HEEFT BRIEVENSCHRIJVEN ZIN?
Ja! Elk jaar veranderen jullie brieven de levens van mensen die werden gediscrimineerd,
gevangenzaten, gemarteld werden of de dood in de ogen zagen. Mensen komen vrij, folteraars
worden berecht, doodvonnissen worden ingetrokken, onderdrukkende wetten worden aangepast,
gevangenisomstandigheden verbeteren. Dat krijgen we samen voor elkaar.
HOE KIEST AMNESTY DE MENSEN VOOR WIE WORDT GESCHREVEN?
Amnesty voert jaarlijks actie voor honderden mensen. Dit zijn belangrijke en urgente zaken waar
we voldoende betrouwbare informatie over hebben. Voor de Schrijfmarathon kiezen we tien
mensen uit voor wie wij speciale aandacht vragen. We denken dat die extra aandacht in hun geval
helpt om hen vrij te krijgen of te zorgen voor gerechtigheid.
WAAROM STAAN MAAR TIEN MENSEN CENTRAAL TIJDENS DE SCHRIJFMARATHON.
Kunnen we niet beter voor veel meer mensen in actie komen?
De kracht van de Schrijfmarathon ligt in het enorme aantal brieven dat voor iemand wordt
geschreven, die bovendien uit alle hoeken van de wereld komen. Om deze reden is het aantal
mensen voor wie we in actie komen beperkt. Wel vind je op de website 21 extra voorbeeldbrieven
voor mensen die ook dringend onze aandacht vragen.
KAN IK ERVAN UITGAAN DAT DE BRIEF OOK DAADWERKELIJK AANKOMT?
Ja, je mag ervan uitgaan dat brieven die aan de autoriteiten zijn gericht, aankomen. Brieven en
kaarten voor de mensen voor wie we actievoeren komen meestal ook aan. In een enkel geval
wordt de post tegengehouden door bijvoorbeeld het gevangenispersoneel. In zulke gevallen is de
stapel met post ook een belangrijke boodschap: de gevangenenbewakers weten dan dat wereldwijd
bekend is dat dat zij iemand onterecht gevangenhouden.
KUNNEN AMNESTY-ACTIES MENSEN VOOR WIE WE OPKOMEN OOK SCHADEN?
We maken natuurlijk altijd de afweging in hoeverre mensen extra gestraft of meer onderdrukt
kunnen worden als bekend wordt dat Amnesty voor hen in actie komt. Daarom informeren we
vooraf bij familie of zij akkoord gaan met onze acties. Ook kan het gebeuren dat actie wel mogelijk
is, maar dat in protestbrieven of solidariteitskaarten Amnesty niet genoemd mag worden.
WAAROM VOEREN WE ACTIE VOOR EDWARD SNOWDEN?
Hij heeft zich niet aan de wet gehouden en verdient dan toch straf?
Het is vrij ongebruikelijk dat Amnesty zich aansluit bij een campagne die oproept tot gratie, omdat
dit in feite een schuldbekentenis is. Daarom willen we heel duidelijk zijn over het volgende:
Amnesty vindt dat er überhaupt geen aanklachten tegen Snowden hadden mogen worden
ingediend met betrekking tot de onthullingen die hij deed. Snowden openbaarde geheime
informatie omdat hij ervan overtuigd is dat iedereen ter wereld moet weten dat de NSA haar macht
misbruikt en de privacy van zoveel mensen schendt. Hij stelde daarmee schendingen van de
mensenrechten aan de kaak. Eerdere verzoeken aan president Obama om de aanklachten tegen
Snowden in te trekken werden niet ingewilligd. Veel presidenten verlenen aan het einde van hun
ambtstermijn gratie. Daarom hebben we dit gratieverzoek gedaan. En daarom schrijven we naar
Obama en niet naar zijn opvolger Trump. Deze brieven moeten dan ook snel op de post; Obama
treedt op 20 januari af.

HOE SLUIT IK DE SPAANSE BRIEF AAN DE PERUAANSE AUTORITEITEN AF?
Sluit af met: Muy attentamente (hoogachtend) en uw naam.

HOE IS HET NU MET… de mensen voor wie we in 2015 schreven
Zunar uit Maleisië moet terechtstaan voor negen aanklachten vanwege opruiing. Daarvoor kan hij
43 jaar cel krijgen. Zijn zaak loopt nog steeds. In september 2016 verklaarde hij voor de rechtbank
dat de aanklachten in strijd zijn met de grondwet. De rechtbank buigt zich hier nu over. Tot die tijd
kreeg Zunar een reisverbod opgelegd, nadat hij probeerde het land te verlaten.
De Amerikaan Albert Woodfox kwam op 19 februari vrij. Hij zat 44 jaar in eenzame opsluiting
voor een moord waarvan nooit bewezen is dat hij die pleegde.
Studentenleidster Phyoe Phyoe Aung uit Myanmar mocht op 8 april 2016 de gevangenis verlaten.
Binnenkort verwacht zij haar eerste kindje.
Yecenia Armenta uit Mexico kon zich op 7 juni 2016 met haar kinderen herenigen. Ze was ten
onrechte opgepakt vanwege een moord die ze niet gepleegd had.
In Nederland voerden we in 2015 ook actie voor Leyla en Arif Yunus uit Azerbeidzjan. Arif kwam
op 12 november 2015 vrij, Leyla op 9 december 2015. Inmiddels wonen ze, net als hun dochter
Dinara, in ons land.
Advocaat Waleed Abu al-Khair uit Saudi-Arabië, veroordeeld tot vijftien jaar cel, 50 duizend euro
boete en een reisverbod van vijftien jaar, zit nog steeds vast. Ook de Saudische blogger Raif
Badawi, voor wie we tijdens de Schrijfmarathon 2014 schreven, zit nog vast. Gelukkig heeft hij
geen nieuwe stokslagen meer gekregen. Europese Amnesty-secties proberen de Europese Unie te
bewegen meer druk uit te oefenen op de Saudische overheid om Raif, Waleed en andere
gewetensgevangenen onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Ook buiten Europa wordt nog
steeds actiegevoerd voor Raifs vrijlating. Amnesty Nederland richt zich op dit moment onder
anderen op de gevangengezette leden van mensenrechtenorganisatie ACPRA.
VLUCHTELINGEN
Waarom moet Europa vluchtelingen helpen?
Omdat alle EU-landen dat hebben beloofd met het ondertekenen van het VN-Vluchtelingenverdrag.
Volgens dit verdrag moeten mensen die in hun eigen land gevaar lopen door oorlog of
onderdrukking, bescherming krijgen in een ander land. Daar moeten zij ook een toekomst kunnen
opbouwen.
Kunnen vluchtelingen niet beter worden opgevangen in de eigen regio?
Dat gebeurt ook: 95 procent van de Syrische vluchtelingen wordt opgevangen in Turkije, Libanon,
Jordanië, Irak en Egypte. Maar daar is te weinig onderdak, eten en onderwijs.
Vluchtelingenorganisatie UNHCR krijgt van de lidstaten echter veel te weinig geld om mensen hulp
te bieden.

Wil Amnesty alle vluchtelingen naar Europa halen?
Nee. Wel willen we een eerlijke verdeling. Dat betekent dat Europa flink wat vluchtelingen moet
opnemen. Zo verlichten we ook de problemen in de regio. Als de opvang daar verbetert en mensen
er toekomstperspectief hebben, zullen veel minder vluchtelingen doorreizen naar Europa.
VRIJHEID VAN MENINGSUITING

Demonstratie tegen Zwarte Piet in Rotterdam
Tijdens de Sinterklaasintocht op 12 november wilden vreedzame activisten in Rotterdam
demonsteren tegen Zwarte Piet. De burgemeester van Rotterdam legde een algeheel
demonstratieverbod op voor het centrum van Rotterdam. Een dergelijk verbod is een vergaande
maatregel die alleen in uitzonderlijke situaties mag worden toegepast. Op 12 november was wat
Amnesty betreft geen sprake van een dergelijk situatie.
Amnesty is van mening dat de door de Rotterdamse burgemeester geuite vrees dat
tegendemonstranten geweld zouden gebruiken een reden had moeten zijn om vreedzame
demonstranten te beschermen en niet om hun vrijheid van meningsuiting in te perken.
Lees het nieuwsbericht voor meer informatie. LINK:
https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/rotterdam-schond-demonstratievrijheid
Komt Amnesty ook op voor landgenoten die in het buitenland vastzitten?
Als Nederlanders in het buitenland worden opgepakt vanwege hun inzet voor de mensenrechten,
kan Amnesty voor hen in actie komen. Als het om 'gewone' criminaliteit gaat, kan Amnesty in actie
komen in geval van marteling of de doodstraf.

