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Beste Amnesty-supporter,

Een paar maanden geleden 
kreeg ik de kans om Judith 
Maroyi te ontmoeten, een  
activiste van de burger-
beweging La Lucha uit de 
Democratische Republiek 
Congo. Dat was op de eerste 
dag van Judiths bezoek 
aan België. Terwijl het 
voor mij een aangename, 
warme lentedag was, stond 

Judith die eerste dag te rillen van de kou. Maar het 
temperatuurverschil kon haar niet deren: wat een 
energie, passie en gedrevenheid straalde ze uit! 

La Lucha ijvert op een geweldloze manier voor 
basisrechten voor iedereen in Congo. De Lucha-
activisten hebben het niet makkelijk: ze worden dikwijls 
geïntimideerd door de politie, worden gearresteerd of 
hebben het moeilijk om werk te vinden omwille van hun 
activisme. Toch brengen ze heel wat in beweging in hun 
regio’s. We hopen dan ook dat het bezoek van Judith 
aan België en het lobbywerk dat ze hier heeft kunnen 
doen, het werk van La Lucha kan vergemakkelijken en 
bescherming kan bieden aan de Lucha-leden. Meer 
over Judith kunnen jullie lezen in dit nummer.

Eind april kwamen Amnesty-leden samen tijdens 
de algemene vergadering van Amnesty Vlaanderen. 
Judith was er te gast en maakte veel indruk met haar 
getuigenis. Tot mijn grote vreugde waren er heel wat 

Amnesty-jongeren aanwezig, die in een workshop 
via Skype konden praten met Mehjar, de Zweedse 
jongerenvertegenwoordiger. Amnesty Vlaanderen kan 
in 2020 immers een eigen jongerenvertegenwoordiger 
meenemen naar de internationale vergaderingen, dus 
willen we mogelijke kandidaten hier zo goed mogelijk 
op voorbereiden. 

Voor het eerst in de geschiedenis van Amnesty 
Vlaanderen heeft een Amnesty-jongere een resolutie 
ingediend op de algemene vergadering. Die werd 
goedgekeurd trouwens – we zullen dus verder uitzoeken 
welke acties Amnesty specifiek kan ondernemen rond 
klimaatverandering en mensenrechten. 

In augustus volgt een algemene vergadering op 
internationaal niveau. Op die Global Assembly zal 
een voorstel worden besproken van de raad van 
bestuur van Amnesty Vlaanderen, over het belang 
van onderzoekswerk voor Amnesty International. 
Verder in dit magazine kan je lezen over ons recente 
en innovatieve onderzoek over de hoge burgertol 
die het militaire offensief in Raqqa heeft geëist. Nu 
Amnesty Vlaanderen volop gaat werken aan een 
nieuw strategisch plan, vinden we het essentieel 
dat we blijvend kunnen verwijzen naar kwalitatief 
eigen onderzoek om onze acties en campagnes te 
ondersteunen. 

Veel leesplezier en geniet van de zomer,

Hilde Stals
Voorzitster raad van bestuur

 OP DE COVER 
December 2016. President Kabila blijft aan 

de macht na zijn tweede ambtstermijn. Vooral 

in Congo, maar ook in Brussel is er protest. 
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HUMAN RIGHTS CARTOONEXPO

MENSENRECHTEN  
ANDERS BEKEKEN
Samen met de Olense Kartoenale 
organiseert Amnesty Vlaanderen jaarlijks 
een cartoonwedstrijd met inzendingen uit 
alle hoeken van de wereld. Kom tijdens de 
Gentse Feesten onze reizende tentoon stelling 
ontdekken met de beste plaatjes van de 
afgelopen jaren: 40 spraakmakende cartoons 
over uiteenlopende mensenrechtenthema’s 
zoals persvrijheid, gendergelijkheid en 
vluchtelingenbeleid.

Van 20/07 t.e.m. 28/07, Sint-Niklaaskerk, Gent
Inkom is gratis

ONTDEK MEER
amnesty-international.be/cartoonexpo

ZOMERFESTIVALS

KOM MEE 
SCOREN VOOR 
MENSENRECHTEN
We zetten de kracht van 
mensenrechten in de kijker op de 
leukste feesten van dit seizoen: 
de zomerfestivals! We geven 
de aftrap op het Cactusfestival, 
dribbelen verder naar Sfinks 
Mixed en spelen de finale op 
Dranouter. We zijn nog op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers 
voor onze Amnesty-festivalstand. 
Ben je rad van tong en heb je 
een hart voor mensenrechten? 

Schrijf je dan nu in en engageer je voor één dag of een heel weekend.

Cactus (5-7/07), Sfinks Mixed (25-28/07) en Dranouter (2-4/08)

WORD FESTIVALVRIJWILLIGER
amnesty-international.be/festivals

AMNESTY-DAG

BELEEF AMNESTY
Jij, als Amnesty-supporter, vormt het hart van onze organisatie. Kom 
ontdekken wie die andere mensenrechtensupporters zijn in Vlaanderen op 
onze jaarlijkse Amnesty-dag, dit jaar in Antwerpen. Wissel met elkaar van 
ideeën over de belangrijke mensenrechtenvraagstukken van vandaag en laat 
je inspireren door persoonlijke verhalen en boeiende workshops. Voor het 
volledige programma en je inschrijving kan je terecht op onze website.

Zaterdag 7/09, 10:00-17:00 uur, Syntra AB, Antwerpen / Inkom: 10 euro (lunch inbegrepen) 

PROGRAMMA EN INSCHRIJVING
amnesty-international.be/amnesty-dag

AGENDA
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Iedereen wil door de politie beoordeeld 
worden om wat hij doet, niet om hoe hij 
eruitziet. Mensen die regelmatig door 
agenten tegengehouden worden zonder 
dat ze iets fouts of verdachts deden, raken 
gefrustreerd en wantrouwen de politie. 
Die vertrouwensbreuk vormt een serieuze 
barrière voor goed politiewerk. Met jouw 
steun zetten we politici en politie aan om 
het probleem aan te pakken. De politie zal 
daardoor niet alleen efficiënter werken, 
maar er ook voor iedereen zijn.

Goed een jaar geleden publiceerde Amnesty Vlaanderen een rapport over etnisch profileren 
bij de Belgische politie. Uit onze vele interviews bleek dat etnische profilering in ons land een 
realiteit is. Dat zeiden niet enkel de mensen die omwille van hun uiterlijk door de politie worden 
gecontroleerd, maar ook verschillende politiemensen zelf. Wat is er sindsdien gebeurd?

1   BELEIDSBEÏNVLOEDING 
We gingen over ons rapport in gesprek met de toenmalige 
minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon. Met  
zeven andere organisaties presenteerden we onze aanbevelingen  
ook op een conferentie met beleidsmakers en politiemensen. 
Maatregelen tegen etnisch profileren stonden in de recente 
verkiezingsprogramma’s van vijf Vlaamse politieke partijen.

2   STEEDS MEER GETUIGENISSEN
Mensen brachten via Amnesty hun verhaal naar buiten. Kritikos 
Pandelis Mwansa vertelde hoe een politievrouw hem beschul-
digde van inbraak in zijn eigen huis. In een sensibiliseringsfilm-
pje getuigden Nyira, Younes, Manassé, Mohamed en Mostafa 
over de impact van etnisch profileren op hun leven.

3   HOORZITTING 
We lichtten ons rapport toe op een speciale hoorzitting van de 
Commissie Binnenlandse Zaken. Ons rapport was eveneens de 
basis voor verschillende parlementaire vragen.

4   INTERACTIEVE AVOND
In maart organiseerden Amnesty, Uit De Marge en Kifkif 
het grootste evenement in België tot dusver over etnische 
profilering. 400 mensen kwamen naar De Roma om te 
praten over hun ervaringen met de politie. Diezelfde avond 
spraken zes politieke partijen zich uit vóór de registratie van 
politiecontroles, één van onze belangrijkste aanbevelingen.

5   ER BEWEEGT WAT BIJ DE POLITIE
De commissaris-generaal van de federale politie en meerdere 
korpschefs erkenden dat etnisch profileren bestaat en veroor-
deelden het. Bij de Luikse politie ging een instructie rond om de 
“redelijke gronden voor een controle” te verduidelijken. Charleroi 
voorziet een opleiding om identiteitscontroles te professionaliseren 
en Mechelen werkt aan een registratiesysteem. De politiezones 
van Antwerpen, Gent, Mechelen en Brussel-Noord werken samen 
aan een handelingskader voor professionele politiecontroles. 

ONTDEK MEER
amnesty-international.be/etnischprofileren

ACTUEEL: STOP ETNISCH PROFILEREN

BELANGRIJKE STAPPEN GEZET
VOOR BETER POLITIEWERK

Mensen getuigen over hun ervaringen 
met etnische profilering tijdens onze 
conferentie voor beleidsmakers en 
politiemensen in Brussel.
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FOCUS: DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

EEN BETERE TOEKOMST VOOR
MENSENRECHTEN IN CONGO?

Félix Tshisekedi kreeg in januari 2019 de 
sleutels van het Congolese presidentiële paleis 
in ontvangst. Voor het eerst in 60 jaar verliep 
de overname van de macht grotendeels 
vreedzaam. Daarmee lijkt er een fundamentele 
stap gezet. De nieuwe wind die president 
Tshisekedi beloofde, waait nu ruim 150 dagen 
door Kinshasa. Maar hoe vernieuwend is hij 
echt en is er iets veranderd aan de erbarmelijke 
staat van de mensenrechten in Congo?

Toen père Laurent Désiré Kabila in 2001 werd gedood, nam 
zoon Joseph het roer over. Hij was achttien jaar president. Na 
zijn tweede ambtstermijn in 2016 bleef hij aan als hoofd van 
de republiek, hoewel de grondwet verbiedt dat een president 
langer dan twee ambtstermijnen vervult. Na onsuccesvolle 
pogingen om de grondwet te wijzigen, verlengden de 
autoriteiten zijn ambtstermijn met de uitleg dat het logistiek 
onmogelijk was om in het hele land verkiezingen te organiseren.

Eind 2018 werden er dan toch verkiezingen georganiseerd. 
Die kwamen er door intensief activisme van het Congolese 
middenveld, met de steun van een deel van de internationale en 
regionale gemeenschap. Met Félix Tshisekedi werd opnieuw een 
‘zoon van’ tot president gehuldigd. Etienne Tshisekedi – vader 
van de nieuwe president – was eerst premier geweest onder het 
bewind van Mobutu, om zich daarna te ontpoppen tot diens 
grootste uitdager als voorzitter van de oppositiepartij UDPS. 

Of de verkiezingen geheel eerlijk verliepen, is voer voor 
discussie. Er kwamen al snel berichten over fraude, intimidatie 
en geweld. De verkiezingen werden bovendien uitgesteld voor 
meer dan een miljoen Congolezen in het oosten van het land. De 
verliezende presidentskandidaat Martin Fayulu betwiste dan ook 
de uitslag. Politieke tegenstanders vrezen dat de uitslag het re-
sultaat is van een deal tussen Tshisekedi en Kabila, waarbij deze 
laatste voor het grootste deel de touwtjes in handen blijft houden. 
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FOCUS: DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

EEN BETERE TOEKOMST VOOR
MENSENRECHTEN IN CONGO?

©
  

Jo
hn

 W
es

se
ls

 B
E

LG
A

/A
FP

Supporters van de nieuwe Congolese 
president Félix Tshisekedi bij zijn inauguratie 
in Kinshasa op 24 januari 2019.
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PRIORITEITEN VOOR MENSENRECHTEN
De discussie over het aantreden van Tshisekedi zal waarschijn-
lijk nog lang aanslepen, maar actie om de mensenrechten in 
Congo te verbeteren kan niet op zich laten wachten. Amnesty 
International maakte daarom een programma op met tien 
mensenrechtenprioriteiten voor de nieuwe president.

Amnesty maant Tshisekedi allereerst aan om concrete 
stappen te ondernemen om de veiligheid van de Congolese 
burgers te verbeteren. Daartoe moet hij doortastend onderzoek 
voeren naar de vermeende mensenrechtenschendingen van 
zijn eigen veiligheidsdiensten. Hij moet ook de bescherming 
garanderen van burgers die in conflictgebied leven. In heel 
Congo loopt het aantal rebellengroepen tegen de honderd 
aan. De rebellen voeren vaak gerichte aanvallen uit op de 
lokale bevolking en gebruiken systematisch verkrachting 
als oorlogswapen. Decennia van gewapend geweld, zonder 
toereikend antwoord van de overheid, heeft trouwens een 
gigantisch probleem van straffeloosheid opgeleverd.

Burgers beschermen tegen gewapend geweld is in het door 
conflict geteisterde oosten de grootste uitdaging. Midden april 
braken in Noord-Kivu opnieuw hevige gevechten uit tussen het 
Congolese leger en de rebellengroep Allied Democratic Forces. 
Bovendien heeft deze regio af te rekenen met het ebolavirus. 

Recent vielen rebellengroepen ziekenhuizen en medisch 
personeel aan die het virus proberen te bestrijden. Zo’n 60.000 
Congolezen zouden onlangs door het virus en het geweld op 
de vlucht zijn geslagen. Zij voegen zich bij de meer dan één 
miljoen mensen die de laatste jaren de regio ontvluchtten. 

POSITIEF SIGNAAL
Een andere prioriteit voor Congo is de beëindiging van de 
onderdrukking van dissidente stemmen. De laatste jaren 
van zijn presidentschap dreef Kabila de repressie tegen 
oppositieleiders, journalisten en vreedzame protestanten 
op. Op 13 maart van dit jaar kwam er alvast een positief 
signaal, toen Tshisekedi met een presidentieel pardon 
700 mensen vrijliet uit de gevangenis. Velen van hen waren 
gewetensgevangenen, enkel opgesloten omdat ze vreedzaam 
hun politieke mening hadden geuit. 

Er lijkt dus weer wat ruimte te zijn voor vreedzaam protest. 
Maar grote waakzaamheid bljift geboden. De ordediensten in 
verschillende steden – onder meer in Butembo en Goma – 
verstoorden intussen weer vreedzame protesten van onder meer 
La Lucha, een burgerbeweging die opkomt voor meer sociale 
rechtvaardigheid. Daarbij behandelden ze enkele activisten heel 
hardhandig en pakten ze sommigen kortstondig op. 
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GIGANTISCHE UITDAGINGEN
“De nieuwe president heeft sinds zijn aantreden in januari 
enkele positieve veranderingen teweeggebracht, zoals de 
vrijlating van gewetensgevangenen, de opheffing van de ban 
op protest en politieke betogingen en de verwelkoming van 
eerder verbannen oppositieleiders in het land”, zegt Joan 
Nyanyuki, Amnesty’s directeur voor Oost-Afrika, de Hoorn en 
de Grote Meren. “Maar hij moet de lat nog hoger leggen en 
eisen dat iedereen met een publiek ambt zich ertoe verbindt 
om mensenrechten te beschermen.”

Na een erg lange periode van instabiliteit lijkt Congo nu 
een kans te hebben om belangrijke werven op het vlak van 
mensenrechten aan te pakken: de toegang tot gerechtigheid, 
de strijd tegen straffeloosheid van seksueel geweld, de 
desastreuze situatie in gevangenissen, de eerlijke handel in 
Congolese grondstoffen, de aanpak van de grote ongelijkheid 
in het land … De nieuwe leiders van Congo staan voor 
gigantische uitdagingen. Activisten van bewegingen zoals La 
Lucha blijven een belangrijke rol spelen. Amnesty International 
zal zijn uiterste best doen om hen hierin bij te staan.

ONTDEK 10 MENSENRECHTENPRIORITEITEN VOOR CONGO 
amnesty-international.be/tienpuntenvoorstel

Judith Maroyi (30) is een mensenrechtenverdedigster uit Congo. Ze 
is actief bij de Congolese burgerbeweging La Lucha (la lutte pour le 
changement), die op een vreedzame manier ijvert voor ‘een nieuw en 
beter Congo’ waar mensenrechten worden gerespecteerd.

Waarom wil La Lucha een nieuw Congo? 
judith maroyi: “La Lucha is in 2012 ontstaan in Goma, uit de frustratie 
van jongeren die verontwaardigd waren over de algemene chaos in 
het land en over hun socio-economische situatie. De staat slaagde er 
niet in om onze basisbehoeften te vervullen. Het was tijd om respect 
op te eisen voor onze rechten, zoals toegang tot water, elektriciteit, 
een goede infrastructuur …

In een land waar niets functioneert, worden de rechten van mensen 
vergeten. In Congo is er heel lang geen rechtsstaat geweest. Dat 
heeft geleid tot ernstige schendingen van mensenrechten, vooral van 
vrouwenrechten. Ik kom specifiek op voor de rechten van slachtoffers 
van seksueel geweld in de context van gewapende conflicten.”

Wat doen jullie om verandering te realiseren?
“Vreedzame actie is ons credo. We organiseren protestmarsen 
en sit-ins, houden memoranda, schrijven open brieven naar de 
autoriteiten … Zo willen we de staat aanzetten om haar werk goed 
te doen.

Tegelijk proberen we de bevolking bewust te maken van de rol die 
ze kunnen spelen om Congo te veranderen. De mensen begrijpen niet 
genoeg wat hun rechten zijn en welke macht ze hebben. We willen 
dat ze veeleisend worden. Dat ze ongehoorzaam zijn als het moet, 
aan wetten die onrechtvaardig zijn. 

Hier in Congo hebben we alles: intelligente mensen, rijkdom … 
Maar er is een mentale revolutie nodig. Met La Lucha proberen we 
een collectief bewustzijn te doen ontwaken.”

Hoe dicht staan jullie bij jullie doel?
“Er zijn veel obstakels. De mensenrechtenschendingen die we 
aanklagen, werden vaak begaan door de politieke of administratieve 
autoriteiten. Die zien ons als lastpakken die best uit de weg worden 
geruimd. Als mensenrechtenverdediger loop je dus gevaar, en dat 
geldt ook voor je familie. 

Bovendien is Congo immens groot en zijn er wantoestanden van 
het westen tot het oosten van het land. Maar als activist kan je niet 
overal tegelijk zijn. Mensenrechtenschendingen op het platteland en 
in dorpen zijn trouwens minder gekend, omdat we minder toegang 
hebben tot die plekken die onveilig en afgelegen zijn. 
Het is een werk van lange adem, een intensieve strijd. Maar ik ben 
optimistisch. Een Congo van iedereen, waar duurzame vrede heerst, 
wordt een realiteit.”

“ER IS EEN MENTALE REVOLUTIE NODIG”

Traangas in de straten van 
Saint François Kintambo, 
2016. De veiligheidsdiensten 
traden hardhandig op bij 
protest tegen het aanblijven 
van president Kabila.

La Lucha-activiste Judith Maroyi 
sprak Amnesty-supporters 
toe in Gent op de algemene 
vergadering, april 2019.
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IMPACT: STRIJD TEGEN DE DOODSTRAF

AANTAL EXECUTIES
WAS IN 10 JAAR
NOOIT LAGER 

29 april 2018. Een Soedanese rechter veroordeelt de 19-jarige 
Noura Hussein tot de dood. Ze heeft haar man, met wie ze 
verplicht was te trouwen, gedood uit zelfverdediging toen hij 
haar probeerde te verkrachten. De zaak stuurt een schokgolf 
door de wereld. Amnesty International en anderen lanceren 
grote acties tegen het verdict. Want iemand executeren 
omdat hij of zij iemands leven heeft genomen is wraak, geen 
gerechtigheid. Op 29 juni 2018 vernietigt de rechter het 
doodvonnis. Noura’s straf wordt omgezet in vijf jaar cel. 

JARENLANGE CAMPAGNE TEGEN DE DOODSTRAF
Amnesty voert al meer dan veertig jaar campagne voor de 
afschaffing van de doodstraf. Dat de staat opzettelijk een mens 
vermoordt in naam van gerechtigheid, is een gruwelijke en 
mensonwaardige straf. Er bestaat geen ernstigere schending 
van het recht op leven. Geen enkel onderzoek toont bovendien 
aan dat de doodstraf meer afschrikt dan een andere straf. 
Mensen executeren of ter dood veroordelen leidt niet tot 
minder criminaliteit. Het risico dat er onschuldigen worden 
geëxecuteerd, bestaat daarentegen altijd. 

Demonstranten in Manilla 
protesteren tegen plannen 
van de Filipijnse president 
Rodrigo Duterte om de 
doodstraf opnieuw in te 
voeren, februari 2017. 
De Filipijnen banden de 
doodstraf in 1987, maar 
voerden ze zes jaar later 
weer in, om ze opnieuw  
af te schaffen in 2006.©
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In ons recentste rapport over de doodstraf, uitgebracht in 
april, stelden we een positieve trend vast: in 2018 daalde 
het aantal executies wereldwijd voor het derde jaar op rij. 
We registreerden 690 executies*, bijna een derde minder 
dan het jaar ervoor. Het afgelopen decennium was het aantal 
geregistreerde executies nooit zo laag.

Ook opvallend als we de cijfers over de doodstraf in 2018 
bekijken: in Iran, een land dat de doodstraf nog vaak toepast, 
was er een halvering van het aantal executies tegenover 
2017. Irak, Pakistan en Somalië voerden in 2018 eveneens 
aanzienlijk minder doodstraffen uit dan het jaar daarvoor.

DYNAMIEK BLIJVEN STEUNEN
Een kleine groep landen ging tegen de positieve trend in. 
Onder meer in de Verenigde Staten, Wit-Rusland, Japan, 
Singapore en Zuid-Soedan nam in 2018 het aantal uitgevoerde 
doodstraffen toe. In Thailand vond de eerste executie plaats 
sinds 2009. Sri Lanka kondigde aan opnieuw de doodstraf te 
willen uitvoeren, na een pauze van veertig jaar. De meeste 
executies in 2018 werden nog altijd uitgevoerd door China 
(het aantal wordt geschat op duizenden), gevolgd door Iran 
(minstens 253), Saudi-Arabië (149), Vietnam (minstens 85) en 
Irak (minstens 52).

Toch is het aantal landen dat executies uitvoert een krimpende 
minderheid. Meer dan twee derde van alle landen ter wereld 
hebben de doodstraf bij wet of in de praktijk verbannen. De 
aanhoudende campagne van Amnesty International en de 
steun van vele supporters hebben hier mee voor gezorgd.

“Het is de wens van iedereen om in een veilige maatschappij 
te leven. Terechtstellingen zijn daarvoor niet de oplossing”, zegt 
Kumi Naidoo, secretaris-generaal van Amnesty International.

“Er zitten vandaag nog meer dan 19.000 mensen in de 
dodencel. De strijd is nog niet gestreden. Maar met de 
blijvende steun van mensen wereldwijd zullen we de doodstraf 
kunnen bannen, voor eens en voor altijd.”

LEES MEER
amnesty-international.be/doodstrafcijfers-2018
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“De spectaculaire terugval van het aantal 
executies bewijst dat zelfs landen, waarvan 
je dat het minst verwacht, hun beleid 
aanpassen en beseffen dat de doodstraf 
niet de oplossing is.”
Kumi Naidoo, secretaris-generaal van Amnesty International

*Het gaat om een minimumcijfer op basis van het 
aantal gekende terechtstellingen wereldwijd die 
Amnesty International met zekerheid kan verifiëren. 
De doodstrafcijfers in China zijn staatsgeheim en 
kunnen niet worden meegeteld.
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FOCUS: MILITAIR OFFENSIEF IN RAQQA 

DIGITALE ACTIVISTEN HELPEN MEE
MET BAANBREKEND ONDERZOEK

JUN – OKT 2017

Coalitie zet militair offensief in 
op Raqqa

Amnesty start onderzoek

AUG 2017

Amnesty rapporteert over burger
doden door toedoen van coalitie

Coalitie ontkent 
verantwoordelijkheid

JUN – JUL 2018

Amnesty rapporteert over 
honderden burgerdoden

Coalitie geeft slechts 
23 burgerdoden toe

Het militaire offensief van de 
door de VS geleide coalitie in 
Raqqa heeft een veel hogere 
tol geëist van burgers dan 
de coalitie toegeeft. Amnesty 
bracht nieuwe cijfers aan 
het licht, met de hulp van 
duizenden mensen die op 
hun computer of smartphone 
miljoenen satellietbeelden 
analyseerden.

Tussen juni en oktober 2017 zette de 
internationale coalitie onder leiding van 
de VS een militair offensief in om de 
Islamitische Staat te verdrijven uit Raqqa, 
hun zelfverklaarde hoofdstad in Syrië. 
Er vielen daarbij heel wat burgerdoden. 
Reden genoeg voor Amnesty 
International om te onderzoeken of de 
coalitie de nodige maatregelen heeft 
genomen om burgers te sparen, zoals 
het internationaal recht vereist.

Onze Amnesty-onderzoekers brachten 
in totaal twee maanden door in Raqqa. 
Tijdens vier veldonderzoeken gingen ze 
naar meer dan 200 aanvalslocaties en 
interviewden ze ruim 400 getuigen. We 
werkten ook samen met Airwars, een 
gespecialiseerde onderzoeksorganisatie, 
om de feiten te achterhalen. Daarnaast 
analyseerde en controleerde ons Digital 

Verification Corps, verspreid over zes 
universiteiten over de hele wereld, 
videobeelden die tijdens het offensief 
werden gemaakt.

BURGERS WORDEN ‘STRIKE TRACKERS’
De schaal van vernieling in Raqqa was 
echter te groot om op eigen houtje 
te onderzoeken. We hadden de hulp 
nodig van mensen die miljoenen 
satellietbeelden mee wilden analyseren, 
om precies te weten waar en wanneer 
gebouwen in Raqqa waren verwoest. 
Door die informatie te linken aan de 
aanvallen van de coalitie en aan de 
slachtofferdata die we met onze partners 
hadden verzameld, zouden we weten 
wat het aandeel was van de coalitie in 
het hoge aantal burgerdoden tijdens het 
militaire offensief. 
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We riepen daarom het project ‘strike 
tracker’ in het leven en lanceerden 
een wereldwijde oproep om eraan 
mee te werken. Het project bleek een 
succes: we konden rekenen op de 
hulp van duizenden mensen die vanop 
hun computer of smartphone samen 
meer dan twee miljoen satellietbeelden 
analyseerden. Het onderzoek van 
Amnesty en Airwars is met de hulp van 
burgers thuis het meest uitgebreide 
onderzoek naar burgerdoden bij een 
hedendaags conflict.

LESSEN TREKKEN
Dankzij de hulp van onze digitale 
activisten konden we de militaire acties 
van de coalitie bij haar offensief op 
Raqqa koppelen aan meer dan 1.600 
burgerdoden. Dat zijn ongeveer 90% 
meer burgerdoden dan de coalitie tot 
nu toe heeft toegegeven. Hoewel veel 
aanvallen van de coalitie nauwkeurig 
waren en legitieme militaire doelen 

raakten, nam de coalitie duidelijk 
niet álle nodige maatregelen om de 
burgerbevolking en burgerobjecten te 
sparen, zoals ze zelf beweert. 

Amnesty en Airwars vragen de door 
de VS geleide coalitie om niet langer het 
aantal burgerdoden en de vernietiging 
door haar offensief in Raqqa te 
ontkennen. Met onze nieuwe resultaten 
verhogen we ook de druk op de coalitie 
om zelf een onafhankelijk en onpartijdig 
onderzoeksmechanisme in te stellen, dat 
de volle omvang van de burgerdoden in 
Raqqa onderzoekt en openbaar maakt. 
Dat maakt de weg vrij voor gerechtigheid 
voor de slachtoffers en hun familie. De 
coalitie moet zelf onderzoeken wat er in 
Raqqa fout is gegaan en moet er lessen 
uit trekken, om te voorkomen dat ze bij 
toekomstige militaire operaties nog zulk 
enorm leed toebrengt aan burgers.

ONTDEK ONZE INTERACTIEVE WEBSITE
raqqa.amnesty.org

JUL 2018

Amnesty blijft druk zetten en 
coalitie geef 77 burgerdoden toe

Coalitie vindt meerderheid van 
burgerdoden die Amnesty tot 
dusver documenteerde toch 
“geloofwaardig”

NOV 2018

3.101 digitale activisten helpen 
ons onderzoek groter maken

Activisten analyseren ruim 
twee miljoen satellietbeelden

APR 2019

Amnesty rapporteert  
> 1.600 burgerdoden

Coalitie geeft nu 174 burger
doden toe, al is dat nog maar 
10% van alle gedocumenteerde 
gevallen

PROJECT “STRIKE TRACKER”

3.101 digitale 
burgeractivisten

analyseerden de verwoesting van meer 
dan 11.000 gebouwen in Raqqa.

 
> 4.100 uren 

is de tijd die ze daarvoor nodig 
hadden, het equivalent van iemand 
die 2 jaar voltijds werkt.

> 2 miljoen  
satellietbeelden

analyseerden de digitale activisten  
in totaal.

 
> 124 landen

deden mee, waaronder België.  
De meeste activisten kwamen uit het 
Verenigd Koninkrijk, Nigeria, Pakistan, 
Denemarken, Nederland, de Verenigde 
Staten, Bangladesh, Frankrijk, Portugal  
en Canada.
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FOCUS: RECHTEN VAN TERRORISMESLACHTOFFERS

“HULP VOOR SLACHTOFFERS
IS TE COMPLEX”

Waarom zet Amnesty zich in voor de rechten 
van slachtoffers van terrorisme?
julie adyns: “We hebben alles wat er in 
ons land is gebeurd na de aanslagen 
van nabij opgevolgd. De situatie van 
de slachtoffers was een belangrijk 
mensenrechtenprobleem dat eruit 
sprong.

Na de aanslagen is er een 
parlementaire onderzoekscommissie 
opgericht, die goede aanbevelingen 
heeft geformuleerd om de hulp voor 
slachtoffers beter te maken. De regering 
beloofde die uit te voeren, maar kwam 
vervolgens met een wet op de proppen 
die een andere richting leek uit te 
gaan. Toen zijn we gaan praten met de 
slachtofferverenigingen.

We hebben de problemen van 
slachtoffers ook aangekaart bij 
de VN-Speciale Rapporteur voor 
terreurbestrijding en mensenrechten, 
Fionnuala Ní Aoláin, die in 2018 op 
bezoek was in België. Zij is toen in 
gesprek gegaan met vertegenwoordigers 
van de slachtofferverenigingen. Op haar 
beurt heeft ze België aangemaand om 
de rechten van slachtoffers beter te 
beschermen.”

Wat is de kern van het probleem?
“De complexiteit van het 
vergoedingssysteem is één van de 
belangrijkste problemen. Slachtoffers 
hebben recht op herstel en 
schadevergoeding via heldere, snelle 
en eenvoudige procedures. Maar in 
België is er een ingewikkeld kluwen van 
procedures bij verschillende instanties 
zoals verzekeraars, ziekenfondsen, 
overheidsinstellingen … 

Om te beginnen moeten de 
slachtoffers voor de volledige vergoeding 
van de schade één of verschillende 
verzekeringmaatschappijen aanspreken. 
Daarnaast is er het slachtofferfonds, dat 
voorschotten kan uitkeren en begrensde 
financiële hulp kan bieden aan wie geen 
beroep kan doen op een verzekeraar. 
Verder kunnen slachtoffers een statuut 
van nationale solidariteit krijgen, en 
hebben slachtoffers met meer dan 10% 
invaliditeit recht op een herstelpensioen. 
Dan zijn er nog de ziekenfondsen en de 
hospitalisatieverzekering. Alles bijeen is 
dat een héél complex systeem, waarin je 
snel verstrikt raakt.

Daarnaast worden slachtoffers 
bedolven onder een administratieve 
rompslomp, die bovenop hun medische 
en psychologische problemen komt. Ze 
ervaren vaak ook een gebrek aan een 

respectvolle en gepaste behandeling 
door verzekeraars en experts.”

Hoe komt het dat deze problematiek nog niet 
is opgelost?
“Een heel aantal aanbevelingen van de 
onderzoekscommissie heeft de regering 
wel degelijk uitgevoerd. Zo heeft ze 
de werking van het slachtofferfonds 
verbeterd en zal ze een “uniek loket” 
oprichten dat slachtoffers wegwijs kan 
maken. Maar het vergoedingssysteem 
in zijn geheel, met al die verschillende 
instanties en procedures, blijft te 
complex. 

Een mogelijkheid om het systeem 
te vereenvoudigen is de oprichting 
van een overheidsfonds, wat in 
de eindaanbeveling staat van de 
onderzoekscommissie en waar de 
slachtofferverenigingen om vragen. 
Zo’n overheidsfonds is dan het enige 
aanspreekpunt voor slachtoffers. Het 
zou slachtoffers snel kunnen uitbetalen 
en de medische onderzoeken en 
controles reduceren tot één eerlijke en 
toegankelijke procedure. De overheid 
kan het geld dat ze heeft uitbetaald 
bijvoorbeeld nadien terugvorderen van 
de verzekeraars. Frankrijk heeft een 
overheidsfonds dat zo in elkaar zit en 
goed functioneert. 

Ruim drie jaar na de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem beschermt 
en respecteert België nog onvoldoende de rechten van slachtoffers van terrorisme. 
Veel slachtoffers voelen zich in de steek gelaten door de overheid. “Ze raken verstrikt 
in een veel te ingewikkeld systeem”, zegt Julie Adyns, beleidsmedewerker van 
Amnesty Vlaanderen. “Het moet helderder, eenvoudiger, toegankelijker.”
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Maar tot nu toe heeft onze regering 
vastgehouden aan het systeem waarbij 
de slachtoffers zelf moeten aankloppen 
bij de verzekeraars. Het resultaat is 
dat het systeem ingewikkeld blijft en 
dat de contacten tussen slachtoffers 
en verzekeraars nog altijd moeizaam 
verlopen. 

Eind 2018 lag er een wetsontwerp 
op tafel dat andere regels voorzag voor 
de verzekeringsmaatschappijen. Dat 
ontwerp zou het vergoedingssysteem 
waarschijnlijk iets eenvoudiger hebben 
gemaakt voor de slachtoffers, al vonden 
we het nog steeds ontoereikend. Het 
wetsontwerp sneuvelde uiteindelijk door 
de val van de regering.” 

Wat moet er nu gebeuren? 
“De hervormingen die door de vorige 
regering zijn gestart, zijn niet af en 
blijven onvoldoende. De nieuwe 
regering moet de rechten van de 
slachtoffers van terrorisme écht 

beschermen en respecteren. Zeker 
het vergoedingssysteem moet ze 
vereenvoudigen. We zullen het werk 
van de regering van nabij blijven volgen, 
samen met de slachtofferverenigingen.”

LEES MEER
amnesty-international.be/terreurslachtoffers

“VERENIGINGEN VAN SLACHTOFFERS LEVEREN 
UITSTEKEND WERK”
De slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 
verenigden zich in twee organisaties: Life 4 Brussels en 
V-Europe. “Zij hebben veel en uitstekend werk geleverd”, 
beklemtoont Julie Adyns.

“Ze brachten de slachtoffers en hun nabestaanden samen om elkaar te helpen, maar 
ook om samen tijd door te brengen, ervaringen uit te wisselen en herdenkingsactiviteiten 
te organiseren. Ze hebben een heel belangrijke rol gespeeld in de analyse van 
beleidsmaatregelen en waren zeer belangrijk voor het parlement en de regering bij de 
uitwerking van het beleid voor slachtoffers. Zonder hun inspanningen zouden de noden 
en problemen van de slachtoffers niet zo gekend zijn.”

©
 A

le
xa

nd
ra

 B
er

te
ls

Slachtoffers van de aanslagen van 
22 maart worden herdacht aan 
het beursgebouw in Brussel.
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IN BEELD

DE STRAAT OP VOOR MENSENRECHTEN
Mensenrechten verdedigen 
kunnen we alleen maar met de 
hulp van supporters zoals jij. 
Velen steunen onze organisatie 
met een gift, tekenen petities, 
schrijven brieven of zijn lid. 
Sommigen zijn niet vies van een 
portie actie en komen maar al te 
graag mee actievoeren op straat. 
Een greep uit onze acties van de 
voorbije maanden.

Amnesty-supporters stapten mee in de 
klimaatmarsen. Klimaatverandering heeft 
schadelijke gevolgen voor onder meer ons 
recht op leven, gezondheid, voedsel, water, 
huisvesting en bestaansmiddelen.
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Amnesty-actie tijdens de PRIDE in Brussel 
voor alle mensen die niet voor hun seksuele 
geaardheid of genderidentiteit kunnen uitkomen, 
omdat dat in hun land strafbaar is.

 

Amnesty-jongeren sloegen op en rond 
hun universiteiten en hogescholen aan het 
‘posterbomben’ voor Ahmadreza Djalali.

 

Protest aan het Europees Parlement voor en 
door de Turkse Zaterdagmoeders. Jarenlang 
kwamen ze elke zaterdag samen op een plein 
in Istanbul om opheldering te eisen over hun 
verdwenen familieleden. Sinds september 2018 
ontzeggen de autoriteiten hen het recht op 
bijeenkomst omwille van ‘veiligheidsredenen’.

Mars tegen de doodstraf in Brussel. We steunden Atena Daemi, 
een Iraanse mensenrechtenverdedigster die in de cel zit omdat 
ze strijdt voor de afschaffing van de doodstraf in haar land.
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AMNESTY STRIJDT VOOR VRIJLATING VAN ADVOCATE 

STEUN VOOR
NASRIN

Nasrin Sotoudeh is één van de bekendste mensenrechten advocaten in Iran. Ze 
verdedigt vrouwen die ijveren voor de vrije keuze om een hoofddoek te dragen in 
plaats van de verplichting die vandaag in Iran geldt. Ze strijdt ook tegen de doodstraf.

Nasrin werd in juni vorig jaar gearresteerd. De Iraanse autoriteiten 
veroordeelden haar tot 38 jaar cel en 148 zweepslagen voor haar vreedzame 
mensenrechtenwerk. Eén van de strengste straffen in jaren voor een 
mensenrechtenactivist in Iran. 

Midden juni ondertekenden ruim één miljoen mensen de petitie 
van Amnesty International die oproept tot de onmiddellijke en 
onvoorwaardelijke vrijlating van Nasrin. We hebben haar al eerder 
vrij gekregen: Nasrin werd in 2010 tot zes jaar cel veroordeeld, 
maar kreeg na drie jaar gratie. Ook nu willen we met onze acties 
het verschil maken voor haar.

OPROEP: MAAK NASRIN EREBURGER
VAN JE STAD OF GEMEENTE

Amnesty roept alle burgemeesters van het land op om  
Nasrin uit te roepen tot ereburger. Mechelen deed het als 
eerste stad van België. “We zijn zuinig met deze eretitel, 
maar Nasrins strijd raakt de kern van de waarden 
waar onze stad voor staat”, legde burgemeester 
Bart Somers uit. Vraag je eigen stads- of 
gemeentebestuur om Nasrin te steunen 
met deze symbolische titel!

ONTDEK HOE JE KAN HELPEN
amnesty-international.be/help-nasrin
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AMNESTY STRIJDT VOOR VRIJLATING VAN ADVOCATE 

STEUN VOOR
NASRIN

“Beste vrienden, activisten en leden van Amnesty International,  
de inspanningen van ieder van jullie in verschillende landen hebben 
de wrede veroordeling van mijn vrouw internationaal op de agenda 
gezet. We zijn dankbaar voor al jullie inspanningen en jullie offers. 
We willen jullie, en alle andere mensenrechtenactivisten, feliciteren 
voor de internationale solidariteit om slachtoffers van onrecht te 
ondersteunen.” 
Reza Khandan, echtgenoot van Nasrin Sotoudeh
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Nasrin, geflankeerd door haar man 
Reza, toen ze pas was vrijgekomen 
in 2013. Ze zat eerder al onterecht 
in de cel. Dankzij internationale 
druk kregen we haar toen vrij.
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GOED NIEUWS
DANKZIJ JOUW ACTIES OP DE SCHRIJFMARATHON

MEDISCHE ZORG VOOR 
ATENA DAEMI

Atena Daemi uit Iran bekritiseerde 
haar overheid op Facebook en Twitter 
voor de toepassing van de doodstraf. 
De autoriteiten pikten haar kritiek 
niet en veroordeelden haar tot een 
gevangenisstraf van zeven jaar. Na 
meerdere jaren in de cel is Atena’s 
gezondheid er slecht aan toe. Tijdens 
de Schrijfmarathon steunden meer 
dan 700.000 mensen wereldwijd onze 
oproep om Atena vrij te krijgen en 
haar toegang te geven tot medische 
zorg zolang ze in de cel zit. Hoewel 
Atena nog niet is vrijgelaten, kreeg 
ze wel medische zorgen toegediend 
en kon ze een chirurgische ingreep 
ondergaan.

 Hoe meer 
mensen brieven 

schrijven, petities tekenen of op een andere 
manier aandacht hebben voor mensen van 
wie de rechten worden geschonden, hoe 
groter de druk die we op de autoriteiten 
kunnen uitoefenen om iets aan hun situatie 
te veranderen. De Schrijfmarathon in 2018 
was goed voor 5,9 miljoen schrijfacties van 
Amnesty-supporters van over de hele wereld. 
Heel wat gewicht in de schaal dus, dat een half 
jaar later al resulteert in veel goed nieuws.

VEILIGERE STRIJD VOOR 
PAVITRI MAHNJI

“Onze levens hangen 
af van ons land en 
onze bossen. We zullen 
blijven vechten voor onze 
rechten. De vele brieven 
zijn motiverend en geven 
ons het gevoel dat ons 
probleem niet geografisch 
geïsoleerd is.”

 
Pavitri Mahnji uit India trekt al jaren  
ten strijde tegen twee bedrijven die  
op illegale wijze grond onteigenen om  
energiecentrales te bouwen. Pavitri richtte  
een organisatie op die getroffen mensen  
helpt om de bedrijven aan te klagen.  
Sindsdien ontvangt ze bedreigingen.  
Amnesty riep tijdens de Schrijfmarathon  
op tot politiebescherming voor de activiste.  
Na onze actie liet Pavitri weten dat de  
lokale politie contact had opgenomen  
en dat ze vanaf nu paraat zouden staan  
als Pavitri gevaar loopt. Ze zei ook dat  
het aantal bedreigingen de afgelopen  
maanden opmerkelijk was gedaald.
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GELIJKE RECHTEN VOOR GULZAR DUISHENOVA

Sinds Gulzar Duishenova door een 
dronken bestuurder werd aangereden, 
kan ze niet meer lopen. Gulzar 
ondervond al snel hoe ze als vrouw met 
een handicap gediscrimineerd werd 
en moest vechten tegen vooroordelen. 
Daarom ijverde ze ervoor dat haar 
overheid het VN-verdrag inzake 
de rechten van personen met een 
handicap zou aannemen. Tijdens 
de Schrijfmarathon steunden ruim 
275.000 Amnesty-supporters de eis van 
Gulzar. Even later ratificeerde Kirgizië 
het VN-verdrag. Het land zet zo een 
belangrijke stap voor de inclusie van zijn 
18.000 inwoners met een beperking.

POLITIEBESCHERMING 
VOOR VITALINA KOVAL

Vitalina Koval is het boegbeeld van de 
Oekraïense LGBTI-gemeenschap*. De 
voorbije twee jaar vielen extreemrechtse 
groeperingen haar en andere 
activisten aan tijdens een vreedzame 
demonstratie op vrouwendag. De 
autoriteiten reageerden laks. Tijdens de 
Schrijfmarathon eisten we dat Vitalina 
veilig actie zou kunnen voeren voor de 
rechten van LGBTI’s. Het zette de politie 
aan om voor de vrouwenmars in 2019 
op voorhand veiligheidsmaatregelen te 
overlopen met de activisten. De mars 
verliep voor het eerst in jaren zonder 
incidenten.

“Ik heb in mijn leven 
nog nooit zoveel steun 
gevoeld.”

*Lesbisch, gay, biseksueel,  
transgender en interseksueel

ONTDEK MEER GOED NIEUWS
amnesty-international.be/goednieuws

VORDERINGEN IN DE MOORDZAAK VAN  
MARIELLE FRANCO

In maart 2018 werd Marielle Franco vermoord in Rio de Janeiro. De Braziliaanse 
activiste kwam op voor de rechten van arme mensen, Afro-Braziliaanse jongeren, 
vrouwen en LGBTI’s*. Amnesty hekelde dat de autoriteiten de moord niet 
onderzochten. Tijdens de Schrijfmarathon waren er ruim een half miljoen acties 
die opriepen om de moord op te lossen. Met de arrestatie van twee ex-agenten 
in maart 2019 kregen we eindelijk het eerste signaal van een degelijk onderzoek 
naar de moord op Marielle. Amnesty dringt nu aan op een onafhankelijk 
onderzoek naar de verdachten en wil dat ze bij voldoende bewijslast voor de 
rechter worden gebracht.
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Nog maar een jaar woont 
Muhammed Ali Coban in 
Gent. Toch vond hij al de weg 
naar twee Amnesty-groepen 
in de Arteveldestad. Wanneer 
hij deze zomer zijn lessen 
Nederlands heeft afgerond,  
wil hij studeren voor 
industrieel ingenieur. Dat 
wil de 24-jarige activist 
blijven combineren met 
zijn inzet voor Amnesty.

Wat doe je voor Amnesty?
“In Gent ben ik lid van twee Amnesty-
groepen. Een groep die al lang bestaat, 
met allemaal volwassenen, en een 
vrij nieuwe jongerengroep. Ik volg de 
vergaderingen en doe mee aan acties. 
Zo ging ik in mei met de Amnesty-
jongeren slapen voor het Europees 
Parlement, want Europa ligt niet wakker 
van vele mensenrechtenschendingen 
en moet dringend wakker worden. De 
pers is ons komen interviewen over onze 
sleepover.”

Waar komt je motivatie vandaan?
“Ik kom uit Turkije. In mijn land 
gebeuren op dit moment erge dingen 
met mensen die niet akkoord gaan 
met wat de overheid zegt of doet. Ik 
ben daarom gevlucht. Toen ik een jaar 
geleden in België aankwam, wilde ik deel 
uitmaken van de Amnesty-beweging. 
Ik had gehoord dat Amnesty aandacht 
vraagt voor mensenrechtenschendingen 
zoals die in mijn land gebeuren.” 

Wie inspireert je?
“Dat is niet beperkt tot één iemand. 
Meneer Gülen in Turkije, Malcolm X 
in de VS, Gandhi in India … Dat 
zijn voor mij allemaal mensen die 
een gelijkaardige droom hebben 
van een leven in vrede, vrijheid en 
gelijkheid. Ook minder bekende 
mensen zijn een inspiratiebron, zoals 
de Poolse mensenrechtenactiviste 
Elżbieta (Podleśna, n.v.d.r.). Ik heb haar 
ontmoet op een Amnesty-activiteit voor 
jongeren in Leuven. Ze spreekt zich uit 
tegen haat en discriminatie in Polen. 
Haar overheid bedreigt haar, maar ze 
blijft proberen om dingen in haar land te 
veranderen.” 

Welk mensenrecht ligt je zeer na aan het 
hart?
“Het recht op leven. Dat is een 
basisrecht. Het leven mag nooit 
worden afgepakt. Ook het recht op vrije 
meningsuiting vind ik zeer belangrijk. 
In mijn thuisland kan ik mijn ideeën 
niet uitspreken, want dan kan ik 
opgepakt worden en in de gevangenis 
belanden. En ik ben niet alleen. Er 

zijn veel mensen die dat meemaken in 
Turkije, maar ook in Polen of nog ergens 
anders.”  

Welke boodschap heb je voor andere 
Amnesty-supporters?
“Ik wil graag een Turks gedicht citeren, 
dat ik in mijn laatste jaren in Turkije 
heel vaak heb gelezen. Enkel de laatste 
paragraaf, want het gedicht is heel lang. 
‘O, ze denken dat alles gedaan is; Het is 
nog niet verlopen, het gevecht doet zich 
voort; totdat de aarde het gezicht van 
liefde wordt.’ Dat gaat voor mij over de 
droom om van de wereld een vredevolle 
plaats te maken, waar mensen met 
elkaar kunnen samenleven en elkaar 
kunnen begrijpen. Dat is wat we moeten 
proberen te doen.”

ONTDEK MEER OVER AMNESTY-JONGEREN
amnesty-international.be/jongeren

 60 SECONDEN INTERVIEW

“WE MOETEN ELKAAR
PROBEREN TE BEGRIJPEN”

Muhammed, sinds een jaar gedreven 
supporter van Amnesty Vlaanderen.
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SCHRIJFACTIE: RUSLAND
EIS DE VRIJLATING VAN JONGE
GEWETENSGEVANGENEN

Vladislav Mordasov en Yan Sidorov.

Drie jongeren uit Zuidwest-Rusland riskeren 15 jaar cel omdat 
ze een vreedzaam protest organiseerden tegen de lokale 
overheid. Na een brand waarbij honderden mensen hun 
huizen verloren, liet de overheid niet toe dat ze hun huizen 
heropbouwden op dezelfde plek. Ze compenseerde hen 
evenmin voor het verlies van hun grond. Het gerucht gaat dat 
de brand was aangestoken.
De politie arresteerde Yan Sidorov en Vladislav Mordasov voor 
‘onwettig protest’. Ze hielden ook Viacheslav Shashmin aan, die 
in de buurt was maar elke betrokkenheid bij het protest ontkent.
Naar verluidt werden Yan en Vladislav gemarteld en mishandeld  
om een bekentenis los te krijgen. Deze aantijgingen werden 
nog niet onderzocht.
Yan en Vladislav zitten in voorarrest. Viacheslav staat onder 
huisarrest. Amnesty beschouwt hen als gewetensgevangenen 
en eist hun vrijlating.

 Schrijf een brief naar openbaar aanklager Chaika. Eis 
dat de gewetensgevangenen worden vrijgelaten en dat 

de klachten over foltering en mishandeling worden onderzocht 
en bestraft.

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

Stuur naar:
Yurii Yakovlevich Chaika 
Prosecutor General of the 
Russian Federation 
Prosecutor General’s Office  
ul. B. Dmitrovka, d.15a 
125993 Moscow GSP- 3 
Russia

Stuur een kopie naar: 
Ambassade Rusland 
Z. E. dhr. Alexander Tokovinin 
De Frélaan 66, 1080 Ukkel 
E: amrusbel@skynet.be

VOORBEELDBRIEF

(Datum, plaats)
Your Excellency,

I want to express my concern regarding the 
criminal prosecution of Yan Sidorov, Vladislav 
Mordasov and Viacheslav Shashmin. Since 
November 2017 Yan and Vladislav have been 
remanded in detention and Viacheslav held 
under house arrest. Yan and Vladislav have 
complained of torture and ill-treatment by 
police to extract their “confessions”. Their 
complaints have not been investigated.
Yan and Vladislav were arrested on 5 November 
2017 when they were preparing a peaceful 
protest in support of Rostov citizens who had 
lost their houses in mass fires in the summer of 
2017. Viacheslav maintains that he did not take 
part in the protest. 
I call on you to immediately and unconditionally 
release Yan Sidorov, Vladislav Mordasov and 
Viacheslav Shashmin, as they are prisoners of 
conscience.
The complaints of torture and ill-treatment 
must be promptly, effectively and impartially 
investigated. Those responsible must be 
brought to justice.

Yours sincerely,
(Jouw naam)

Heb je antwoord gekregen van de 
autoriteiten? Laat het ons weten! 
Zie contactgegevens vooraan.
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HUMAN RIGHTS  
CARTOONEXPO
Tijdens de Gentse Feesten van 20 tot 28 juli, 
Sint-Niklaaskerk Gent
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LEES MEER amnesty-international.be/cartoonexpo

[Ilya Katz - Israël]

ARTIKEL 19 UVRM - Je hebt recht op vrijheid van mening en meningsuiting

https://www.amnesty-international.be/amnestydag
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