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In de gevangenis 
In Nederland krijgen gevangen een eerlijk 
proces. Je bent pas schuldig als er genoeg 
bewijs is dat je iets gedaan hebt. Je kunt in ons 
land niet worden opgesloten omdat je een 
andere mening hebt dan de regering. In 
Nederland hebben we vrijheid van 
meningsuiting. Je mag alles zeggen wat je wilt, 
zolang je niet aanzet tot haat en discriminatie.  

In heel veel landen op de wereld is dat niet zo. 
Mensen worden zonder eerlijk proces gevangen 
gezet. Ook mensen die het niet met de regering 
eens zijn, worden zomaar in de gevangenis 
gegooid. Dit worden politieke gevangenen 
genoemd.  

Amnesty International is een organisatie die 
onder ander opkomt voor gevangenen. De 
leden schrijven brieven naar regeringen waarin 
ze vragen mensen een eerlijk proces te geven, 
te stoppen met martelen van gevangenen en 
het stoppen met het uitvoeren van de 
doodstraf. 

Ook schrijven de leden van Amnesty kaarten 
naar gevangenen om ze te laten weten dat ze 
niet vergeten worden. Hier hebben de 
gevangenen veel steun aan.  

Lees de tekst bij stap 1. Bekijk 
daarna het schema. Welke 
zinnen passen het beste bij 
Nederland? Zet achter deze 
zinnen een kruisje.   

 

Op de foto zie je Sandy Eknaligoda en haar twee zonen. Sandy woont in Sri Lanka. Op de 
foto die ze vasthoudt staat haar man Prageeth, een journalist. Prageeth verdween 
spoorloos in 2010 nadat hij kritiek op de regering had geuit. Amnesty zorgt er voor dat 
Prageeth niet vergeten wordt. Bron: www.amnesty.nl 



 Veenhuizen als gevangenisdorp 

Schrijf een  kaart 

Je gaat een kaart schrijven aan een politieke gevangene.  Je meester of juf vertelt je er meer 
over.  
Maak hieronder eerst een kladversie. Schrijf je kaart in het Engels. 
Volg daarna de instructies van je juf of meester op om de kaart te versturen.


