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Amnesty vraagt inwoners te schrijven tegen onrecht  

Burgemeester Tigelaar schrijft mee 
 

Voorburg,  28 november 2020 
Amnesty Voorburg vraagt inwoners om in de pen te klimmen tijdens de Write for Rights 
schrijfactie van Amnesty International. Burgemeester Klaas Tigelaar van Leidschendam-
Voorburg opent om 10.30 uur de Schrijfmarathon en schrijft mee, om samen een enorme vuist 
tegen onrecht te maken. Iedereen is welkom om mee te schrijven en brieven te ondertekenen. 
Write for Rights vindt plaats op zaterdag 12 december van 10.30 tot 16.00 uur in de Voorhof van 
de Oude Kerk te Voorburg aan de Herenstraat 77. 
 
Schrijven tijdens Corona  
Door Corona doet Amnesty Voorburg het dit jaar anders. Schrijven kan in de in de Voorhof van de Oude 
Kerk op afstand. Individuele schrijfpakketten zijn beschikbaar. Vanwege de coronamaatregelen is een 
mondkapje verplicht bij binnenkomst. Het is ook mogelijk om thuis te schrijven en een schrijfpakket bij 
de Amnestystand op te halen, waarin alle benodigde informatie en materiaal zit. 
 
Schrijf voor de vrijheid van vrouwenrechtenactivist Nassima 
Rond de Internationale dag van de Rechten van de Mens, worden miljoenen brieven geschreven tegen 
onrecht. Voor mensen die onterecht vastzitten, bedreigd en gemarteld worden omdat ze opkomen voor 
hun rechten. Met brieven dwingen we overheden tot ingrijpen. We schrijven dit jaar voor onder andere 
Nassima al-Sada uit Saudi-Arabië, een moeder van drie kinderen. Nassima uitte kritiek op de 
autoriteiten vanwege de discriminatie van vrouwen in haar land. Sinds juli 2018 zit zij hiervoor 
gevangen. Nassima voerde onder meer actie tegen het voogdijsysteem. Dat zorgt ervoor dat een vrouw 
voor veel zaken eerst toestemming moet krijgen van een mannelijke voogd. Nassima kwam ook op voor 
het recht van vrouwen om te mogen autorijden. Precies een week nadat het rijverbod voor vrouwen was 
opgeheven, werd ze gearresteerd. In de gevangenis werd Nassima mishandeld en een jaar lang 
volledig geïsoleerd opgesloten. Nassima mag geen bezoek ontvangen, ook niet van haar advocaat. 
Amnesty roept de koning van Saudi-Arabië op om Nassima al-Sada onmiddellijk vrij te laten. 
 
Schrijven helpt! Teodora Vásquez uit El Salvador kwam vrij 
Door de grote hoeveelheid brieven die door deze wereldwijd georganiseerde actie wordt verstuurd, 
voelen machthebbers zich onder druk gezet. Steeds vaker helpt de extra aandacht om slachtoffers vrij 
te krijgen, te zorgen voor bescherming of gerechtigheid. In de afgelopen jaren hebben de brieven die 
tijdens Write for Rights werden geschreven de levens veranderd van slachtoffers, zoals van Teodora. 
Teodora del Carmen Vásquez uit El Salvador kwam vrij. ‘Absolutamente!’ antwoordde Teodora toen 
Amnesty vroeg of de acties die we voor haar voerden zin hadden. Zeven keer belde de zwangere 
Teodora het alarmnummer toen op een avond onverwacht de weeën begonnen. De ambulance kwam 
niet en ze bracht haar dochtertje alleen ter wereld. Het meisje werd dood geboren, maar Teodora werd 
beschuldigd van abortus. Dat is in El Salvador onder alle omstandigheden strafbaar en het vonnis was 
wreed: 30 jaar cel. Nadat ze 10 jaar van haar straf had uitgezeten kwam ze mede door de schrijfactie in 
2018 vervroegd vrij. Tijdens de Write for Rights stuurden mensen brieven naar de autoriteiten en 
steunbetuigingen naar Teodora. 
 
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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