
YREN ROTELA EN MARIANA SEPÚLVEDA 
PARAGUAY
DEMONSTREREN VOOR TRANSRECHTEN

TRANSGENDERS 
VERDIENEN ERKENNING

Yren en Mariana willen een vrij leven leiden en dingen doen 
die ze leuk vinden, zoals volleyballen, dansen en naar het 
theater gaan. Maar als trans vrouwen zijn Yren en Mariana 
veel tijd kwijt om zich te verdedigen tegen discriminatie. 
Ze zijn gepest en aangevallen. En als ze zich willen uitspreken 
over de problemen waarmee ze in hun dagelijks leven worden 
geconfronteerd, worden ze tegengehouden.

MINDER RECHTEN VOOR TRANS MENSEN

Transgenders worden in Paraguay gediscrimineerd. 
Zo kunnen ze hun naam niet wettelijk veranderen. 
Ook kunnen ze geen identiteitspapieren krijgen die 
overeen komen met hun genderidentiteit. En ze kunnen 
geen studiecertificaten krijgen op de naam die ze gekozen 
hebben, wat het vinden van een baan moeilijk maakt. 
Dit motiveerde Yren en Mariana om activist te worden. 
Zo konden ze verandering eisen.

Maar protesteren valt voor transgenders in Paraguay niet 
mee. Paraguay is een zeer conservatief land dat transgen-

ders en de lhbti+-gemeenschap oneerlijk behandelt. 
De autoriteiten proberen deze gemeenschap onzichtbaar te 
maken. Protesten van transgroepen worden vaak verboden.

BESTAAN TRANSGENDERS ERKENNEN

Yren en Mariana voeren al jaren strijd om hun wettelijke 
namen te veranderen. Als ze documenten zouden krijgen 
die overeenkomen met wie ze zijn, zou dat betekenen dat 
de staat hun bestaan als trans vrouw erkent.

WAAROM SCHRIJVEN?

Roep de autoriteiten van Paraguay op de aanklacht 
tegen Yren Rotela & Marianna Sepúlveda onmiddellijk 
en onvoorwaardelijk in te trekken.
Stuur Yren & Marianna een kaart, zodat zij weten dat je 
aan hen denkt.

SCHRIJF MEE VOOR

SCHRIJF 
EEN BRIEF. 
VERANDER 
EEN LEVEN.



Your Excellency,

I call on you to guarantee all means to legally 

recognize the identities of Yren Rotela and 

Mariana Sepúlveda, two transgender women. 

Denying them the right to legally change their 

names and obtain identity documents matching 

their gender identity is discriminatory. It 

impacts their ability to gain equal education, 

employment, housing, healthcare, and further 

exposes them to violence, harassment and 

stigma. In Paraguay, trans activists are silenced 

and their protests are often banned or attac-

ked. I call on you to guarantee legal frame-

works to end this discriminatory practice. 

Without legal gender recognition, a transgender 

person’s ability to live in dignity, equality and 

security, and with the rights and protections 

afforded to other members of society, is seve-

rely compromised. 

Yours sincerely,

[naam]

[woonplaats, land]

Yren Rotela & Mariana Sepúlveda Amnesty InternationalPostbus 19681000 BZ Amsterdam

¡Pienso en ti y admiro tu coraje!

[jouw naam + land]

VERTALING

Excellentie,

Ik roep u op om ervoor te zorgen dat de identiteit van trans 
vrouwen Yren Rotela en Mariana Sepúlveda wettelijk wordt 
erkend. Het is discriminatie als u hun het recht ontzegt 
om hun naam wettelijk te veranderen en om identiteitsdo-
cumenten te verkrijgen die overeenkomen met hun 
genderidentiteit. 
Dat is van invloed op hun kansen op het gebied van 
onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting en gezondheids-
zorg. Ook worden ze hierdoor het slachtoffer van geweld, 
intimidatie en stigmatisering.
In Paraguay wordt trans-activisten het zwijgen opgelegd 
en hun demonstraties worden vaak verboden of aangeval-
len. Ik roep u op om ervoor te zorgen dat deze discrimine-
rende praktijk bij wet verboden wordt. Zonder wettelijke 
erkenning van hun gender worden de mogelijkheden voor 
transgenders om in waardigheid, gelijkheid en veiligheid te 
leven ernstig beperkt.

Hoogachtend,

1. SCHRIJF EEN BRIEF
Roep de autoriteiten van Paraguay 
op om de identiteit van trans mensen 
wettelijk te erkennen, zodat ze hun 
rechten kunnen uitoefenen.

STUUR JE BRIEF NAAR
Antonio Fretes 
President of the Supreme Court 
of Justice of Paraguay
Palacio de Justicia del Paraguay
Mariano Roque Alonso y 
Testanova
9° Piso, Torre Norte
Asunción
Paraguay
C.P. N° 001001

VERTALING 
Ik denk aan jullie en bewonder jullie moed!

TEKSTSUGGESTIE
2. STUUR EEN KAART 
Stuur Yren en Mariana een kaart, 
zodat ze weet dat je aan hen denkt.

STUUR JE KAART NAAR
Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Amnesty zorgt ervoor dat je kaart bij 
Yren en Mariana terechtkomt)

TEKSTSUGGESTIE

SCHRIJF 
EEN BRIEF. 
VERANDER 
EEN LEVEN.


