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Schrijfmarathon Amnesty roept op tot actie tegen onrecht  
 
Voorburg, 1 december 2016 
Op zaterdag 10 december, de Dag van de Mensenrechten, opent burgemeester Tigelaar de 
jaarlijkse Schrijfmarathon van Amnesty Voorburg om 10.30 uur in de Voorhof van de Oude Kerk 
in Voorburg. Op deze dag komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie voor 
slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen 
aan de Schrijfmarathon. De Voorhof aan de Herenstraat 77 is open tussen 10.00 en 16.00 uur. 

 

Burgemeester Tigelaar schrijft ook mee 
Burgemeester Klaas Tigelaar van Leidschendam-Voorburg opent de Schrijfmarathon en schrijft mee, 
om samen met elkaar een enorme vuist tegen onrecht te maken. Tijdens de Schrijfmarathon is iedereen 
van harte welkom om brieven te ondertekenen en kaarten te sturen naar slachtoffers. Op deze manier 
worden slachtoffers van mensenrechtenschendingen een hart onder de riem gestoken en de 
autoriteiten aangezet tot actie. De brievenschrijvers schrijven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze 
geloven, die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, of vastgezet werden omdat ze voor hun mening 
uitkwamen. 
 
Kom in actie voor de rechten van de mens  
Ook dit jaar schrijft Amnesty weer voor mensen die onze steun hard nodig hebben. Voor onder andere 
de 10-jarige Annie Alfred uit Malawi, die voor haar leven moet vrezen omdat ze albino is. Annie heeft 
albinisme, waardoor mensen denken dat ze over magische krachten beschikt. In Malawi leven zo’n 7 tot 
10 duizend mensen als Annie. Allemaal lopen zij het risico te worden ontvoerd en gedood, omdat de 
daders denken dat hun lichaamsdelen een fortuin waard zijn. Amnesty roept  de president van Malawi 
op mensen met albinisme te beschermen. Amnesty schrijft ook voor Johan Teterissa, de Molukse leraar 
voor wie Amnesty al heel lang actie voert, omdat hij herhaaldelijk werd gemarteld en vijftien jaar cel 
kreeg voor het verkondigen van zijn mening en voor het zwaaien met de Molukse vlag. Teterissa zit een 
celstraf van vijftien jaar uit vanwege ‘rebellie’, een aanklacht die in Indonesië vaker wordt gebruikt om 
vreedzame activisten vast te zetten. Amnesty roept de Indonesische autoriteiten op om hem 
onmiddellijk vrij te laten. 
 
Schrijven helpt 
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. Bijna al 
die jaren bracht Woodfox door in een donkere isoleercel. Tijdens de Schrijfmarathon van december 
2015 schreven vrijwilligers over de hele wereld brieven om Woodfox te steunen en te pleiten voor zijn 
vrijlating. Na intensieve actievoering kwam Albert dit jaar vrij. Met de volgende woorden sprak hij zijn 
waardering uit: ‘De brieven vanaf de andere kant van de gevangenismuur vormden een enorme bron 
van kracht voor mij in mijn voortdurende strijd voor vrijheid.’ 
 
Amnesty International 

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty doet onderzoek en voert actie 

gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige mensenrechtenschendingen. Deze vinden nog 

steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. 

Gewetensgevangenen krijgen vaak oneerlijke processen en de doodstraf wordt nog steeds uitgevoerd.  

Meer informatie over Amnesty Voorburg vindt u op de site www.voorburg.amnesty.nl en 

www.amnesty.nl/schrijfmarathon. 
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