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Amnesty roept op tot actie tijdens Write for Rights 
Wethouder van Eekelen schrijft mee voor dappere jongeren 
 
Voorburg, 24 november 2019 
Op zaterdag 7 december klimt Amnesty weer in de pen om in actie te komen tegen onrecht. Dit 
jaar besteedt Amnesty speciale aandacht aan kinderen en jongeren. Wethouder Astrid van 
Eekelen van Leidschendam-Voorburg schrijft mee en opent om 10.30 uur de Schrijfmarathon. 
Iedereen is van harte welkom om mee te schrijven, brieven te ondertekenen en kaarten te sturen 
naar slachtoffers. Write for Rights is van 10.30 tot 16.00 uur in de Voorhof van de Oude Kerk te 
Voorburg aan de Herenstraat 77. 
 
Schrijf voor de vrijheid van Yasaman uit Iran 
Ook dit jaar schrijft Amnesty weer voor mensen die hard steun nodig hebben. Voor jongeren die 
gevangen zitten omdat ze opkomen voor de rechten van anderen, die worden gemarteld omdat ze voor 
hun mening uitkomen of die worden bedreigd om wie ze zijn. Tijdens Write for Rights worden 
slachtoffers van mensenrechtenschendingen een hart onder de riem gestoken en autoriteiten aangezet 
tot actie.  
Dit jaar gaat het om tien jongeren die zijn vervolgd, omdat zij op verschillende wijze opkomen voor 
mensenrechten. Amnesty roept op tot schrijven voor onder anderen Yasaman Aryani uit Iran. De 23-
jarige Iraanse actrice deelde bloemen uit aan vrouwelijke treinpassagiers op Internationale 
Vrouwendag. Yasaman vecht voor een wereld waarin vrouwen zelf kunnen kiezen welke kleren ze 
dragen. Zij droeg daarbij geen hoofddoek. In Iran mag dat niet. Yasaman kreeg 16 jaar cel, waarvan ze 
er minstens 10 moet uitzitten. Haar moeder, die ook meedeed aan de actie in de trein, kreeg dezelfde 
straf. Amnesty roept de Iraanse autoriteiten op om Yasaman onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te 
laten. 
 
Schrijf ook mee 
Schrijf ook mee op 7 december vanaf 10.30 uur tot 16.00 uur in de Voorhof van de Oude Kerk in 
Voorburg. Graag aanmelden via https://www.amnesty.nl/event/write-for-rights-2 
U bent tevens welkom op zondag 8 december. Dan staat Amnesty Leidschendam-Voorburg met haar 
stand met petities en materiaal in de Oude Kerk. 
 
Schrijven heeft effect: Moses Akatugba uit Nigeria is vrij 
De 16-jarige Nigeriaan Moses Akatugba werd in 2005 opgepakt op verdenking van het stelen van 
telefoons. Hij werd gevangengezet, gemarteld en ter dood veroordeeld. In 2014 schreven  mensen 
wereldwijd massaal tijdens Write for Rights voor zijn vrijlating. Met succes want Akatugba kwam 
uiteindelijk in 2015 vrij. Toen hij vernam dat zoveel mensen voor hem in actie waren gekomen, zei hij: 
‘Ik ken deze mensen niet, ik heb hen nooit ontmoet, maar toen ik om hulp schreeuwde, kwamen ze 
massaal in actie om mij te redden. Ik heb voor hen gebeden en beloof me in te gaan zetten voor 
slachtoffers van marteling en ter dood veroordeelden. Toen ik hoorde wat er allemaal voor me is 
gedaan door Amnesty International, was ik de gelukkigste man op aarde.’  
 
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.leidschendam-

voorburg.amnesty.nl  
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