt naar schatting tot 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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COLOMBIA 

Jani Silva 

 
Jani Silva beschermt de bomen en de grond in het Amazonegebied. Ze ontvangt daardoor 

doodsbedreigingen, maar wordt niet goed beschermd door de Colombiaanse overheid.  
 
Milieuactivist in de Amazone Jani neemt het op voor honderden boeren in het Amazoneparel-
reservaat. Illegale groeperingen, militairen, drugskoeriers en multinationals hebben het op hun 
land voorzien. Het reservaat is namelijk rijk aan grondstoffen en is strategisch gelegen. In 2008 
richtte Jani samen met anderen een organisatie op om het milieu en de rechten van mensen die in 

het reservaat wonen te beschermen. Die organisatie verzet zich onder meer tegen een 

oliemaatschappij die in 2006 een licentie kreeg om olie te winnen in een deel van het reservaat. 
Olielekken vervuilden het drinkwater en de grond waarvan de gemeenschap leeft, waardoor 
planten en waterdieren stierven. 
 
Het gebied beschermen is erg risicovol voor Jani. Ze werd door onbekenden gevolgd, geïntimideerd 
met wapens en met de dood bedreigd. De coronacrisis maakte de zaak erger: Jani moet erdoor 

thuisblijven en de maatregelen die de overheid nam om haar te beschermen, vielen weg. Dat 
maakt haar een makkelijk doelwit. Toch blijft zij onverschrokken: ‘Ik werd met een geweer tegen 
mijn hoofd bedreigd omdat ik dit gebied verdedig, maar ik blijf hier… We kunnen onszelf niet laten 
leiden door angst en weglopen.’  
 
 
Stuur een kaart, zodat Jani weet dat jij haar steunt. 

 
TIP 

Schrijf in het Spaans of Engels 
 
VOORBEELDGROET 
Querido Jani, le soporto y admiro mucho su trabajo! 

 
(Beste Jani, ik steun je en bewonder je werk.) 
 
ADRES  
Jani Silva 
Oficina Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
Carrera 37ª #25B- 42 

Bogotá 
Colombia 
 
  



10 
 

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-en-

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

 

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 een kaart, zodat Aser weet dat jij hem steunt. 
 
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  
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 een kaart, zodat Leila weet dat jij haar steunt. 
 
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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FILIPIJNEN 

Maria Ressa 

 
Maria Ressa is journalist en hoofdredacteur van de kritische Filipijnse nieuwssite 
Rappler. Ze is op 15 juni 2020 veroordeeld wegens smaad. De aanklacht was politiek 
gemotiveerd en bedoeld om Ressa en andere journalisten de mond te snoeren. Ressa kan 

tot zes jaar gevangenisstraf krijgen.  
 
Ressa is een uitgesproken tegenstander van president Duterte en zijn ‘oorlog tegen drugs’. Ze 

werd in februari 2019 opgepakt vanwege een artikel dat Rappler in 2012 publiceerde. Daarin werd 

een Filipijnse zakenman ervan beschuldigd betrokken te zijn bij drugshandel en mensensmokkel.  

 
Stuur een kaart, zodat Maria weet dat jij haar steunt. 
 
TIPS 
• Schrijf in het Engels of Tagalog 
• Neem geen politiek standpunt in 

• Gebruik geen religieuze kaarten 
 
VOORBEELDGROET 
Dear Maria and Rappler, 
 
We join you in defending media freedom and upholding the truth.  
 

(Kasama mo kami sa pagtatanggol sa karapatang pantao at sa pagsusulong ng katotohanan.) 

 
ADRES 
Rappler, Inc.  
Unit B, 3/F, North Wing Estancia Offices 
Capitol Commons, Ortigas Center 

Pasig City 1605 
Filipijnen 
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HONDURAS 

MILPAH en COPINH 

 
 
MILPAH en COPINH zijn organisaties die opkomen voor de rechten van de Lenca-
gemeenschap, 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.   
 
 
Steun MILPAH en COPINH met een kaartje! 
 
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  

 

(Beste vrienden, we zijn solidair met jullie en bewonderen jullie belangrijke werk voor het 
beschermen van de mensenrechten in Honduras) 
 
ADRES 
MILPAH      COPINH 
Cehprodec      Barrio Las Delicias 

Colonia 15 de Septiembre   (Junto a la llantera de Don Mauricio) 
calle Clemente Marroquin Rojas   La Esperanza, Intibucá 
Avenida Independencia    Honduras 
casa 1902 
Tegucigalpa, 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 een kaart, zodat Pavitri weet dat jij haar steunt. 
 

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 
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Gedurende het jaar verandert er veel in deze lijst. Gebruik daarom altijd de meest actuele versie van de 
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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 een kaart, zodat Hoo Yew Wah weet dat jij hem steunt. 
 
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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PAKISTAN 

Idris Khattak 

 

Idris Khattak deed onderzoek naar gedwongen verdwijningen. In november 2019 
verdween Idris zelf. De politie geeft inmiddels toe dat ze hem gevangenhouden.  
 
Idris Khattak is dé expert op het gebied van gedwongen verdwijningen in Pakistan. De Pakistaanse 
autoriteiten ontvoeren vaak mensenrechtenverdedigers en andere critici om hen het zwijgen op te 

leggen. Jarenlang documenteerde Idris deze misdrijven voor Amnesty International en Human 
Rights Watch. In een wrede twist van het lot is hij nu zelf verdwenen. Op 13 november 2019 was 
Idris op weg naar huis toen zijn huurwagen onderschept werd. Sinds dat moment ontbrak elk 

spoor. 
 
Met de hulp van Amnesty begon zijn 20-jarige dochter Talia de strijd voor de terugkeer van haar 

vader. Uiteindelijk gaven de autoriteiten toe dat ze haar vader gevangenhouden en dat hij 
aangeklaagd zou worden onder de Officiële Geheimenwet. Maar ze zeggen nog steeds niet waar 
Idris vastzit. Idris’ familie vreest dat hij veroordeeld zal worden voor spionage. Daarvoor kan hij 
veertien jaar gevangenisstraf krijgen, of zelfs de doodstraf. 
 
 
Stuur een kaart naar Idris’ dochter Talia, zodat de familie weet dat jij hen steunt. 

 
TIP 
Schrijf in het Engels  
 

VOORBEELDGROET 
Dear Talia, I am thinking of you and supporting you. 
 
(Beste Talia, ik denk aan je en steun je.) 
 

ADRES  
Talia Khattak 
Amnesty International South Asia 
23/2 Horton Place, Colombo 07 
Colombo 
Western Province 

Sri Lanka  
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POLEN 

Elzbieta, Joanna en Anna 

  

Een Poolse rechter sprak de activisten Elzbieta, Joanna en Anna na een maandenlange 

rechtszaak op 2 maart 2021 vrij van het beledigen van religieuze gevoelens. De drie 

hadden posters verspreid van de maagd Maria met een regenbooghalo in de kleuren van 

de lhbti-vlag. Dat was een enorme opluchting voor de vrouwen. Maar nu gaat de 

aanklager in hoger beroep tegen de vrijspraak. De vrouwen hangt weer een celstraf van 

2 jaar boven het hoofd.  

De vrouwen zijn dappere activisten die zich inzetten voor rechten van vrouwen en lhbti’ers in een 
klimaat van haat en discriminatie. Ze hebben geen enkel misdrijf gepleegd. In Polen worden 
mensenrechtenverdedigers vaak lastiggevallen en geïntimideerd. 

 

 
Stuur Elzbieta, Joanna en Anna een kaart zodat ze weten dat jij hen steunt.   
 
TIP 

Schrijf in het Engels  
 

VOORBEELDGROET 
Dear Elzbieta, Joanna en Anna, 
 
You are brave women and I support you. 

 
(Beste Elzbieta, Joanna en Anna, jullie zijn dappere vrouwen en ik steun jullie.) 
 

ADRES  
Elzbieta, Joanna en Anna  
Amnesty Poland  
plac Joachima Lelewela 8  
01-624 Warszawa  
Poland  

  



18 
 

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-en-

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

 

RUSLAND 

Yulia Tsvetkova 

 

De Russische activiste en kunstenares Yulia Tsvetkova kan 6 jaar cel krijgen vanwege 
het ‘maken en verspreiden van pornografische materialen’. Tsvetkova komt op voor de 
rechten van vrouwen en lhbti’ers. Ze had op sociale media tekeningen geplaatst van 
vrouwen. Bij sommige waren ook geslachtsdelen te zien.  
 
De Russische autoriteiten hebben het al langer gemunt op Yulia Tsvetkova. In december 2019 werd 
ze 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 jaar, zoals de Russische wet voorschrijft. Toch kreeg ze een boete. 
 
In juli 2020 legde de rechter haar weer een boete op vanwege een tekening van twee gezinnen: 
een met twee moeders en een met twee vaders. Die plaatste ze online met de titel ‘Het gezin is 
waar liefde is. Steun LHBTI+-gezinnen’. Volgens de autoriteiten overtrad ze ook hiermee de wet 

tegen ‘homopropaganda’. 
 
 
Stuur een kaart, zodat Yulia weet dat jij haar steunt. 
 
TIPS 
• Schrijf in het Russisch of Engels 

• Gebruik geen religieuze kaarten 
• Gebruik artistieke kaarten 
 

VOORBEELDGROET 
Dear Yulia! I support you and hope all  charges against you will be dropped soon. 
 
(Beste Yulia! Ik steun je en hoop dat de aanklachten tegen jou snel worden ingetrokken.)  

 
ADRES (de kaarten worden doorgestuurd naar Yulia) 
Yulia Tsvetkova  
c/o Amnesty International  
P.O. Box 212  
Moscow 119019  

Russian Federation 
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TAIWAN 

Chiou Ho-shun  

 

Chiou Ho-shun uit Taiwan was een jongeman van 29 toen hij in 1989 ter dood werd 

veroordeeld. Hij is nog steeds in afwachting van zijn executie. Zijn proces werd 11 keer 

overgedaan, met telkens hetzelfde vonnis.  

Chiou werd veroordeeld voor moord en ontvoering, maar het ‘bewijs’ daarvoor werd verkregen 

door marteling. Hij kreeg water met peper in zijn mond en neus gegoten, werd geslagen, moest op 

ijs zitten en kreeg elektrische schokken toegediend.  

De doodstraf is een wrede, onmenselijke en vernederende straf. Amnesty is tegen de doodstraf, 

altijd en overal. 

 
Stuur een kaart, zodat Chiou weet dat jij hem steunt. 

 
TIPS 
Schrijf in het Engels 
 
VOORBEELDGROET 

Dear Chiou Ho-shun, 

 
Thinking of you in solidarity and support. Please stay strong! 

 

(Ik denk aan je en steun je. Houd moed!)  
 
ADRES 

Chiou Ho-shun 

Taipei Detention Center 

No. 2 Li-de Road 

Tucheng District 

New Taipei County 

Taiwan (ROC) 
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TURKIJE 

Eren Keskin 

 
 
De prominente Turkse mensenrechtenadvocaat Eren Keskin werd in februari tot ruim 6 
jaar cel veroordeeld op grond van antiterrorismewetten. Ze is op borg vrij in afwachting 
van het hoger beroep. 

 
Eren Keskin is al meer dan honderd keer opgepakt en ook eerder veroordeeld tot celstraffen en 
boetes. Soms omdat ze zich kritisch uitliet over de regering, andere keren omdat ze seksueel 
geweld tegen Koerdische vrouwen openbaar maakte. Ook werd ze met de dood bedreigd vanwege 
haar werk.  
 

 

Stuur een kaart, zodat Eren Keskin weet dat jij haar steunt.   
 
TIPS 
• Schrijf in het Turks of Engels  
• Neem geen politiek standpunt in 
• Gebruik geen religieuze kaarten 

 
VOORBEELDGROET 
I stand with you. Expressing nonviolent opinions is not a crime. 
 
(Ik steun je. Je mening geven is geen misdaad) 
 
ADRES 

Kuloğlu mah. 

Turnacıbaşı Sok. 
Fikret Tuner İşhanı No: 39 Kat.2 
Beyoğlu/İstanbul  
Turkije 
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VERENIGDE STATEN 

Rockey Myers 

 

Rocky Myers zit in de Amerikaanse staat Alabama al 27 jaar in een cel op zijn executie te 

wachten. In 2004 en 2012 zou hij al ter dood worden gebracht, maar beide keren werd 

die beslissing teruggedraaid. Rocky is veroordeeld omdat hij bij een inbraak een vrouw 

zou hebben vermoord. 

Discriminatie in rechtsspraak 

Het slachtoffer was blank, Rocky is zwart, en 11 van de 12 juryleden die hem schuldig achtten aan 

de moord waren blank. Maar Rocky zegt dat hij onschuldig is.  

Behalve dat Rocky’s veroordeling een racistische ondertoon heeft, is er geen forensisch bewijs dat 

hij de dader is, rammelden de getuigenverklaringen en werd er geen rekening mee gehouden dat 

hij een verstandelijke beperking heeft. 

 
Stuur een kaart, zodat Rocky weet dat jij hem steunt.   
 

TIPS 
• Schrijf in het Engels  
• Vermeld een afzendadres 
 
VOORBEELDGROET 

I am thinking of you and hope you keep your spirits high. 

(Ik denk aan je en hoop dat je moed blijft houden) 

ADRES 
Rocky Myers, AIS 0000Z563 

Holman Correctional Facility, M-44 

Holman 3700 

866 Ross Road 

Atmore, AL 36503 

Verenigde Staten 

 


