
CHELSEA MANNING  uit de Verenigde Staten 
werd eind 2013 tot 35 jaar gevangenisstraf 
veroordeeld. Ze had geheime informatie gelekt naar de 
klokkenluiderssite Wikileaks over mogelijke 
mensenrechten-schendingen door Amerikaanse 
troepen in het buitenland. 

Manning is ervan overtuigd dat ze misstanden 
bekendmaakte met het openbaren van de informatie. 
Ze wilde een openbaar debat aanwakkeren over het 
optreden van het Amerikaanse leger in Irak en 
Afghanistan. De rechter zag het anders en veroordeelde 
Chelsea Manning wegens overtreding van de 
spionagewet en het ‘helpen van de vijand’. Amnesty 
verzoekt de autoriteiten om haar vrij te laten.

Onmenselijke behandeling 
Chelsea Manning diende als soldaat eerste klas in het 
Amerikaanse leger. Als analist had ze toegang tot het 
elektronisch archief met (geheime) documenten voor 
overheidsdiensten. In 2010 openbaarde zij zo’n 
700.000 documenten via WikiLeaks, waaronder bijna 
400.000 Irak-documenten en talloze diplomatieke 
mails. Er werden ook schokkende videobeelden 
gepubliceerd van een Amerikaanse luchtaanval in 
Bagdad waarbij achttien burgers werden doodgeschoten.

Voorafgaand aan haar rechtszaak werd Manning zeven 
maanden lang geïsoleerd gevangengehouden. Een 
rapporteur van de Verenigde Naties bestempelde haar 
leefomstandigheden als ‘onmenselijk’ en ‘vernederend’.

Nadat het vonnis was uitgesproken gaf de soldaat, die 
als Bradley Manning werd geboren, aan als vrouw te 
willen leven. Zij nam de naam Chelsea aan. Als ze niet 
wordt vrijgelaten, zit ze vast tot ze 61 is.

Op 10 december, Internationale Dag van de Rechten van de 
Mens, vestigt Amnesty International wereldwijd de aandacht 
op mensen die jouw hulp nodig hebben. We doen dat met wat 
keer op keer zijn kracht bewijst: het schrijven van brieven. 
De pen is een machtig wapen.
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•  We vragen president Obama Chelsea Manning vrij te laten als 
erkenning van haar motieven voor haar handelwijze, vanwege haar 
behandeling in de gevangenis voorafgaand aan het proces en 
vanwege tekortkomingen tijdens de rechtszaak. 

•  We vragen de Amerikaanse regering een onderzoek in te stellen 
naar de daders van de mishandelingen van Chelsea Manning.

President Barack Obama 
The White House 
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington D.C. 20500
Verenigde Staten

Het is belangrijk om Chelsea Manning te 
steunen. Aanmoedigingen van waar ook ter 
wereld zal zij enorm waarderen. Manning wordt 
op 17 december 27 jaar.

Voorbeeldgroet:
We are thinking of you and 
hope you will be released soon.

(We denken aan u en hopen dat 
u snel wordt vrijgelaten.)

My best wishes are with you. 
Take heart from knowing that 
you are not forgotten.

(Mijn beste wensen. Put moed 
uit de wetenschap dat u niet 
wordt vergeten.)

Adres:
Chelsea E. Manning 89289
1400 North Warehouse Road
Fort Leavenworth, Kansas 
66027-2304
Verenigde Staten

Zie www.amnesty.nl/schrijfmarathon  
voor alle schrijfacties.


