
WAT IS ER AAN DE HAND 
Wie: Teodora (35), mama van een elfjarige zoon.
Wat: veroordeeld in 2008.
Waarom: beschuldigd van abortus.
Straf: 30 jaar gevangenisstraf.
Waarom schrĳ ven we voor Teodora: omdat er geen 
enkele aanwĳ zing is dat zĳ  haar baby heeft gedood.
Actiemogelĳ kheden: brief naar de autoriteiten. 

‘Ik praat er niet over. Als mensen vragen waarom ik 
hier zit, zeg ik dat ik een moord heb gepleegd, 
en dan stopt het gesprek.’
Teodora del Carmen Vasquez

30 JAAR CEL VOOR MOEDER DOODGEBOREN BABY
TEODORA DEL CARMEN VASQUEZ EL SALVADOR

30 JAAR CEL VOOR MOEDER 
DOODGEBOREN BABY 

Op 13 juli 2007 kreeg de zwangere Teodora plotseling 
erge buikpĳ n. Toen de pĳ n verergerde, riep ze hulp van 
de politie in om haar naar het ziekenhuis te brengen. 
Terwĳ l ze op de politie wachtte, voelde ze een sterke 
aandrang om naar de wc te gaan. Daar beviel ze 
onverwacht van haar baby, waarna ze fl auwviel. Toen de 
politie arriveerde, trof ze de baby dood aan. Teodora 
werd gearresteerd op verdenking van het doden van haar 
baby. Teodora kreeg een miskraam en werd tot dertig 
jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens ‘abortus’. 

In El Salvador is abortus sinds 1997 verboden, ook als 
een vrouw of meisje zwanger raakt na verkrachting, 
incest of wanneer haar leven door de zwangerschap 
gevaar loopt. Daardoor is een cultuur van achterdocht 
ontstaan tegenover zwangere vrouwen die een miskraam 
krĳ gen of van wie de baby kort na de geboorte overlĳ dt. 
In El Salvador zitten meer vrouwen vast vanwege 
miskramen of het plegen van abortus. Ze kregen 
gevangenisstraffen variërend van 12 tot 40 jaar. 

Van 5 tot 31 december vestigt Amnesty 
International tĳ dens een wereldwĳ de 
Schrĳ fmarathon de aandacht op mensen die jouw 
hulp nodig hebben. De pen is een machtig wapen. 
Jouw brief kan levens veranderen. Schrĳ f mee!



Als je liever zelf een tekst maakt voor je brief, gebruik dan zeker 
deze eisen:

• Actuar para garantizar la libertad inmediata de 
Teodora del Carmen Vásquez. 

• Actuar para poner en libertad a todas las demás 
mujeres encarceladas por complicaciones 
relacionadas con el embarazo que hayan 
agotado otros recursos legales.

Benito Antonio Lara Fernández
Ministro de Justicia y Segurridad Pública
17 Avenida Norte, Complejo Plan Maestro
Edifi cio B1, nivel 1
Alamenda Juan Pablo II
San salvador
El Salvador

Vraag ook je vrienden om mee online actie te voeren via www.schrijfmarathon.be

VOORBEELDBRIEF

SCHRĲ F JE EIGEN BRIEFSTUUR JE BRIEF NAAR:

(datum, plaats)
Señor ministro de Justicia,

Teodora del Carmen Vásquez cumple actualmente una pena de 30 años de prisión por 
homicidio agravado , tras dar a luz a un bebé muerto en el trabajo. Se presumió que 
era culpable de haberse sometido a un “aborto” en lugar de una posible víctima de 
complicaciones del embarazo.
El juicio de Teodora tuvo defi ciencias y careció de las debidas garantías procesales. 
Se presumió su culpabilidad y, al proceder de una familia pobre, Teodora no pudo 
pagar a un equipo jurídico efi caz que la defendiera.
Señor ministro, le pido que proceda a actuar para garantizar la libertad inmediata de 
Teodora del Carmen Vásquez. Le pido que proceda a actuar para poner en libertad 
a todas las demás mujeres encarceladas por complicaciones relacionadas con el 
embarazo que hayan agotado otros recursos legales.

Atentamente,
(naam, handtekening)

DOE MEE AAN DE SCHRIJFMARATHON VAN 5 TOT 
31 DECEMBER.         www.schrijfmarathon.be

LEVENS VERANDEREN
JOUW BRIEF KAN

Amnesty International, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen, 03 271 16 16, info@aivl.be


