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Oproep schrijven tegen onrecht tijdens Schrijfmarathon Amnesty  
 
Voorburg, 24 november 2017 
Op zaterdag 9 december om 10.30 uur, ter ere van de Dag van de Mensenrechten, opent 
burgemeester Tigelaar de jaarlijkse Schrijfmarathon van Leidschendam-Voorburg in de Voorhof 
van de Oude Kerk in Voorburg. Wereldwijd komen tijdens de schrijfmarathon honderdduizenden 
mensen in actie voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Iedereen is van harte 
welkom om deel te nemen aan de Schrijfmarathon.  

 

Burgemeester Tigelaar schrijft eerste brief voor vrijheid 
Burgemeester Klaas Tigelaar van Leidschendam-Voorburg schrijft de eerste brief, 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. De schrijvers vragen om 
vrijlating van gewetensgevangenen en berechting van daders van mensenrechtenschendingen. Op 
deze manier wordt slachtoffers een hart onder de riem gestoken en de autoriteiten aangezet tot actie. 
Wereldwijd schrijven mensen brieven voor slachtoffers die zijn gemarteld om wat ze geloven, 
gediscrimineerd worden om wie ze zijn, of gevangenzitten omdat ze voor hun mening uitkwamen.  
 
Kom in actie tegen onrecht en schrijf mee 
Tijdens de Schrijfmarathon van 2017 krijgen mensenrechtenverdedigers speciale aandacht. Zij hebben 
de moed om machthebbers ter verantwoording te roepen, om op te komen voor de vrijheid van 
meningsuiting en actie te voeren tegen discriminatie en onderdrukking. Doordat ze op de voorgrond 
treden zijn ze een gemakkelijke prooi voor de autoriteiten. Wereldwijd worden activisten steeds vaker 
slachtoffer van intimidatie, vervolging en geweld. Zoals de directeur van Amnesty Turkije, die nu op 
borgtocht is vrij gelaten.  
Dit jaar schrijft Amnesty ook voor de gerechtigheid van Xulhaz Mannan uit Bangladesh. Xulhaz had 
de moed om op te komen voor de rechten van lesbiennes, homo’s en biseksuelen en transgenders 
(LHBT’s). Hij was een van de drijvende krachten achter het eerste tijdschrift voor LHBT’s van het land, 
Roopban. Op 25 april 2016 drongen leden van een militante islamitische groepering zijn flat binnen en 
vermoordden hem met machetes. Ondanks overtuigend bewijs, onder meer van ooggetuigen en 
camerabeelden, is tot nu toe niemand aangeklaagd voor deze gruwelijke daad. Amnesty roept de 
minister van Binnenlandse Zaken van Bangladesh op het onderzoek naar de moord op Xulhaz Mannan 
onmiddellijk voort te zetten en de daders te berechten. 
Iedereen is van harte welkom om mee te schrijven op zaterdag 9 december tussen 10.00 en 16:30 uur 
in De Voorhof aan de Herenstraat 77. Op zondag 3 december om 10.00 uur is het ook mogelijk een 
petitie te ondertekenen. Dan staat Amnesty Leidschendam-Voorburg met haar stand in de Dorpskerk 
aan de Damhouderstraat 2 (Vlietwijk Leidschendam).  
 
Schrijven werkt 
Hoe groter de vuist tegen onrecht, des te groter de druk op autoriteiten om te zorgen voor 
gerechtigheid. Machthebbers staan liever niet te boek als onderdrukker, folteraar of tiran. Ook de 
brieven aan de slachtoffers zijn heel belangrijk. Te weten dat er mensen over de hele wereld voor hen 
opkomen, geeft ze de kracht om vol te houden. In de woorden van de Mexicaanse Yecenia: ‘Ik las de 
brieven. Ik las ze allemaal. De brievenschrijvers doen het mooiste wat ze kunnen: mensen in 
onrechtvaardige situaties helpen. Het voelt fantastisch.’  De Mexicaanse Yecenia zat sinds juli 2012 in 
de gevangenis nadat ze, na vijftien uur marteling en het dreigement dat haar kinderen gedood zouden 
worden, een moord bekende die ze niet had begaan. Op 7 juni 2016 kwam ze vrij.  
 
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 Leidschendam-Voorburg vindt u op de site www.voorburg.amnesty.nl en 

www.amnesty.nl/schrijfmarathon. 
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