
Geraldine Chacón Venezuela

«JEG HAR SELV JOBBET MED SKRIV FOR 
LIV-SAKER TIDLIGERE, MEN JEG HADDE  
ALDRI TRODD AT JEG SKULLE BEFINNE MEG 
PÅ DEN ANDRE SIDEN AV KAMPANJEN.»



Geraldine Chacón
VENEZUELA

Den 1. februar 2018 kom syv bevæpnete menn fra 
den venezuelanske sikkerhetstjenesten hjem til 24 
år gamle Geraldine Chacón for å arrestere henne. 
Hennes forbrytelse? Å jobbe for at ungdom fra 
 fattige strøk i Venezuela skal få utdanning og ikke 
bli diskriminert.

Geraldine er en av lederene i Fundación de Embajadores 
Com unitarios (FEC), en frivillig organisasjon som gir ung
dom fra fattige områder utdanning og menneskerettighets
undervisning. Den andre lederen i FEC, Gregory Hinds, ble 
arrestert noen dager før Geraldine. Like før Geraldine og 
Gregory ble arrestert, ble FEC omtalt i et TVprogram som 
er kjent for å trakassere menneskerettighetsforkjempere  
og andre som står opp mot myndighetene. I programmet 
ble det påstått at FEC drev med svindel, og at de var 
ansvar lige for å indoktrinere unge mennesker med hvor  
bra kapitalismen er. 

Anklagene mot Geraldine handlet om at hun skulle ha 
forbindelser til en lokal organisasjon, som på sin side 
 hadde kontakt med personer som er beskyldt for å organ
isere voldelige demonstrasjoner mot regjeringen. Det er 
imidlertid ikke lagt frem noen bevis for disse påstandene, 
og det ble aldri reist noen tiltale mot Geraldine. Mye tyder 
på at Geraldine ble arrestert utelukkende for å hindre 
henne i å utføre sitt menneskerettighetsarbeid.

I fire måneder satt Geraldine fengslet uten lov og dom. 
Mens hun var i varetekt ble hun nektet å ha kontakt med 
familien sin, og fikk kun snakke med advokaten sin under 
rettshøringer. Hun fikk heller ikke tilstrekkelig med mat 
eller tilgang til sollys. 2. april beordret en domstol at 
 Venezuelas sikkerhetstjeneste skulle løslate Geraldine 
Chacón. Likevel tok det to måneder før sikkerhetstjenesten 
løslot henne. 

Nå er Geraldine løslatt, men hun er i stor fare for å bli 
 arrestert på nytt og hun har utreiseforbud. Hun nekter 
imidl ertid å la seg skremme til taushet, og fortsetter 
 arbeidet for diskriminerte barn og ungdommer.

Du kan lese mer om historien til Geradine Chacón her: 
www.amnesty.no/aksjon/geraldine

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
Fengslingen har vært en forferdelig prøvelse for Geraldine, 
og hun er fortsatt i fare for videre forfølgelse. Hilsener 
som gir henne støtte og oppmuntring er derfor ekstra 
viktig. Geraldine er glad i å lese. OBS! I dagens Venezuela 
er det mye politisk spenning. Det er viktig at du ikke 
kritiserer venezuelansk politikk i din solidaritetshilsen, det 
kan gjøre situasjonen til Geraldine verre.

UTTRYKK DIN SOLIDARITET PÅ TWITTER
Skriv gjerne på spansk om du kan, men hilsener på  
engelsk og fransk går også fint. Her er forslag: 
Engelsk: Geraldine Chacón you are a #Brave young woman.  
We admire you for your work for human rights. #W4R18 
Spansk: Geraldine Chacón es una joven #valiente que 
admiramos por su trabajo en favor de los derechos  
humanos. #W4R18 

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Skriv et protestbrev til statsadvokaten i Venezuela.
Henvend deg til: Tarek William Saab
Tiltaleform: Mr Attorney General

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT:
• anklagene mot Geraldine Chacón droppes umiddelbart 

og betingelsesløst og utreiseforbudet oppheves. 
Geraldine må få fortsette arbeidet sitt uten restriksjoner. 

• det raskt blir gjennomført en uavhengig etterforskning 
av all påstått mishandling av Geraldine i fengselet, og at 
de ansvarlige blir stilt for retten i en rettferdig rettssak.

Forslag til brevtekst finner du i aksjonen på
www.amnesty.no/aksjon/geraldine

Send brevene til:
Amnesty International Norge, att: Geraldine Chacón
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

SEND EN MELDING TIL STATSADVOKAT TAREK 
WILLIAM SAAB PÅ TWITTER OG INSTAGRAM
• #Venezuela: The case against Geraldine Chacón must 

be closed immediately and uncnditionally. It’s in your 
hands, @TarekWiliamSaab. #W4R18


