
Handleiding - Zo organiseer je een schrijfactie 

Write for Rights 2022 

 

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 kiest 

Amnesty tien mensen uit voor wie wij wereldwijd speciale aandacht vragen. In december schrijven 

mensen overal ter wereld miljoenen brieven en kaarten voor deze tien personen die onze hulp nodig 

hebben. De brieven gaan naar de autoriteiten om te vragen om een vrijlating, bescherming of 

aanpassing van een discriminerende wet. De kaarten schrijven we 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. 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 edities van 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. 

 

Welke materialen zijn er?  

Vanaf 1 november is het mogelijk om op onze website materialen te bestellen. 

Je kunt zelf de gewenste hoeveelheden aangeven die je nodig denkt te hebben voor je actie of 

evenement. Met de losse materialen kun je indien gewenst zelf pakketjes samenstellen. Het gaat om 

de volgende materialen: 

•  enveloppen om schrijfpakketjes mee te maken 

•  voorbeeldbrieven  

• blanco kaarten  

• schrijfblokken  

https://www.amnesty.nl/organiseren/successen
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http://www.amnesty.nl/organiseren


• pennen 

 

Overige materialen  

Naast de basismaterialen 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. Ook deze extra 

materialen kun je vanaf 1 november bestellen via de website  

Amnesty-groepen kunnen 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. 

Het drukwerk is FSC-gecertificeerd. We gebruiken geen plastic verpakkingsmateriaal.   

 

Hier moet je zelf voor zorgen  

Voor enveloppen en postzegels om de brieven te versturen zorg je zelf. Dat geldt ook voor 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. 

 

Wat kun je zoal 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 de bijeenkomst zich aan de eventuele coronaregels 

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 eigen 

schrijfmaterialen 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 muzikant om een online optreden te verzorgen. Je kunt ook filmpjes laten zien, even bijpraten 

etc.  

http://www.amnesty.nl/organiseren


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 hoofdkantoor 

Op 10 december zorgt Amnesty Nederland op het hoofdkantoor in Amsterdam voor een interessant 

en gevarieerd programma dat je ook online kunt volgen. Meer informatie over dit evenement volgt. 

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. 

 

Heb je nog vragen?   

Info website: www.writeforrights.nl/organiseren  

Mail: writeforrights@amnesty.nl  

Tel: (020) 77 33 500 3 
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