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WAAR MOET IK OP LETTEN?
•

Bij elke beschrijving staan TIPS. Er staat bijvoorbeeld vermeld in welke taal je
kunt schrijven en of je een religieuze kaart kunt sturen. Lees deze tips goed.

•

Het is uiteraard de bedoeling kaarten met opbeurende afbeeldingen te sturen.
Kindertekeningen kunnen in dit opzicht soms heel schokkend overkomen.

•

Houd rekening met andere culturele en religieuze zeden dan de onze. Stuur
bijvoorbeeld geen kaarten met alcoholische dranken erop of afbeeldingen van
schaars geklede vrouwen of mannen.

•

Bij elke beschrijving staat ook een voorbeeldgroet. Maar vooral persoonlijke
kaarten, met een persoonlijk verhaal en afbeelding worden zeer gewaardeerd.

•

Ga niet in op de politieke situatie in het land van de gevangene of op datgene
waar de gevangene van wordt beschuldigd. Dit kan tegen hem of haar gebruikt
worden.

•

Gebruik het liefst ‘gewone’ postzegels om te voorkomen dat gevangenbewaarders
je post achterhouden vanwege de fraaie postzegels.

WAT MOET IK DOEN ALS IK POST TERUG KRIJG?
•

Als je een reactie ontvangt, stuur ons daarvan dan een kopie.

•

Word je groet teruggestuurd omdat de gevangene overgeplaatst zou zijn of de
post geweigerd werd, dan horen wij dat ook graag.

•

Ga niet in op eventuele verzoeken om geld; neem in dat geval contact op met
ons.

•

Je kunt ons bereiken via actieservice@amnesty.nl of
Amnesty International
Actieservice
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

Gedurende het jaar verandert er veel in deze lijst. Gebruik daarom altijd de meest actuele versie van de
Groetenlijst. Die vind je op www.amnesty.nl/kom-in-actie/amnesty-bij-jou-de-buurt/handleidingen-enmaterialen. Voor vragen kun je contact opnemen met actieservice@amnesty.nl.
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CHILI
Gustavo Gatica

Tijdens een protest in november 2019 gebruikte de oproerpolitie rubberkogels om de
demonstranten uiteen te drijven. Een regen van kogels trof Gustavo Gatica (22) in zijn
gezicht. Hij raakte blind aan beide ogen. ‘Ik gaf mijn ogen zodat mensen wakker geschud
zouden worden,’ zegt Gustavo.
Eind 2019 protesteerden honderdduizenden Chilenen wekenlang tegen een aangekondigde
verhoging van de prijs voor het openbaar vervoer en de ongelijkheid in het land. Gustavo Gatica
studeerde op dat moment psychologie in de hoofdstad Santiago. Ook hij ging de straat op. De
politie trad hard op tegen de demonstranten. Bijna dagelijks vielen er honderden gewonden, maar
de autoriteiten grepen niet in.
De politie opende zelf een onderzoek naar het buitensporige politiegeweld, maar concludeerde dat
niemand verantwoordelijk kon worden gehouden. Er werd zelfs gesuggereerd dat andere
demonstranten Gustavo hadden verwond. Na Amnesty-publicaties hierover, klaagde de openbaar
aanklager eind augustus 2020 een agent aan voor het verwonden van Gustavo. Het is belangrijk
dat de autoriteiten ook onderzoek doen naar de bevelhebbers.
Stuur een kaart, zodat Gustavo weet dat jij hem steunt.
TIP
Schrijf in het Spaans of Engels
VOORBEELDGROET
Querido Gustavo, ¡Estoy contigo!
(Beste Gustavo, ik steun je)
ADRES (de kaarten worden doorgestuurd)
Gustavo Gatica
c/o Diego Martínez
Director de Crecimiento
Amnistía Internacional Chile
Av. Rojas Magallanes 1869, departamento 104
La Florida, Santiago, Chile

Gedurende het jaar verandert er veel in deze lijst. Gebruik daarom altijd de meest actuele versie van de
Groetenlijst. Die vind je op www.amnesty.nl/kom-in-actie/amnesty-bij-jou-de-buurt/handleidingen-enmaterialen. Voor vragen kun je contact opnemen met actieservice@amnesty.nl.
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CHINA
Yiliyasijiang Reheman

Yiliyasijiang Reheman is een islamitische Oeigoer uit de Chinese provincie Xinjiang. In
juli 2017 verdween Yiliyasijiang plotseling. Hij studeerde in Egypte toen China er bij de
Egyptische regering op aandrong om honderden Oeigoeren in het land op te pakken.
Yiliyasijiang was een van hen. Vermoedelijk zit hij in een heropvoedingskamp.
Zijn vrouw Mairinisha hoorde dat Yiliyasijiang was teruggestuurd naar Xinjiang. Ze vermoedt dat hij
in een van de heropvoedingskampen zit, waar de Chinese overheidspropaganda wordt ingezet om
de overwegend islamitische Oeigoeren te hersenspoelen.
Heropvoedingskampen
China houdt naar schatting tot een miljoen Oeigoeren, Kazakken en andere voornamelijk
islamitische minderheidsgroepen gevangen in heropvoedingskampen in de regio Xinjiang. Ze
worden onderworpen aan politieke indoctrinatie en gedwongen hun geloof af te zweren. Ze krijgen
geen rechtszaak en zitten vaak maanden vast. Gevangenen die weerstand bieden of te weinig
‘vooruitgang’ boeken worden gestraft, onder andere door voedsel te onthouden, eenzame
opsluiting of een pak slaag. Er zijn berichten van doden in de kampen, onder meer door zelfmoord
omdat gevangenen de wrede behandeling niet aankonden.
Steun Yiliyasijiangs vrouw Mairinisha met een kaartje!
TIPS
•
Neem geen politiek standpunt in
•
Yiliyasijiang is een groot voetbalfan
VOORBEELDGROET
I hope you are well and wish you can reunite with your husband Yiliyasijiang Reheman soon!
ADRES
Mairinisha Abuduaini
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi / Amnesty International Turkey
Hacımimi Mh. Kemeraltı Cd.
Ada Han No.31 Kat:2
Daire:2 34425 Karaköy,
Beyoğlu, Istanbul
Turkije

Gedurende het jaar verandert er veel in deze lijst. Gebruik daarom altijd de meest actuele versie van de
Groetenlijst. Die vind je op www.amnesty.nl/kom-in-actie/amnesty-bij-jou-de-buurt/handleidingen-enmaterialen. Voor vragen kun je contact opnemen met actieservice@amnesty.nl.
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TURKIJE
Eren Keskin

De prominente Turkse mensenrechtenadvocaat Eren Keskin werd in februari tot ruim 6
jaar cel veroordeeld op grond van antiterrorismewetten. Ze is op borg vrij in afwachting
van het hoger beroep.
Eren Keskin is al meer dan honderd keer opgepakt en ook eerder veroordeeld tot celstraffen en
boetes. Soms omdat ze zich kritisch uitliet over de regering, andere keren omdat ze seksueel
geweld tegen Koerdische vrouwen openbaar maakte. Ook werd ze met de dood bedreigd vanwege
haar werk.
Stuur een kaart, zodat Eren Keskin weet dat jij haar steunt.
TIPS
•
Schrijf in het Turks of Engels
•
Neem geen politiek standpunt in
•
Gebruik geen religieuze kaarten
VOORBEELDGROET
I stand with you. Expressing nonviolent opinions is not a crime.
(Ik steun je. Je mening geven is geen misdaad)
ADRES
Kuloğlu mah.
Turnacıbaşı Sok.
Fikret Tuner İşhanı No: 39 Kat.2
Beyoğlu/İstanbul
Turkije

Gedurende het jaar verandert er veel in deze lijst. Gebruik daarom altijd de meest actuele versie van de
Groetenlijst. Die vind je op www.amnesty.nl/kom-in-actie/amnesty-bij-jou-de-buurt/handleidingen-enmaterialen. Voor vragen kun je contact opnemen met actieservice@amnesty.nl.

