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Beste Amnesty-supporter,

Het zijn complexe tijden en mensenrechten worden, 
op zijn minst gezegd, uitgedaagd. Jouw steun voor 
Amnesty toont aan dat dit ook jou raakt. Al meer dan 50 
jaar bewijst Amnesty dat er écht iets kan veranderen als 
we samen in beweging komen. Wat ooit begon als een 
kleine groep van hoopvolle burgers, is uitgegroeid tot 
een wereldwijde beweging van zeven miljoen mensen 
die strijden tegen onrecht. In dit nummer lees je onder 
meer over veertien Poolse vrouwen die actievoeren voor 
mensenrechten. Mensenrechtenschendingen spelen 
zich immers niet alleen af aan de andere kant van de 
wereld.

Amnesty Vlaanderen telt intussen ruim 
honderdduizend supporters. Jij hoort daarbij, waarvoor 
dank. En nog wat cijfers: 3.500, 12.500, 35.000, 
33.000. Dat waren de aantallen van de eerste vier 
klimaatmarsen waarbij jongeren een dag school lieten 
om te betogen voor een echt klimaatbeleid. Maar ook 
onze Amnesty-jongeren kunnen actievoeren! Denk 
maar aan de tienduizenden leerlingen die brieven 
schreven op de recentste Schrijf-ze-VRIJdag in 570 
Belgische scholen.

Ook de Schrijfmarathon eind 2018 was een 
succes. Die leverde in ons land 352.000 brieven, 
petitiehandtekeningen en kaartjes op. Vele Belgen 
toonden zich solidair met vrouwen die hun 
nek uitsteken voor meer vrijheid, gelijkheid en 
rechtvaardigheid, maar daarvoor een zware prijs 
betalen. Een Amnesty-supporter blijft niet stilzitten 
bij onrecht, maar doet iets. Een brief schrijven, 
demonstreren, geld storten, een wafelenbak 
organiseren, noem maar op. Jong of oud, dat maakt 
niet uit. Dat ontdek je ook in het interview met Julienne, 
een 88-jarige activiste uit Schelle.

Warme groet,
Hilde

 OP DE COVER 
Teodora Vásquez verlaat na elf jaar de 
gevangenis, februari 2018. Na een miskraam 
was ze in El Salvador tot 30 jaar cel 
veroordeeld wegens “moord”. 
© Getty
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DOCU- EN DEBATAVOND

VERDACHT

Wat is het probleem met etnisch profileren en waarom 
belangt het ons allemaal aan? In de Roma in Antwerpen 
wijden we een interactieve avond aan deze vragen. Mensen 
die met etnische profilering in aanraking komen krijgen 
een stem en politieke kleppers (Imade Annouri, Liesbeth 
Homans, Yasmine Kherbache, Nahima Lanjri, Peter 
Mertens en Bart Somers) gaan met elkaar in debat. De 
documentaire ‘Verdacht’, die bij onze noorderburen al heel 
wat deed bewegen, trekt de avond op gang.

Donderdag 28/03, 20:00 uur, De Roma, Antwerpen
Inkom is gratis

RESERVEER
www.deroma.be

ALGEMENE VERGADERING

JAARLIJKSE AFSPRAAK VOOR AMNESTY-LEDEN
De algemene vergadering is de jaarlijkse afspraak voor leden van Amnesty 
Vlaanderen om vertegenwoordigers te kiezen en de koers van de organisatie 
mee te bepalen. Het is het ideale moment om de beweging van binnenuit 
te leren kennen en de nationale en internationale uitdagingen nog beter te 
begrijpen. Warm aanbevolen voor alle leden die mee willen nadenken over de 
toekomst van mensenrechten! Vooraf inschrijven is nodig.

Zaterdag 27/04, 10:00-16:45 uur, Gent

PROGRAMMA EN INSCHRIJVING
amnesty-international.be/av

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
Twee weken lang laat MOOOV ons parels uit de wereldcinema 
ontdekken. Amnesty zoekt vrijwilligers om tijdens het festival 
actie te voeren voor Ahmadreza Djalali, de VUB-gastprofessor 
die na een manifest oneerlijk proces ter dood veroordeeld werd 
in Iran. Wil jij voor en na de film handtekeningen inzamelen om 
Ahmadreza’s doodstraf ongedaan te maken en zijn vrijlating 
te eisen? Schrijf je dan in als vrijwilliger op onze website. 
Tussendoor kan je een geweldige MOOOV-film meepikken 
natuurlijk.

Van 23/04 t.e.m. 05/05, verschillende locaties over heel Vlaanderen

HELP MEE OP MOOOV
amnesty-international.be/mooov

AGENDA
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WAT DOET AMNESTY 
INTERNATIONAL?

• Amnesty International voert 
onafhankelijk onder zoek naar 
mensenrechten schen dingen in Saudi-
Arabië. In november 2018 brachten we 
nog de foltering van gevangengenomen 
vrouwenrechtenactivisten aan het licht.

• Amnesty International benadrukt 
het belang van respect voor 
mensenrechten bij de Saudische en 
andere overheden via lobbying en 
advocacy. Ook door wanpraktijken 
in de internationale pers te brengen, 
voeren we de druk op.

• Amnesty International voert wereldwijd 
campagne met petities, brieven en 
protesten. Talrijke Amnesty-supporters 
zetten onze eisen kracht bij, zoals 
onze oproep tot de vrijlating van 
Raif Badawi of de stopzetting van 
wapenleveringen aan alle partijen in 
de oorlog in Jemen.

 Steun van supporters zoals jij maakt 
ons onafhankelijke en onpartijdige 
werk mogelijk. Bedankt om samen te 
vechten voor mensenrechten!

ACTUEEL

MENSENRECHTEN IN
SAUDI-ARABIË

De dood van journalist Jamal Khashoggi in oktober vorig 
jaar plaatste Saudi-Arabië andermaal in de internationale 
schijnwerpers. 

Volgens de VN-rapporteur voor buitengerechtelijke executies zijn er bewijzen dat het 
om een moord gaat die gepland en uitgevoerd werd door de vertegenwoordigers van 
Saudi-Arabië. 
Maar de zaak Khashoggi is slechts één voorbeeld van wat er fout loopt op het vlak 
van mensenrechten in het land. Hier volgen vijf dingen die je moet weten over 
Saudi-Arabië, de pr-machine van kroonprins Mohammed bin Salman ten spijt.

1   OORLOG IN JEMEN
Al vier jaar woedt een wrede oorlog in 
Jemen, waartoe Saudi-Arabië in grote 
bijdraagt. Saudi-Arabië leidt een inter-
nationale militaire coalitie, samen met 
de Verenigde Arabische Emiraten, die er 
niet voor terugdeinst om ziekenhuizen, 
scholen en woningen te bombarderen. 
De coalitie is verantwoordelijk voor 
verschillende oorlogsmisdaden en voor 
de dood van duizenden burgers.

2   VERVOLGING VAN ACTIVISTEN, 
JOURNALISTEN EN ACADEMICI
Sinds het aantreden van kroonprins bin 
Salman werden veel regeringskritische 
burgers opgepakt en veroordeeld 
tot lange gevangenisstraffen. De 
autoriteiten gebruiken wetten tegen 
terrorisme en cybermisdaden om 
te verhinderen dat activisten de 
mensenrechtenschendingen in hun land 
aan de kaak stellen.

3   ARRESTATIE VAN VROUWEN-
RECHTEN VERDEDIGERS
In mei 2018 arresteerde Saudi-Arabië  
een aantal prominente verdedigers 

van vrouwenrechten, zonder 
enige aanklacht. Na hun arrestatie 
begon de regering een publieke 
lastercampagne waarbij ze de 
vrouwenrechtenverdedigers als 
“verraders” brandmerkte.

4   EXECUTIES
Elk jaar executeert Saudi-Arabië 
tientallen mensen, vaak in het openbaar 
en na een twijfelachtig proces. In 2018 
was zowat de helft van de executies 
gelinkt aan drugsdelicten.

5   WREDE, ONMENSELIJKE  
EN VERNEDERENDE STRAFFEN
De Saudische rechtbanken spreken 
lijfstraffen uit zoals stok- of zweepslagen 
voor tal van misdrijven. Eén van de 
bekendste voorbeelden is Raif Badawi, 
die tot duizend stokslagen en tien jaar 
gevangenis werd veroordeeld voor zijn 
kritische blog.

LEES MEER EN KOM IN ACTIE
amnesty-international.be/
SA-mensenrechten Kroonprins Mohammed bin Salman
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Eren Keskin, Turkije
Eren is een prominente mensenrechten-
activiste in Turkije. Er lopen meer dan 140 
aanklachten tegen haar voor haar rol als 
eindredacteur bij een Koerdische krant. Ze 
zou artikels gepubliceerd hebben die de 
Turkse natie degraderen en de president 
beledigen. Ze riskeert de rest van haar leven 
in de cel door te brengen.

IMPACT

OVERWINNINGEN
VOOR MENSENRECHTEN
IN 2018 Wat was de impact van Amnesty International in het voorbije jaar?  

Met sterke en persoonlijke verhalen illustreren we een aantal belangrijke 
overwinningen voor mensenrechten die jij en andere Amnesty-supporters 
mogelijk maakten in 2018. Maar zolang de doodstraf bestaat, er geen 
vrijheid van meningsuiting is of andere mensenrechtenschendingen 
gebeuren, zal ons mensenrechtenwerk nodig blijven.

BESCHERMING VAN
MENSEN RECHTENVERDEDIGERS

Eskinder Nega, Ethiopië *
Journalist Eskinder Nega 
kwam in 2018 vervroegd 
vrij. In 2012 werd hij nog 
tot 18 jaar cel veroordeeld 
onder de valse aanklacht 
dat hij terrorismewetten 
had geschonden. Jarenlang 
drong Amnesty bij de 
Ethiopische overheid aan 
op zijn vrijlating. Eskinder 
ontving ook brieven van 
Amnesty-supporters: “Die 
steunbetuigingen hielpen  
mij en mijn familie om er 
weer bovenop te komen.”

* EN OOK: Teodora Vásquez uit El Salvador vrij (zie coverbeeld), de Palestijnse 
activiste Ahed Tamimi vrij, ex-voorzitter van Amnesty Turkije Taner Kılıç vrij …

WAAROM JOUW STEUN NODIG BLIJFT

Nog steeds pakken machthebbers 
mensenrechtenactivisten hardhandig 
aan voor hun vreedzame maar 
kritische werk. Alleen al in Turkije 
werden er sinds de mislukte coup 
in 2016 duizenden journalisten, 
academici, artiesten en advocaten 
gearresteerd en vastgehouden.

ONZE IMPACT
In 2018 hielp Amnesty International 170 mensen vrijkomen die 
onterecht opgesloten waren. We lobbyden bij de autoriteiten 
en mobiliseerden onze supporters voor hun vrijlating.

6   Maart 2019



MENSENRECHTEN IN DE WET
ONZE IMPACT
Vorig jaar mochten we 41 belangrijke 
wetswijzigingen vieren, die discriminatie 
of andere mensenrechtenschendingen 
stoppen. Bij al deze successen was 
de Amnesty-beweging, lokaal of 
internationaal, in actie gekomen.

Gulzar Duishenova, Kirgizië *
Eind 2018 nam Kirgizië eindelijk het Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap aan. Dat is iets waar Gulzar intens 
voor ijverde. Als vrouw met een beperking 
heeft ze al te vaak ervaren wat discriminatie 
is. Tijdens de recentste Schrijfmarathon 
werd Gulzar in haar eis gesteund door 
honderdduizenden Amnesty-supporters.

* EN OOK: afschaffing van de doodstraf 
in Burkina Faso, homoseksualiteit uit 

de strafwet in India, verbod op abortus 
uit de grondwet in Ierland …

WAAROM JOUW STEUN NODIG BLIJFT

Discriminerende wetten komen nog veelvuldig voor. 
Amnesty ijvert bij beleidsmakers voor de afschaffing 
of aanpassing ervan. Alle mensen moeten vrij en als 
gelijken kunnen leven, los van geslacht, nationale of 
etnische afkomst, taal, religie of een andere status.

Kriticos Pandelis Mansa, België
Vroeger woonde Kriticos in een witte, voorstedelijke buurt 
in Brussel. Op een dag verdacht de politie hem ervan in te 
breken, terwijl hij gewoon zijn eigen huis binnenging. Zulke 
situaties van etnische profilering worden in ons land niet 
genoeg aangepakt, zo bewees een rapport van Amnesty 
Vlaanderen in 2018. We blijven hierover in dialoog gaan 
met de beleidsmakers en de politie.

   Maart 2019 7



Verantwoordelijken 
voor oorlogsmisdaden 
geïdentificeerd, Myanmar *
Amnesty-onderzoek 
bracht de voorbije jaren 
oorlogsmisdaden aan 
het licht tegenover de 
Rohingyagemeenschap in 
Myanmar. Midden 2018 
konden we in een rapport 
dertien legerfunctionarissen 
identificeren die daarbij een 
sleutelrol speelden. Aan de 
helft van die spilfiguren heeft 
de Europese Unie intussen 
sancties opgelegd.

MENSENRECHTENSCHENDINGEN
AAN HET LICHT BRENGEN
ONZE IMPACT
Zowat elke week van het jaar bracht Amnesty mensenrechtenschendingen aan het licht op basis van  
doorgedreven onderzoek. Onze rapporten werden vaak door de Vlaamse en internationale media opgepikt.  
Zolang mensenrechtenschendingen onder de radar blijven, zijn de daders niet geneigd om ermee op te houden.

WAAROM JOUW STEUN NODIG BLIJFT

Diepgravend onderzoek blijft nodig om bewijzen 
van inbreuken op mensenrechten op tafel 
te leggen, druk te zetten op machthebbers 
en gerechtigheid van hen te eisen.

* EN OOK: onderzoek naar etnische profilering in België, rapport over doodstraf in de wereld, 
vaststelling van vrouwenmisbruik door het leger in Nigeria …

Bewijs tegen de internationale coalitie, Syrië
Mede dankzij de bewijzen en de druk van Amnesty gaf de door 
de VS geleide coalitie toe 100 Syrische burgers te hebben 
gedood bij luchtaanvallen. Ons lopende onderzoek toont aan 
dat er nog vele andere burgerslachtoffers zijn. We eisen dat de 
coalitie ook voor hen haar verantwoordelijkheid opneemt.
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WAARDIGHEID VOOR MENSEN OP DE VLUCHT

ONZE IMPACT
Conflict, geweld en vervolging doen 
mensen overal ter wereld op de vlucht 
slaan. Om te overleven moeten ze 
hun huizen, hun jobs en soms ook 
hun geliefden achterlaten. Amnesty 
drong bij nationale en internationale 
overheden aan op daadkrachtige en 
rechtvaardige maatregelen, die mensen 
op de vlucht toelaten om een veilig 
en menswaardig leven te leiden.

* EN OOK: steun voor de campagne  
‘Een kind sluit je niet op’, aanbevelingen 

voor de evaluatiecommissie Bossuyt 
over het Belgische terugkeerbeleid, 

duizenden handtekeningen voor 
een humaan migratiebeleid …

WAAROM JOUW STEUN NODIG BLIJFT

Het zijn politieke beslissingen die verantwoordelijk 
zijn voor de ellendige omstandigheden waarin 
asielzoekers leven op de Griekse eilanden, of 
voor de scheiding van kinderen en hun ouders 
aan de Amerikaans-Mexicaanse grens. Amnesty 
blijft ijveren voor een humaner migratiebeleid.

Levens in gevaar, Middellandse Zee
Eind 2018 redde de ngo Proactiva Open Arms 49 mensen 
– onder wie vier niet-begeleide minderjarigen, twee 
6-jarigen en een baby – uit hun gammele bootje op zee. 
De besluiteloosheid van de Europese lidstaten over waar 
de mensen terechtkonden, zorgde ervoor dat ze drie weken 
bleven ronddobberen op zee.
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Protest tegen de opsluiting van kinderen, België *
Sinds afgelopen zomer sluit België opnieuw uitgeprocedeerde 
gezinnen met kinderen op. Ons land schendt daarmee flagrant  
de rechten van het kind. Amnesty pleit voor een uitwijzings-
beleid dat de mensenrechten respecteert. Onder veel pers-
aandacht hielden we in Brussel een sit-in voor het kabinet van 
de eerste minister.

   Maart 2019 9



BEDRIJVEN TER VERANTWOORDING ROEPEN
ONZE IMPACT
Economische spelers, voornamelijk multinationals, hebben nooit eerder zoveel macht en 
invloed gehad als vandaag. Amnesty riep hen ter verantwoording wanneer hun activiteiten 
het welzijn schaadden van mensen en gemeenschappen waar ze actief zijn.

Google Dragonfly opgeborgen, China *
Amnesty lanceerde een wereldwijde 
petitie toen in de zomer van 2018 bekend 
raakte dat Google plannen had om een 
gecensureerde zoekmachine te lanceren in 
China. Duizenden supporters – onder wie 
honderden Google-medewerkers – traden 
meteen onze eis bij om af te zien van 
‘Google Dragonfly’. In december liet de 
technologiereus weten het project in de 
koelkast te stoppen.

* EN OOK: rapport over online geweld 
tegen vrouwen op Twitter, Olympische 
Spelen houden vanaf 2026 rekening 
met mensenrechtensituatie bij 
de keuze van het gastland …

WAAROM JOUW STEUN NODIG BLIJFT

Ondernemingen moeten mensenrechten respecteren en 
nieuwe OESO-aanbevelingen maakten dat onlangs nog 
concreet voor multinationals. Amnesty houdt de vinger aan 
de pols en motiveert bedrijven om de maatregelen toe te 
passen, om op te treden wanneer er misbruiken worden 
vastgesteld en om herstel te bieden aan slachtoffers.

Kinderarbeid, Democratische Republiek Congo
Zowat de helft van de wereldproductie kobalt komt uit Congo. In de 
“artisanale” mijnen – die één vijfde van de Congolese kobaltmijnen 
uitmaken – zijn kinderarbeid en mensonterende arbeidsomstandigheden 
schering en inslag. Onder druk van Amnesty maakten verschillende 
elektronica- en autogiganten (zoals Apple, Samsung, BMW en Renault) 
al bekend waar het kobalt in hun producten vandaan komt. Toch doen ze 
nog te weinig om mensen rechten schen dingen in hun productieproces te 
voorkomen.
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EEN GROEIENDE
MENSENRECHTENBEWEGING

ONZE IMPACT
Dankzij meer dan zeven miljoen supporters zoals jij 
is Amnesty International de grootste mensen rechten-
beweging ter wereld. Met deze enorme achterban 
weegt ons pleidooi voor mensenrechten echt door.

WAAROM JOUW STEUN NODIG BLIJFT

Zolang conflict, ongelijkheid, zwak bestuur … – om maar 
enkele redenen te noemen – de realisatie van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens tegenhouden, moeten 
we met zoveel mogelijk mensen onze stem laten horen.

Steun van > 100.000 Vlaamse Amnesty-supporters
Bijna 40.000 mensen in Vlaanderen deden in 2018 
een gift aan Amnesty en vergrootten zo de impact van 
ons mensenrechtenwerk. Meer dan 65.000 Vlamingen 
hielpen mee mensenrechten te verdedigen door petities te 
ondertekenen, protestbrieven te schrijven, te demonstreren 
bij ambassades … Bedankt!

Groter, gedurfder en inclusiever
Kumi Naidoo, de nieuwe secretaris-generaal van Amnesty 
International, ziet de toekomst van Amnesty groter, gedurfder en 
inclusiever. “We leven in tijden van sterke polarisatie, met prominente 
leiders die een discours van haat en angst gebruiken. Alleen als we 
ons verenigen rond de waarden die we delen, zoals mensenrechten, 
kunnen we deze negatieve tendens overwinnen.”
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FOCUS: VERKIEZINGEN 26 MEI

“HET ECHTE WERK
BEGINT PAS NA DE
VERKIEZINGEN”

Op zondag 26 mei trekken we naar de 
stembus om een nieuw federaal, Europees 
en Vlaams of Brussels parlement te kiezen. 
We vroegen aan Jan Pollet, verantwoordelijke 
politieke zaken bij Amnesty Vlaanderen, 
hoe hij tegen de ‘moeder aller verkiezingen’ 
aankijkt. “De ideale coalitie? Dat is de regering 
die onze mensenrechtenagenda uitvoert.”
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Wat doet Amnesty in de aanloop naar de verkiezingen?
JAN POLLET: “We zijn al enkele maanden bezig met de partijen 
in te lichten over de bezorgdheden, wensen en thema’s die 
we belangrijk vinden. Wat we willen dat België zou doen in de 
komende vijf jaar op het vlak van mensenrechten.

Wat binnenlands beleid betreft, hebben we het dan 
over asiel en migratie, de oprichting van een nationaal 
mensenrechteninstituut, veiligheid en mensenrechten, de 
behandeling van slachtoffers van terrorisme, het bedrijfsleven 
en mensenrechten en genderkwesties. Wat het buitenland 
betreft, spannen we ons in om mensenrechten een centrale 
plaats te geven in de bilaterale contacten van onze regeringen 
met andere landen, en in de Veiligheidsraad en de VN 
in het algemeen. We werken ook op onze internationale 
campagnethema’s. Zo proberen we ons werk rond de 
verdedigers van mensenrechten als een prioritair thema in het 
volgende regeerakkoord te krijgen.”

Wat is het verschil tussen het politieke lobbywerk in verkiezingstijden 
en erbuiten?
“We richten onze blik in deze verkiezingscampagne iets 
meer op de lange termijn. Eerlijk gezegd, de programma’s 
van de partijen interesseren ons in se niet zo erg, en zelfs 
de campagne en de uitkomst van de verkiezingen zijn niet 
zo belangrijk voor ons. Ik overdrijf, natuurlijk vinden we het 
fantastisch als partijen in de campagne veel zeggen over 
respect voor mensenrechten. Maar wat ons vooral interesseert, 
zijn de regeerakkoorden en de beslissingen voor de wat langere 
termijn. Als de kiezer de kaarten heeft geschud, dan pas begint 
het echte werk. Dán kunnen we aan de politici zeggen: hier 
zijn we met jullie mensenrechtenagenda. Maar we moeten hen 
en de partijen natuurlijk wel op voorhand informeren over de 
punten waar we het in die agenda over willen hebben na de 
verkiezingen.”

De politieke onpartijdigheid van Amnesty blijft onaangetast?
“Ja, daar hebben we geen moeite mee. Voor ons is de 
politicus minder van belang in dit verhaal. Wij zijn bezig met 
mensenrechten en onze rol is het politieke beleid binnen dat 
mensenrechtenkader te houden. Of de politicus tot wie we ons 
richten De Wever heet of Almaci, dat maakt voor ons niets uit. 
Een ‘lievelingspartij’ hebben we dus niet. (lacht) Net zomin als 
we een ‘ideale coalitie’ voor ogen zouden hebben. De ideale 
coalitie is de regering die onze mensenrechtenagenda uitvoert.”

Lobbyen en eisen stellen is één ding, maar luisteren de politici ook?
“Jááá, absoluut. We vertegenwoordigen Amnesty International, 
de grootste mensenrechtenorganisatie in de wereld, met 

miljoenen supporters en een solide reputatie. Als we bij een 
politicus op bezoek gaan, dan heeft hij toch minstens enig 
respect voor de naam en faam van Amnesty. We kunnen dat 
respect snel kwijtspelen, maar als we ons werk goed doen, 
blijft onze reputatie overeind. Dat is een troef die veel ngo’s niet 
hebben en die deuren opent.

Luisteren ze daarna naar ons? Jazeker. We zijn ons bewust 
van onze rol en van het gedegen onderzoek dat nodig is om een 
standpunt in te nemen. Daarom lijken we vaak voorzichtig in 
onze publieke uitlatingen. Maar ook achter gesloten deuren bij 
politici laten we die rigueur en voorzichtigheid niet varen. Daar 
hebben we het soms meer over technische details of stellen we 
ons pragmatischer op, maar we zijn niet scherper of feller.

En dan zien we vaak dat de aanbevelingen die we doen, 
de inschattingen die we maken, ook impact hebben op het 
beleid.”

LEES HET VOLLEDIGE INTERVIEW
amnesty-international.be/verkiezingen2019

LOBBYWERK: 
HOE WERKT HET?
Jan Pollet: “Om ons lobbywerk uit te 
leggen, neem ik wat België in de VN-
Mensenrechtenraad zegt als voorbeeld. 
Je merkt dat er overeenkomsten zijn 
met wat Amnesty nastreeft, en dat is niet toevallig. Neem nu de 
mensenrechten in Saudi-Arabië: vrouwenrechten, de doodstraf, 
de mensenrechtenverdedigers die worden vervolgd … In de 
Mensenrechtenraad kan het Belgische standpunt daarover iets 
beter zijn mét ons dan zonder ons. Want dankzij onze informatie 
weet België welke mensenrechtenverdedigers er vastzitten en 
kunnen ze die benoemen. 

Er komt nog een andere troef bij: als internationale organisatie, 
met een 70-tal secties, zijn we geografisch zeer vertakt en 
verspreid. Als Amnesty wil dat de Mensenrechtenraad het over 
mensenrechtenverdedigers in Saudi-Arabië heeft, dan beginnen 
alle zeventig secties bij hun regering daarvoor te lobbyen. Zelfs al 
luistert maar één tiende van de regeringen, dan zijn dat toch zeven 
landen die iets zeggen over Saudi-Arabië. Dat heeft impact.”
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Vraag aan mensen hoe ze Amnesty International hebben 
leren kennen en de kans is groot dat ze ‘Schrijf-ze-VRIJdag’ 
antwoorden. Al bijna drie decennia organiseert Amnesty deze 
dag die mensenrechten dichter bij de Vlaamse en Brusselse 
schoolgaande jeugd brengt. Op de Schrijf-ze-VRIJdag leren 
de leerlingen niet enkel over mensenrechten, maar voeren ze 
er ook actie voor. Jong geleerd is oud gedaan!

IN BEELD

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG

Medhi is één van de drijvende krachten achter de 
Schrijf-ze-VRIJdag op het Maria-Boodschaplyceum 
in Brussel. Dankzij hun originele acties sleepten hij 
en zijn klasgenoten de titel ‘Eersteklas mensen-
rechtenverdedigers’ in de wacht.

Met een honderd meter lange schrijftafel palmden de 
leerlingen van het Brusselse Maria-Boodschaplyceum 
het centrum van de hoofdstad in. Leerlingen van 
het lyceum en andere scholen uit de buurt schreven 
er brieven naar de autoriteiten in Egypte, Oekraïne, 
Honduras en Iran, van wie ze meer respect voor 
mensenrechten eisten.
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Schrijf-ze-VRIJdag 2018 
in cijfers

570 
SCHOLEN 
deden mee en kregen een Amnesty-
pakket vol tips voor boeiende lessen over 
mensenrechten.

99.500
LEERLINGEN 
uit de lagere en middelbare school 
leerden bij over mensenrechten en 
mensenrechtenverdedigers.

2 TOT 3
LESUREN
besteedden leerkrachten gemiddeld aan 
de Schrijf-ze-VRIJdag. 10% van de leer-
krachten maakten er een hele dag van.

82%
VAN DE LEERLINGEN 
kunnen volgens hun leerkrachten beter 
opkomen voor hun eigen rechten na de 
Schrijf-ze-VRIJdag.

4 SCHOLEN
werden voor hun originele Schrijf-ze-VRIJ - 
acties beloond met een liveconcert van 
het Antwerpse duo SLM en met de titel 
‘Eersteklas mensenrechtenverdedigers’.

Het rappersduo Salah en 
Said van SLM trakteerden de 
leerlingen van basisschool 
De Driesprong in Riemst op 
een privéoptreden in de klas. 
Met hun hit ‘Ewa ja’, een 
aanklacht tegen discriminatie, 
inspireerden ze de leerlingen 
om op te komen voor gelijke 
rechten.

Ook het Vlaamse jeugdjournaal 
Karrewiet kwam langs op de 
Schrijf-ze-VRIJdag en zag 
dat het goed was! Leerlingen 
van basisschool De Kriek 
uit Schaarbeek stonden de 
journalisten vakkundig te woord.©
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FOCUS: MENSENRECHTEN IN EUROPA

WAT IS ER 
AAN DE HAND 
IN POLEN?
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Polen is voor velen synoniem 
met een mooie vakantie, een 
Poolse buur of de muziek van 
Chopin. Maar het land roept 
de laatste jaren steeds minder 
rooskleurige beelden op.

Ruim drie jaar geleden won de 
nationaal-conservatieve partij ‘Recht 
en Rechtvaardigheid’ overtuigend de 
verkiezingen in Polen. De regering die 
sindsdien het land leidt, doet verwoede 
pogingen om de macht bij zichzelf te 
centraliseren en meer controle te krijgen 
over de rechterlijke macht en de media. 
Tienduizenden bezorgde Polen, die de 
ontmanteling van de rechtsstaat vrezen, 
kwamen al op straat om te protesteren. 
De politie reageerde telkens hardhandig.

Protest in Warschau tegen wetten die 
de onafhankelijkheid van het gerecht 
aantasten, juli 2018.
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In december 2017 gaf het Poolse parlement groen licht voor 
een fel omstreden justitiehervorming. Die laat de regering toe 
om verregaand in te grijpen in het gerechtelijke apparaat. Zo 
krijgt de minister van Justitie de macht om rechters te ontslaan 
en andere in de plaats te benoemen. Rechters kunnen dus 
onder politieke druk worden gezet, bijvoorbeeld om burgers die 
het beleid bekritiseren te veroordelen. De onafhankelijkheid 
van het gerecht, één van de pijlers van de rechtstaat, staat 
daarmee op het spel. Sommige rechters ondervonden al 
intimidatie en disciplinaire sancties als ze niet oordeelden zoals 
de regering van hen verwachtte.

“Het is onder deze omstandigheden erg 
moeilijk werken. Ik kan niet tegen het hele 
systeem vechten. Ik weet niet wanneer, waar 
en van wie ik een stomp zal krijgen.”

Aldus rechter Dominik Czeszkiewicz, tegen wie een disciplinaire 
procedure werd gestart nadat hij oordeelde dat activisten niet 
schuldig waren aan het verstoren van de openbare orde

De rechtstaat, met duidelijke grenzen tussen de wetgevende, 
uitvoerende en rechterlijke macht, is één van de fundamentele 
waarden van de Europese Unie. Omdat de Poolse regering 
die nu met voeten treedt, startte de EU met de zogenaamde 
‘artikel 7-procedure’. Door die sanctieprocedure kan Polen 
zijn stemrecht in de EU-ministerraden verliezen en subsidies 
kwijtspelen. Of het daadwerkelijk tot sancties zal komen 
valt nog af te wachten, maar de opstart van de procedure – 
voor het eerst in de geschiedenis van de EU – is van grote 
symbolische waarde.

VREEDZAAM PROTEST ONDER DRUK
Veel Poolse burgers zijn bezorgd om de situatie in hun land. 
Duizenden mensen gingen betogen om respect te eisen 
voor de grondwet en voor hun rechten en vrijheden. Het is 
hoopgevend dat ze in een repressieve omgeving samen een 
vuist durven maken voor rechtvaardigheid.

Dat het allerminst evident is om tegen de overheid op straat 
te komen, bewijst een nieuwe wet die het makkelijker maakt 
om pro-regeringsacties toe te laten en tegendemonstraties te 
verbieden. Ook het machtsvertoon van de politie tijdens de 
antihervormingsbetogingen tart de verbeelding. Agenten hielden 
zich niet in om de vreedzame betogers te beboeten en gingen 
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STEUN VROUWEN DIE 
ZICH UITSPREKEN 
TEGEN HAAT
Op 11 november trekt jaarlijks de onafhankelijkheidsmars door 
Warschau. De mars is de laatste jaren een magneet geworden voor 
extreemrechtse en nationalistische groeperingen. 2017 was geen 
uitzondering en xenofobe boodschappen zoals “voor een wit Polen” 
of “Europa zal wit of leeg zijn” werden frequent gescandeerd. Veertien 
vrouwen besloten om aan de betoging deel te nemen, maar met een 
heel andere boodschap. “Stop fascisme” was op hun banner te lezen. 
Luttele minuten nadat ze die bovenhaalden, werden ze aangevallen 
door de andere betogers. De vrouwen hielden er blauwe plekken, 
snijwonden en gescheurde kleren aan over en één vrouw verloor het 
bewustzijn en had medische zorg nodig. 

De reactie van de Poolse autoriteiten was absurd: ze schortten 
algauw het onderzoek naar de aanval op de vrouwen op, maar 
klaagden hen aan voor het verhinderen van een legale bijeenkomst. 
Amnesty heeft een petitieactie opgezet en verzamelt zo veel mogelijk 
handtekeningen om de veertien vrouwen te steunen.

TEKEN DE PETITIE
amnesty-international.be/steun-poolse-vrouwen

“De mensen weigeren om 
te zwijgen en dat getuigt 
van veerkracht. Ze komen 
op straat, ondanks de 
wetgevende beperkingen 
en de repressieve 
politiemaatregelen die 
bedoeld zijn om hen het 
zwijgen op te leggen.”

Gauri van Gulik, Europees directeur 
van Amnesty International

zelfs over tot strafrechtelijke vervolging. 
Ze sloten ook betogers en toevallige 
voorbijgangers in, die urenlang geen kant 
meer op konden, zonder enige uitleg.

AMNESTY-WAARNEMERS
Tijdens veel recente betogingen was 
Amnesty aanwezig met getrainde 
waarnemers om te controleren of 
mensen hun recht op vreedzaam protest 
konden uitoefenen. Drie rapporten 
hebben we intussen uitgebracht waarin 
we zorgvuldig de pogingen van de 
Poolse regering documenteren om het 
recht op vreedzame demonstratie de 
kop in te drukken en om de macht bij 
zichzelf te centraliseren. Amnesty blijft 
druk zetten op politici in Polen om de 
situatie te verbeteren.

LEES MEER
amnesty-international.be/
mensenrechten-polen

Tijdens de onafhankelijkheidsmars in 
Warschau vorig jaar haalden deze vrouwen 

een banner boven met als opschrift 
‘Stop fascisme’. Deze vreedzame actie 

moesten ze met geweld bekopen.

Ook Amnesty was aanwezig op de demonstraties 
voor een onafhankelijke rechterlijke macht in 
Warschau, juli 2018.
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#SAVEAHMADREZA
“Al bijna drie jaar is ons leven een nachtmerrie”, vertelde Vida Mehrannia ons bij 
haar bezoek aan België in februari. Haar man, Ahmadreza Djalali, werd op 25 april 
2016 opgepakt bij een werkbezoek aan Iran. De Iraanse autoriteiten beschuldigden 
hem van spionage en veroordeelden hem ter dood, zonder eerlijk proces. Tijdens het 
7de wereldcongres voor de afschaffing van de doodstraf kwam Vida naar Brussel om, 
met de steun van Amnesty International, te lobbyen voor de vrijlating van haar man.

WAT KAN JIJ DOEN?
Verhoog de druk op Iran om de doodstraf van Ahmadreza Djalali te vernietigen en 
hem vrij te laten. Hang een Djalali-affiche voor je raam, laat van je horen op sociale 
media, schrijf een brief naar de Iraanse autoriteiten of teken onze petitie.

“Er gaat geen minuut voorbij zonder dat ik hoop dat 
Ahmadreza vrijkomt. Mijn man zit nu bijna drie jaar in de 
cel, maar hij is onschuldig. In de gevangenis zal hij niet 
overleven. Zijn gezondheid is erg slecht. Dank aan iedereen 
die Ahmadreza steunt. Jullie aandacht voor zijn zaak is 
belangrijk. Het doet ook veel deugd om te weten dat we er 
niet alleen voor staan.”
Vida Mehrannia, echtgenote van Ahmadreza Djalali,  
tijdens haar bezoek aan België vorige maand

ONTDEK HOE JE KAN HELPEN
amnesty-international.be/help-djalali
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GOED NIEUWS
DANKZIJ JOUW STEUN

JOHAN TETERISSA VRIJ

In Indonesië kwam Johan Teterissa onlangs vervroegd vrij. In 
2007 voerde hij een traditionele dans op met de vlag van de 
Zuid-Molukken. Die vlag is in Indonesië verboden. Teterissa, die 
leerkracht lager onderwijs was, werd gearresteerd, mishandeld 
en kreeg een celstraf van 15 jaar. Tijdens de wereldwijde 
Schrijfmarathon eind 2016 riepen talrijke Amnesty-supporters op 
tot zijn vrijlating. Met succes, zo blijkt nu.

ONTDEK MEER GOED NIEUWS
amnesty-international.be/goednieuws

NI YULAN NIET MEER 
LASTIGGEVALLEN

“Amnesty-vrienden, ik ben jullie erg 
dankbaar voor jullie bezorgdheid en steun 
aan mij en mijn familie. We doorstonden 
de voorbije jaren veel mensenrechten-
schendingen, maar het afgelopen jaar 
was onze situatie opmerkelijk beter.  
Dat is dankzij jullie hulp.”

In China zet de overheid regelmatig mensen uit hun 
huizen, omdat ze plaats moeten maken voor grote 
vastgoedprojecten. Ni Yulan strijdt al jaren tegen de vaak 
gewelddadige uithuiszettingen zonder compensatie. 
Daardoor werd ze het mikpunt van intimidatie door 
de Chinese autoriteiten. Ni Yulan werd gefolterd, 
gevangengenomen, kreeg een reisverbod en verloor 
haar licentie om als advocate te werken. Maar jaren van 
druk door Amnesty hebben hun vruchten afgeworpen. 
Ni Yulan liet weten dat de politie haar en haar familie al 
langere tijd niet meer lastigvalt en dat ze eindelijk wat 
gemoedsrust heeft gevonden.

MALEISIË WIL  
DE DOODSTRAF AFSCHAFFEN

Eind vorig jaar kondigde 
de nieuwe regering van 
Maleisië aan de doodstraf 
te willen afschaffen voor alle 
vergrijpen. We verwelkomen 
dit nieuws, want de doodstraf 
is de ultieme ontkenning van 
mensenrechten. De doodstraf 
helpt niet om misdrijven te 
voorkomen of om de openbare 
veiligheid te verbeteren.
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 60 SECONDEN INTERVIEW

“OPKOMEN VOOR ANDERE MENSEN IS
EVIDENT”

Amnesty Vlaanderen heeft een 
bijzondere supporter in haar 
rangen. Julienne Verbruggen 
heet ze. Met haar 88 jaar is 
ze ongetwijfeld één van de 
oudste en trouwste supporters 
van onze mensenrechten-
organisatie. Elke maand 
verschijnt ze op het appel van 
de Amnesty-schrijfgroep in 
Schelle.

Waar komt je motivatie vandaan?
“Er is veel onrecht en miserie in de 
wereld, waar ik op mijn eentje niets aan 
kan veranderen. Ik zit niet in de politiek, 
ik heb geen macht … Het enige wat ik 
kan doen is samen met anderen brieven 
schrijven en bij de machthebbers 
aandringen op verandering en respect 
voor mensenrechten. Ik hou er geen 
lijstjes van bij, maar met regelmaat van 
tijd verandert er effectief iets in het leven 
van de mensen voor wie we schrijven, ten goede.”

Welk mensenrecht ligt je zeer na aan het hart?
“Ik vind het nodig om voor alle mensenrechten op te komen, maar het recht op vrije 
meningsuiting vind ik essentieel. Ik vind het heel erg dat mensen gestraft worden voor 
wat ze zeggen. Als je niet meer mag zeggen wat je denkt, dan ben je geen mens meer.” 

Waarom kom je op voor anderen?
“Hoe moet ik dat verwoorden … Het voelt zo evident. Ik denk dat ik dat altijd al in mij 
heb gehad. Toen ik klein was, was het mijn droom om verpleegster te worden. Door 
omstandigheden, onder andere de oorlog, is dat niet gelukt. Maar het instinct om 
voor andere mensen te zorgen en solidair te zijn is gebleven. Bij mijn kinderen is het 
net zo. Het zit in de genen. Ik vind het belangrijk om die waarden door te geven aan 
de jongere generaties.”

Wie inspireert je?
“Er zijn natuurlijk grote namen in de geschiedenis, zoals Martin Luther King, die 
ongelooflijk werk hebben verricht. Maar ik denk ook aan al die minder bekende 
mensen die ooit uit het niets zijn begonnen, die een organisatie hebben opgericht die 
op de dag van vandaag voortleeft. De stichters van Amnesty, het Rode Kruis, Artsen 
Zonder Grenzen … Mensen die het beste voorhadden met hun medemens en die 
ernaar gehandeld hebben.” 

Heb je hoop voor de toekomst?
“Toch wel een beetje, ja. De laatste tijd zijn er nogal wat nieuwe mensen bij onze 
Amnesty-schrijfgroep gekomen. We zijn nu met een dertigtal briefschrijvers. Ik heb de 
indruk dat meer mensen bezig zijn met mensenrechten dan toen ik zo’n twintig jaar 
geleden mij ervoor begon in te zetten.”

Welke boodschap heb je voor andere Amnesty-supporters?
“Doe voort. Het is nog lang niet allemaal in orde gekomen in deze wereld. Maar hou 
vol en blijf opkomen voor meer rechtvaardigheid.”

Julienne, geflankeerd door een aantal 
leden van de Amnesty-schrijfgroep.
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BRIEVEN SCHRIJVEN HELPT
Sinds het ontstaan van Amnesty International in 1961 schrijven mensen brieven om 
onrecht te doen stoppen. Ook vandaag zorgen deze brieven uit alle hoeken van de 
wereld ervoor dat rechtvaardigheid werkelijkheid wordt. ONTDEK MEER SCHRIJFACTIES

amnesty-international.be/schrijfacties

SCHRIJFACTIE: COLOMBIA
EIS GERECHTIGHEID VOOR
BERNARDO CUERO 

In Colombia zijn mensen-
rechten verdedigers en hun 
gezinnen enorm kwetsbaar. 
De Colombiaanse mensen-
rechten ombuds dienst 
registreerde de voorbije jaren 
gemiddeld één moord om 
de drie dagen. De daders 
viseren in het bijzonder Afro-
Colombiaanse en inheemse 
leiders.
Bernardo Cuero, een Afro-Colombiaanse gemeen schaps leider, 
werd op 7 juni 2017 in zijn eigen huis vermoord. Het gerecht 
heeft één vermoedelijke dader aangehouden, maar heeft de 
opdrachtgevers nog niet opgepakt ondanks aanwijzingen in het 
onderzoek. Nog niemand werd veroordeeld.

 Schrijf een brief of e-mail naar de Procureur-
Generaal en eis dat er een onafhankelijk en onpartijdig 

onderzoek komt naar de moord op Bernardo Cuero.

Stuur naar:
Fiscal Néstor Humberto Martínez Neira
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B #52-01 (Ciudad Salitre), Bogotá, Colombia
E: despacho.fiscal@defensoria.gov.co

Stuur een kopie naar: 
Ambassade Colombia
Ambassadeur Jose Rodrigo Rivera Salazar
F.D. Rooseveltlaan 96 A, 1050 Brussel
E: embcolombia@emcolbru.org
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VOORBEELDBRIEF

(Datum, plaats)

Estimado señor fiscal:

Me dirijo a Usted para pedir su atención 
para el asesinato de Bernardo Cuero, líder 
afrocolombiano. El 7 de junio de 2017 ha 
sido asesinado, después de negársele las 
medidas de protección que pidió.
Cifras de la Defensoría del Pueblo indican 
que, entre el 1/1/2016 y el 22/8/2018, 343 
líderes sociales y defensores de derechos 
humanos han sido asesinados en su país.
Ya es hora de que el estado colombiano 
desarrolle e implemente medidas urgentes 
para garantizar la protección y la seguridad, 
especialmente la de los miembros de las 
comunidades afrocolombianos e indígenas.
Las investigaciones judiciales referentes al 
mencionado Bernardo Cuero y otros similares 
han de llevarse a cabo de forma efectiva e 
imparcial para que las personas responsables 
de estos crímenes, tanto material como 
intelectualmente, sean llevadas ante la justicia.
Esperando que actúe con la responsabilidad 
que corresponde a su cargo, se despide.

Atentamente,
(Jouw naam)

Heb je antwoord gekregen van de 
autoriteiten? Laat het ons weten! 
Zie contactgegevens vooraan.
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BEDANKT AAN ALLE SCHRIJVERS!
Een brief kan iemands leven veranderen. Daarom schrijven Amnesty-supporters 
elk jaar in december miljoenen brieven voor een handvol mensen van wie hun 
mensenrechten worden geschonden. Kaartjes of handtekeningen onder een 
petitie kunnen ook. Dit jaar stonden negen dappere vrouwenrechtenactivisten 
centraal in de Schrijfmarathon. Amnesty-afdelingen wereldwijd zijn nog in 
de weer om alle acties in 2018 te tellen, maar vanuit België werden alvast 
352.000 brieven en kaartjes gestuurd om rechtvaardigheid te eisen van de 
machthebbers of om de negen activisten en hun familie te steunen. Bedankt!  
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