
LUIS MANUEL OTERO ALCÁNTARA
CUBA
KUNSTENAARSPROTEST

5 JAAR CEL OMDAT HIJ OPKWAM 
VOOR VRIJE MENINGSUITING

Luis Manuel Otero Alcántara is een Cubaanse kunstenaar. 
Hij houdt van schilderen en dansen en draagt graag felroze 
pakken. Zijn huis in San Isidro, een van de armste buurten 
van Havana, is een toevluchtsoord voor buurtbewoners.

PROTESTBEWEGING

Luis Manuel ergerde zich aan een wet die kunstenaars  
die kritiek leveren het zwijgen oplegt. Hij werd een van  
de leiders van de San Isidro-beweging: een groep kunste-
naars, journalisten en activisten die opkomen voor vrije 
meningsuiting. Deze groep wordt door de overheid in de 
gaten gehouden, geïntimideerd en gevangen gezet. 

HONGERSTAKING

Op 2 mei 2020 werd Luis Manuel door agenten uit zijn 
huis gehaald. Hij was thuis in hongerstaking gegaan omdat 
de autoriteiten zijn kunstwerken in beslag hadden geno-
men. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht en mocht geen 
contact meer hebben met de buitenwereld. 

GEEN MEDISCHE ZORG

Op 11 juli 2020 zette Luis Manuel een video online waarin 
hij zei dat hij zou deelnemen aan een van de grootste 
demonstraties in Cuba in tientallen jaren. Nog voordat de 
demonstratie was begonnen, werd hij gearresteerd. Hij 
kreeg 5 jaar gevangenisstraf. In de gevangenis krijgt Luis 
Manuel geen goede medische zorg.

WAAROM SCHRIJVEN?

Roep de autoriteiten van Cuba op de aanklacht tegen 
Luis Manuel onmiddellijk en onvoorwaardelijk in te 
trekken.
Stuur Luis een kaart, zodat hij weet dat je aan hem 
denkt.

SCHRIJF MEE VOOR

SCHRIJF 
EEN BRIEF. 
VERANDER 
EEN LEVEN.



Dear President,

I call on you to immediately and unconditionally 

release prisoner of conscience Luis Manuel 

Otero Alcántara. All charges against him must 

be dropped, as he has been detained solely for 

peacefully exercising his rights to freedom of 

expression and peaceful assembly. Luis Manu-

el’s trial was unfair and took place behind closed 

doors without access for independent human 

rights monitors or journalists.

While being held in a maximum-security prison, 

Luis Manuel’s health has reportedly deteriora-

ted. Pending his release, please ensure that he 

is not ill-treated in detention, and has access to 

adequate healthcare and regular contact with 

his family and lawyers.

Yours sincerely, 

[naam]

[woonplaats, land]

Luis Manuel Amnesty InternationalPostbus 19681000 BZ Amsterdam

Querido Luis Manuel, 
¡Estoy contigo! Espero que salgas pronto.

[jouw naam + land]

VERTALING

Geachte meneer de president,

Ik roep u op om gewetensgevangene Luis Manuel Otero 
Alcántara onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. 
Alle aanklachten tegen hem moeten worden ingetrokken, 
omdat hij uitsluitend vastzit vanwege het vreedzaam 
uitoefenen van zijn recht op vrijheid van meningsuiting en 
vreedzame vergadering. Het proces tegen  
Luis Manuel was oneerlijk en vond plaats achter gesloten 
deuren, zonder toegang voor onafhankelijke waarnemers of 
journalisten.
Luis Manuel zit vast in een zwaarbeveiligde gevangenis, 
waar zijn gezondheid achteruit gaat. Wilt u er in afwach-
ting van zijn vrijlating voor zorgen dat hij  
tijdens zijn detentie niet mishandeld wordt?  
Ook moet hij toegang krijgen tot toereikende gezondheids-
zorg en regelmatig contact hebben met zijn familie en 
advocaten.

Hoogachtend,

1. SCHRIJF EEN BRIEF
Roep de autoriteiten van Cuba op Luis 
Manuel onmiddellijk vrij te laten.

2. STUUR EEN KAART 
Stuur Luis Manuel een kaart, zodat 
hij weet dat je aan hem denkt.

STUUR JE BRIEF NAAR
President of Cuba
Ambassade van de 
Republiek Cuba
Koninginnegracht 37
2514 AD Den Haag

VERTALING 
Beste Luis Manuel, Ik steun je! 
Ik hoop dat je snel vrijkomt.

TEKSTSUGGESTIE

STUUR JE KAART NAAR
Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Amnesty zorgt ervoor dat je kaart 
bij Luis Manuel terechtkomt)

TEKSTSUGGESTIE

SCHRIJF 
EEN BRIEF. 
VERANDER 
EEN LEVEN.


