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Foto onder: de ooit verlegen tiener Rung is
inmiddels voorvrouw van de Thaise democratiebeweging. Ze maakt zich sterk voor gelijkheid,
de vrijheid van meningsuiting en hervorming
van de Thaise monarchie. De autoriteiten vinden
haar een onruststoker. In maart 2021 werd Rung
60 dagen lang opgesloten. Ze ging 38 dagen in
hongerstaking en werd vrijgelaten. Er lopen tientallen aanklachten tegen haar, waarvoor ze een
levenslange gevangenisstraf kan krijgen.

Wendy Galarza uit Mexico demonstreerde in
november 2020 voor gerechtigheid in de zaak van
de moord op een vrouw die Alexis heette. Tijdens
de demonstratie begon de politie te schieten.
Wendy werd geraakt door politiekogels. Ze diende
een aanklacht in tegen de politie. Maar degenen
die ervan verdacht worden verantwoordelijk te
zijn voor de schoten, zijn nog niet vervolgd.

1.
Wat is Write for Rights?
Wereldwijd worden mensen onterecht gevangengezet of
bedreigd. Bijvoorbeeld omdat ze opkomen voor hun rechten. 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 zorgen 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 actievoeren 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 november, 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 periode 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 schrijven in de lunchpauze, weer anderen versturen een brief
via de website writeforrights.nl. Het kan allemaal.
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In oktober 2020 werd in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja gedemonstreerd tegen het geweld, de afpersingen en de moorden
die een speciale politie-eenheid op haar geweten heeft.
De computerprogrammeur Imoleayo Michael promootte de
protesten op sociale media. Hij werd opgepakt door gewapende
mannen en 41 dagen lang opgesloten in een ondergrondse cel.
Hij wordt beschuldigd van verzonnen aanklachten en kan voor
jaren in de gevangenis verdwijnen.
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2.
Welke materialen zijn er?
Vanaf 1 november is het mogelijk om materialen te
bestellen via www.amnesty.nl/organiseren. Hierbij kun
je zelf de gewenste hoeveelheden aangeven die je nodig
denkt te hebben voor je actie of evenement.
Eenpersoons schrijfpakket
Je kunt eenpersoons schrijfpakketten bestellen, waardoor
je schrijvers geen materialen hoeven te delen met anderen, of gewoon alleen thuis kunnen schrijven.
Een eenpersoons schrijfpakketje bevat
• een envelop met informatie;
• tien voorbeeldbrieven;
• tien blanco kaarten;
• een schrijfblok;
• een pen.
Overige materialen
Verder zijn er extra materialen beschikbaar, zoals verschillende aankondigingsposters waarmee je je schrijfactie
kunt aankondigen, quoteposters en caseposters waarmee
je je locatie kunt aankleden en brievenbusstickers waarmee je een doos, pot of blik kunt omtoveren in een brievenbus waar je deelnemers hun brieven in kunnen stoppen. Er is ook een petitie die mensen kunnen tekenen.
Al deze materialen kun je vanaf 1 november bestellen via
de website writeforrights.nl/organiseren

Daarnaast kunnen Amnesty-groepen op het groepengedeelte 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-huisstijl, 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 bestellen.
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-gecertificeerd. 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 brievenbus 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.
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 tot
€100 declareren bij Amnesty. Bij de levering van
de materialen ontvang je meer informatie over het
sorteren en verzenden van de brieven en kaarten.
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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 je je bij je bijeenkomst aan de eventuele corona
regels houdt.
Online schrijfactie
Wil je liever online een actie organiseren? Ook dat kan.
Zo kun je bijvoorbeeld mensen uitnodigen om online bij
elkaar te komen via een platform als Zoom. Laat dan
iedereen vooraf een eigen eenpersoonsschrijfpakketje
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 ons online schrijfevenement.
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.
10 december evenement Amnesty (ook online)
Op 10 december zorgt Amnesty Nederland op het hoofdkantoor in Amsterdam voor een interessant en gevarieerd
programma dat je ook online kunt volgen. Dit programma
bevat voor ieder wat wils. Denk aan: interviews met
gasten uit binnen- en buitenland, succesverhalen, live
muziek, spoken word-optredens en nog veel meer! Dit
evenement is bedoeld om iedereen 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 meekijken en zo de sfeer
proeven van de bijeenkomst in Amsterdam. We sturen je
begin december de link naar het online event. 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 pagina 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 schrijfactie.
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

Mensenrechtenadvocaat Mohamed Baker uit
Egypte is valselijk beschuldigd van terrorisme.
Hij zit in de gevangenis omdat hij opkwam voor
de meest gemarginaliseerde mensen van Egypte.
In de gevangenis wordt hij wreed behandeld. Hij
zit vast in een krappe, stinkende cel. Een bed of
matras heeft hij niet. Ook mag hij niet buiten sporten en hij mag zelfs geen familiefoto’s hebben.
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3.

Ciham Ali Ahmed groeide op in Eritrea.
Op 8 december 2012 - zij was toen 15 werd zij gearresteerd toen ze probeerde
te vluchten naar Sudan omdat haar vader,
toentertijd minister, bij de regering in
ongenade was geraakt. Sindsdien heeft
niemand meer iets van haar vernomen.
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Anna Sharygina en Vira Chernygina uit
Oekraïne richtten in 2006 de organisatie
Sphere op, die opkomt voor de rechten
van vrouwen en lhbti’ers. In 2018 opende
Sphere het ontmoetingscentrum PrideHUB.
Deze plek is sindsdien al meer dan dertig
keer doelwit geweest van aanvallen. De
aanvallen komen vooral van mensen die
vinden dat lhbti’ers een bedreiging zijn
voor de samenleving.

4.
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.

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.

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.

De 16-jarige Mikita Zalataru uit Belarus kwam op
11 augustus 2020 bij toeval in een protest tegen
de regering terecht. De volgende dag werd hij
opgepakt omdat hij een brandbom zou hebben
gegooid. Na zijn arrestatie is Mikita geslagen met
stokken die elektrische schokken geven. Hij werd
veroordeeld tot 5 jaar jeugdgevangenis, hoewel
er geen bewijs was dat hij een brandbom gooide.
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Janna Jihad uit de bezette Palestijnse
Gebieden is een 15-jarige journalist uit
het dorp Nabi Saleh. Ze doet vooral via
sociale media live verslag van mensenrechtenschendingen door het Israëlische
leger in haar dorp. Omdat Janna verslag
doet van de discriminatie en het geweld,
ontvangt zij doodsbedreigingen.

5.

Hoe promoot je jouw schrijfactie?
Er zijn verschillende manieren om zo veel mogelijk aandacht te vragen voor jouw schrijfactie. Bekijk hiervoor ook
de tips op writeforrights.nl/organiseren!
Je kunt Write for rights ook aankondigen…
• Stuur een persbericht naar de lokale huis–aan–huisbladen of radiostations. Je vindt een voorbeeld op onze
• Op websites met lokale evenementen.
website. Plak het bericht in een e-mail en voeg het toe
• In activiteitenagenda’s van lokale media, zoals
als attachment. Een attachment heeft veel aandachtshuis-aan-huisbladen en lokale televisiekanalen.
waarde. Als je een persbericht verstuurt: BEZETTE
bel vooraf PALESTIJNSE
even
digitale aankondigingsborden of de website van
• OpGEBIEDEN
een
15-jarige
met de redactie, zodat je zeker weet naarJanna
wie jeishet
moet
de journalist
gemeente.uit
Palestijnse dorp •Nabi
Saleh.
Ze
sturen en bel een paar dagen nadat je hethet
persbericht
In de
nieuwsbrief
van de school, kerk, sportclub of het
doet
vooral
via
sociale
media
live
hebt verstuurd om na te gaan of alles duidelijk is (en ze
winkelcentrum waar je de Write for Rights-schrijfactie
verslag van mensenrechtenschennog even te herinneren aan je actie).
organiseert.
dingen door het Israëlische leger
Maak
een
Facebook-event
aan,
maak
Amnesty
mede
•
• Met posters op plaatsen waar je mensen verwacht die
in haar dorp. Het leger maakt er
organisator en mail alle informatie naar writeforrights@
geïnteresseerd zijn in Write for Rights, zoals de superhuizen en scholen kapot en veramnesty.nl. Wij zorgen dan voor Facebook-advertenties
markt, bibliotheek, huisarts, universiteit en dergelijke.
woest de levens van de mensen die
bij jou in de buurt.
Laat
en familie via Facebook en Twitter weten
er wonen. Het leger •komt
ervrienden
vaak,
dat
je
een
schrijfactie
organiseert.
Stuur
een
uitnodiging
naar
vrienden
en
bekenden
en
•
omdat de mensen in Janna’s dorp
vraag hun om het bericht door te sturen.
• Stop een flyertje in de brievenbus van de buren.
• Meld je schrijfactie vanaf 15 november aan via writeforrights.nl/locaties. Je kunt dan gemakkelijk uitnodiginOp de dag zelf
gen versturen en reclame maken voor je schrijfactie. Ook
Sociale media zijn een goed middel om mensen te
vraagt Amnesty met e-mailings en advertenties aandacht
trekken.
voor alle bijeenkomsten van Write for Rights in Nederland
• Vraag deelnemers aan jouw schrijfactie om te twitteren
die op deze pagina staan. Zet de link naar je schrijfactie
en berichten te plaatsen op Facebook met #writeforer ook bij, zo kan iedereen zien hoe laat en wanneer jullie
rights. Hang ook postertjes op met deze hashtag.
online gaan. Op deze manier kunnen je stadsgenoten of
• Vraag iedere deelnemer een foto van zichzelf mét een
dorpsgenoten ook aanhaken!
brief te delen via Twitter of Facebook. Gebruik hiervoor
ook #writeforrights.
• Hang een promotieposter op voor je evenement en
verspreid flyers. Op writeforrights.nl/organiseren vind je
• Vraag iemand tijdens het Write for Rights-event om
posters en flyers die je zelf kunt aanpassen.
foto’s te maken en plaats deze op sociale media met
#writeforrights.
• Op writeforrights.nl/organiseren vind je een social
media pack. Daarin zitten onder andere mooi vormgege• Zie voor meer tips ook ‘Sociale media tijdens Write
ven oproepen die je kunt plaatsen op sociale media.
for Rights’ op writeforrights.nl/organiseren.

Janna Jihad

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.

Bernardo Caal Xol uit Guatemala deed alles wat
hij kon om het land en de natuurlijke hulpbronnen
van zijn volk, de Q'eqchi' Maya's te beschermen.
Bernardo en zijn volk protesteerden toen de rivier
waarvan ze afhankelijk zijn, bedreigd werd door de
bouw van twee waterkrachtcentrales. Bernardo werd
publiekelijk zwartgemaakt. In 2018 veroordeelde een
rechter hem tot meer dan 7 jaar gevangenisstraf.
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Heb je nog vragen?
Kom je ergens niet uit, of wil je graag dat wij meedenken? Het team van Write for Rights staat voor je klaar:
writeforrights@amnesty.nl
Tel: (020) 77 33 500
Toen de Chinese stad Wuhan als eerste
stad ter wereld in lockdown ging, was
Zhang Zhan een van de weinige burgerjournalisten die verslag deed van de
beginnende coronacrisis. Ze wilde de
waarheid naar buiten brengen. Daarom
trok de voormalig advocaat in februari
2020 naar de belegerde stad. Op sociale
media deed ze verslag van overheidsvertegenwoordigers die onafhankelijke
verslaggevers oppakten en familieleden
van coronapatiënten lastigvielen. Zhang
Zhan werd opgepakt en veroordeeld tot
4 jaar cel. Zo wilden de autoriteiten haar
het zwijgen opleggen.
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