RUNG PANUSAYA
(THAILAND)
Pro-democratie-activist

LEVENSLANG DREIGT VOOR
DEMONSTRATIELEIDER
Panusaya ‘Rung’ Sithijirawattanakul omschrijft zichzelf als
‘bescheiden en stil’. De Thaise student en amateurviolist was ooit
een verlegen tiener, maar tegenwoordig is ze een van de leiders van
de democratische jeugdbeweging in haar land.

‘ONRUSTSTOKER’
Als student sociologie en antropologie in Bangkok werd Rung
politiek actief. Zij nam in 2020 deel aan de protesten voor
maatschappelijke en politieke verandering. Al snel werd ze
demonstratieleider. Voor een menigte van duizenden mensen
riep Rung op tot gelijkheid, vrijheid van meningsuiting en de
hervorming van de monarchie – dit laatste is in Thailand een zeer
gevoelig onderwerp. Rung kreeg er nationale bekendheid door en de
autoriteiten bestempelden haar als onruststoker.

TIENTALLEN AANKLACHTEN
In maart dit jaar werd Rung gearresteerd op grond van een wet die
kritiek op de monarchie verbiedt. Ze verdween voor 60 dagen achter
de tralies en kreeg in die periode corona. De autoriteiten weigerden
tot zes keer toe om haar op borgtocht vrij te laten. Daarop ging ze
38 dagen lang in hongerstaking. Op 30 april werd ze vrijgelaten.
Er lopen tientallen aanklachten tegen haar, waarvoor ze een
levenslange gevangenisstraf kan krijgen.
‘Zodra je de gevangenis binnengaat
voel je je niet langer mens.’
- Rung Panusaya

OPROEP ROEP DE AUTORITEITEN VAN THAILAND OP ALLE AANKLACHTEN TEGEN RUNG TE LATEN VALLEN.
VERTALING

STUUR JE BRIEF NAAR

Geachte minister-president,
Rung Panasuya is een veelbelovende student die vreedzaam deelnam aan protesten van de Thaise democratiebeweging. Omdat Rung publiekelijk en vreedzaam om verandering durfde te vragen, zijn er verschillende
aanklachten tegen haar ingediend en kan ze levenslang krijgen. De Thaise autoriteiten moeten ervoor zorgen
dat alle mensen in Thailand kunnen gebruikmaken van hun mensenrechten, inclusief dat op vreedzaam protest.
Ik dring er bij u op aan om alle aanklachten tegen Rung in te trekken.

Minister-president van Thailand
p/a Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam
(Amnesty Nederland zorgt ervoor dat
de brieven bij de Thaise autoriteiten
terechtkomen)

Dear Prime Minister,
Rung Panasuya is a promising university student who has been peacefully
protesting as part of Thailand’s democracy movement. Because Rung dared
to publicly and peacefully call for change, she faces multiple criminal charges
against her and the possibility of life in prison. The Thai authorities need to
encourage and enable all people in Thailand to enjoy and exercise their human
rights, including peaceful protest. I urge you to drop all criminal charges
against Rung.
Yours sincerely,

STUUR RUNG EEN KAART, ZODAT ZE WEET DAT JE AAN HAAR DENKT

TEKSTSUGGESTIE

Tip: Rung betekent ‘regenboog’
en ze houdt van katten.

STUUR JE BERICHT
NAAR

Dear Rung,
I am thinking of you and
supporting you. Stay strong!
[jouw naam+land]
(Beste Rung, Ik denk aan je en steun je.
Houd moed!)

Rung
p/a Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam
(Amnesty zorgt ervoor dat de kaarten
bij Rung terechtkomen)

