
 

 

P e r s b e r i c h t 
 

Amnesty roept op tot actie tijdens Schrijfmarathon en Fakkelwake  
 
Voorburg, 30 november 2015 
Op donderdagavond 10 december, de Dag van de Mensenrechten, organiseert Amnesty 
Voorburg haar jaarlijkse fakkelwake van 17.00 uur tot 19.00 uur. Verzamelpunt bij het 
Stiltecentrum in winkelcentrum Leidsenhage aan de Berkenhove 13 te Leidschendam. Met het 
fakkellicht wil de Amnestygroep mensen attent maken op de voor iedereen belangrijke 
mensenrechten. Ook houdt Amnesty Voorburg haar jaarlijkse schrijfmarathon op zaterdag 12 
december van 11.00 uur tot 17.00 uur in de Oude Kerk aan de Herenstraat. Iedereen is van harte 
welkom om deel te nemen aan de fakkelwake en de schrijfmarathon.  

 

Oproep tot schrijven voor de mensenrechten 
Tijdens Amnesty’s schrijfmarathon komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie voor 
slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Door het schrijven van brieven en het ondertekenen van 
petities worden gewetensgevangenen een hart onder de riem gestoken en autoriteiten aangezet tot 
actie. De brieven bewijzen dat ‘gewone’ burgers zich met succes kunnen verenigen tegen onrecht. De 
woorden van Moses Akatugba uit Nigeria tonen dat aan: ‘Ik wist niet dat mensen nog zo’n grote liefde 
hadden voor hun medemens. Toen ik hoorde wat er allemaal door Amnesty voor mij is gedaan, was ik 
de gelukkigste man op aarde.’ Tijdens de Schrijfmarathon van 2014 schreven meer dan 800.000 
mensen voor de ter dood veroordeelde Moses Akatugba. Op 28 mei 2015 kreeg hij na bijna tien jaar cel 
gratie en is vrijgelaten.  
Dit jaar schrijft Amnesty voor de gerechtigheid van zeven mensen. Eén daarvan is de gevangen 
vooraanstaande advocaat Waleed al-Khair uit Saudi-Arabië. Waleed is in 2014 veroordeeld tot vijftien 
jaar gevangenisstraf. Hij stond veel slachtoffers van mensenrechtenschendingen bij, waaronder Raif 
Badawi, de blogger die tot tien jaar cel en duizend stokslagen is veroordeeld.  
Amnesty schrijft voor de 68-jarige Albert Woodfox uit de VS, die al 43 jaar in eenzame opsluiting zit in 
de gevangenis. Albert werd veroordeeld voor de moord op een bewaker, maar heeft altijd beweerd 
onschuldig te zijn. Amnesty schrijft ook voor de Mexicaanse Yecenia Armenta. Yecenia werd zo zwaar 
gemarteld, dat ze een moord bekende. Dat terwijl er geen enkele aanwijzing is voor haar betrokkenheid 
bij de moord. Yecenia zit inmiddels al drie jaar in de gevangenis.  
 
Op zaterdag 12 december houdt Amnesty Voorburg de Schrijfmarathon van 11.00 uur tot 17.00 uur in 
de Oude Kerk aan de Herenstraat 77, in het bijgebouw de Voorhof. Iedereen is van harte welkom om 
mee te doen, door het schrijven van één of meerdere brieven of het ondertekenen van petitielijsten. 
 

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. 
 
Amnesty’s werk blijft helaas nodig. Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd 
plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer 
van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. 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 op 
www.amnesty.nl/schrijfmarathon. 
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