VIER VRIJLATINGEN NA AMNESTY’S SCHRIJFMARATHON
Op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, organiseert Amnesty Nederland voor de vierde
keer de Schrijfmarathon. Wereldwijd schrijven tienduizenden mensen brieven naar autoriteiten om te
pleiten voor de vrijlating van mensen die ten onrechte gevangen zitten. Dat deze brieven echt helpen,
blijkt uit onderstaande verhalen: een overzicht van mensen die na de marathon van vorig jaar zijn
vrijgelaten.
Albert Woodfox (Verenigde Staten)
Albert Woodfox mocht op 19 februari 2016 de gevangenis verlaten. De Amerikaan zat bijna 44 jaar lang vast,
onder inhumane omstandigheden, voor een moord waarvoor het bewijs voor ontbrak dat Woodfox die pleegde.
Bijna al die jaren bracht Woodfox 23 uur per dag door in een donkere isoleercel met weinig persoonlijke
bezittingen en leesmateriaal, hij had nauwelijks communicatie met anderen. Geen
enkele Amerikaanse gevangene heeft zo lang in een isoleercel doorgebracht als hij.
Amnesty International heeft zich langdurig ingezet voor zijn vrijlating en tijdens de
Schrijfmarathon van december 2015 schreven vrijwilligers over de hele wereld
brieven om Woodfox te steunen en om te pleiten voor zijn vrijlating. Dat heeft hem
goed gedaan, zegt Woodfox: ’De berichtjes vanaf de andere kant van de
gevangenismuur vormden een enorme bron van kracht voor mij in mijn voortdurende
strijd tegen vrijheid.’
Yecenia Armenta (Mexico)
Yecenia Armenta is op 7 juni 2016 vrijgekomen uit de gevangenis in Sinaloa, Mexico. De Mexicaanse werd op 12
juli 2012 opgepakt, waarna ze gemarteld werd tot ze de moord op haar echtgenoot ’bekende’. Haar folteraars
hebben haar verkracht, geslagen en dreigden haar kinderen te vermoorden. De
verklaring die ze daarna gaf, is gebruikt om haar te veroordelen. Elk
noemenswaardig bewijs tegen Armenta ontbrak.
Tijdens de schrijfmarathon in 2015 werden meer dan 300.000 brieven geschreven
die aandrongen op de vrijlating van Armenta. Zelf ontving ze meer dan 8.000
steunbetuigingen. ‘Ik las de brieven. Ik las ze allemaal. De brievenschrijvers doen
het mooiste wat ze kunnen doen: mensen in onrechtvaardige situaties helpen. Het
voelt fantastisch.’
Phyoe Phyoe Aung (Myanmar)
Mensenrechtenactiviste en studente Phyoe Phyoe Aung is in april 2016 vrijgelaten uit de gevangenis in Myanmar.
Ze werd twee jaar eerder opgepakt omdat ze een vreedzaam studentenprotest leidde. Phyoe Phyoe Aung was
een gewetensgevangene: Ze is gevangengenomen voor het op een vreedzame
manier uiten van haar politieke mening. In ten minste 34 landen werden er tijdens
de schrijfmarathon meer dan 400.000 brieven geschreven naar de autoriteiten om te
pleitten voor haar vrijlating. De activiste zelf ontving ook duizenden brieven: ‘Ik dank
iedereen voor hun steun. De brieven inspireerden mij. Ik realiseerde me dat de
wereld naar ons kijkt en ons steunt – we zijn niet alleen. Jullie brieven zijn niet
alleen maar brieven, ze zijn ook een groot cadeau en een bron van kracht voor de
studenten en voor de toekomst van Myanmar.’

Leyla en Arif Yunus (Azerbeidzjan)
Eind 2015 werden de Azerbeidzjaanse gewetensgevangenen Leyla en Arif Yunus vrijgelaten. In de zomer van dat
jaar werd het echtpaar een gevangenisstraf opgelegd: Leyla achtenhalf jaar en Arif zeven jaar. Ze werden
beschuldigd van verraad en fraude omdat Leyla had opgeroepen tot een boycot van de Europese Spelen, die dat
jaar in Azerbeidzjan werd georganiseerd. Ze vond dat het sportevenement niet in
een land moest plaatsvinden waarin de regering haar bevolking onderdrukt.
Voorafgaand aan de Schrijfmarathon voerde Amnesty actie voor Leyla en Arif
Yunus. Daags voor de marathon van start ging werd Leyla Yunus vrijgelaten, enkele
dagen eerder kwam haar man vrij. Na hun vrijlating reisden Leyla en Arif op
uitnodiging vanhet ministerie van Buitenlandse Zaken naar Nederland, waar hun
dochter ook woont. Inmiddels hebben zij hier asiel gekregen ‘Wij zijn dankbaar dat
Amnesty zoveel actie voor ons voerde,’ aldus het echtpaar.
Fred Bauma en Yves Makwambala
Op 30 augustus 2016 zijn de activisten Fred Bauma en Yves Makwambala vrijgelaten in de Democratische
Republiek Congo. Bauma en Makwambala zijn leden van LUCHA. Deze jongerenorganisatie zet zich op een
vreedzame manier in voor vrede in het oosten van Congo en democratische veranderingen. In maart 2015
werden de twee gearresteerd. Ze werden verdacht van ‘verraad, een couppoging en poging tot het doden van het
staatshoofd’. Ze kwamen echter alleen vreedzaam voor hun mening uit. Dat de activisten zijn vrijgelaten is een
stap vooruit, maar momenteel lopen ze nog het risico om opnieuw opgepakt te
worden. De aanklachten tegen hen zijn namelijk nog niet ingetrokken.
Vrijwilligers van Amnesty International schreven tijdens de schrijfmarathon
wereldwijd meer dan 170.000 brieven, verzonden sms-berichten en tekenden
petities om Bauma en Makwambala op vrije voeten te krijgen en te steunen. ‘Ik
bedank de duizenden mensen in de wereld die mij via Amnesty International
geschreven hebben, of gewoon aan mij en Yves gedacht hebben,’ zei Fred
Bauma.
De meisjes in Burkina Faso
In december 2015 werd door het ministerie van Vrouwen en Familie in Burkina Faso een beleidswijziging
doorgevoerd om kindhuwelijken te voorkomen. Veel meisjes werden vaak door hun
familie op heel jonge leeftijd gedwongen om te trouwen. Doordat ze dan het
huishouden moeten doen en vaak al snel kinderen krijgen, volgen ze niet langer
onderwijs. Tijdens de Schrijfmarathon 2015 werd wereldwijd met meest geschreven
voor de meisjes in Burkina Faso. Ook de meisjes zelf kregen duizenden
steunbetuigingen. ‘Ik ben blij dan Amnesty in ons geïnteresseerd is en mensen
mobiliseert om ons te steunen. Heel erg bedankt,’ aldus Pauline, een meisje uit een
opvangcentrum in Burkina Faso.

