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Beste Amnestysupporter,

Er was de voorbije weken en maanden geen ontsnappen aan politiek nieuws. 
Hoe positief ik de dingen ook probeer te bekijken, vrolijk word ik er niet van. 
Er is op het moment van schrijven nog geen federale regering. We hebben 
nochtans echt nood aan een krachtdadig beleid inzake seksueel geweld, 
klimaat of levens redden op de Middellandse Zee. In Vlaanderen is er wel 
een regering, maar zijn er ook veel vraagtekens. Wat komt er in de plaats als 
Vlaanderen uit Unia wil stappen? Wat is de impact van de beslissingen over 
het Minderhedenforum, andere middenveldorganisaties en adviesorganen? 
Zullen de stemmen van mensen die tot etnischculturele minderheidsgroepen 
behoren nog minder gehoord worden? 

Met zekerheid kunnen we zeggen dat het middenveld voor grote 
uitdagingen staat. Het is cruciaal dat middenveldorganisaties hun rol blijven 
opnemen. Ze vormen en versterken het gemeenschapsleven, behartigen de 
belangen van hun leden en durven beleidskritiek te uiten. Ook wij bij Amnesty 
behoren tot dat middenveld.

Wat me wel optimistisch stemt, is hoe ieder van jullie als Amnestysupporter 
niet bij de pakken blijft zitten. Door actief te zijn in een groep, Amnesty 
financieel te steunen, mee te demonstreren … Of misschien wel door 
brieven te schrijven in de gevangenis? Als je de reportage op het VRT-nieuws 
gemist hebt, kan je in dit nummer meer lezen over dit nieuwe en bijzondere 
schrijfproject. 

Niet alleen in Vlaanderen zijn de uitdagingen voor het middenveld 
aanzienlijk. We zien dit nog veel sterker in landen als Polen, Hongarije en 
Griekenland of – verder van huis – India en Brazilië. De Syrische Sarah 
Mardini en de IersDuitse Seán Binder getuigden erover op de Amnestydag 
in september. Ze deden vrijwilligerswerk op het Griekse eiland Lesbos, spotten 
boten in moeilijkheden op zee en verstrekten mensen eerste hulp. Hun ngo 
werkte samen met de kustwacht en de autoriteiten. Toch werden Sarah en 
Séan vorig jaar gearresteerd en zaten ze maanden opgesloten in afwachting 
van een proces.

Sarah en Séan riskeren elk tot 25 jaar gevangenisstraf. Ze worden 
beschuldigd van mensensmokkel. Hun enige intentie echter was levens 
redden van mensen op de vlucht. Solidariteit hoort gewaardeerd te worden 
in plaats van bestraft. Amnesty voert actie voor Sarah en Séan tijdens onze 
wereldwijde Schrijfmarathon. In dit magazine ontdek je hoe je een actiepakket 
kan bestellen of je eigen Schrijfmarathon kan organiseren. Want je weet: 
schrijven helpt! Zorgen we samen weer voor een recordaantal brieven en 
kaartjes?

Veel leesplezier,

Hilde Stals
Voorzitster raad van bestuur
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AGENDA

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG

AMNESTY-ACTIE OP SCHOOL
Jong geleerd is oud gedaan. Daarom organiseert Amnesty 
Vlaanderen op 7 februari opnieuw de Schrijf-ze-VRIJdag. 
Op deze dag leren leerlingen uit de lagere en middelbare 
school over mensenrechten en kunnen ze ervoor in actie 
komen. Met ‘YOUTH 4 RIGHTS’ als thema zetten we jonge 
mensenrechtenverdedigers in de kijker. Amnesty biedt 
leerkrachten een schoolpakket aan met handige info en tal van 
activiteiten om er met de leerlingen een geslaagde actiedag 
van te maken. Help jij ons om het deelnemersrecord van 
568 scholen te verbreken? Maak promo op je buurtschool of 
nodig de school van je (klein)kinderen uit om mee te doen!

  ONTDEK MEER    schrijfzevrijdag.be  

SCHRIJFMARATHON

SCHRIJF EEN BRIEF, VERANDER EEN LEVEN
Tijdens de Schrijfmarathon in december worden er elk jaar 
miljoenen brieven geschreven voor mensen die met groot 
onrecht te maken krijgen. Jouw brief, solidariteitskaartje of 
handtekening kan voor hen het verschil maken. We knallen de 
Schrijfmarathon op gang met een Kick-off in Antwerpen, in het 
bijzijn van Moses Akatugba uit Nigeria. Vijf jaar geleden was 
Moses zelf nog één van de mensen voor wie we schreven. Hij 
werd als tiener ter dood veroordeeld. Nog geen jaar na onze 
schrijfactie kreeg hij gratie. Schrijven werkt!

SCHRIJF MEE TEGEN ONRECHT

1  Kom langs op de Kick-off op 30/11 in Antwerpen 
(KdG campus Groenplaats) tussen 10 uur en 22 uur.

2  Organiseer je eigen Schrijfmarathon. Bestel online ons 
schrijfpakket en ontvang voorbeeldbrieven, posters, 
pennen en meer!

3  Ga naar een Schrijfmarathon in je buurt. De locaties vind 
je op onze website.

4  Teken een petitie online.

  MEER INFO    schrijfmarathon.be 
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ACTUEEL: MENSENRECHTEN IN BELGIË

AMNESTY SCHRIJFT 
‘SCHADUWRAPPORT’ 
VOOR VN-COMITÉ

Massaal worden ze niet geschonden, 
de mensenrechten in België. Maar op 
nogal wat punten kan het beter. Dat blijkt 
uit het schaduwrapport dat Amnesty 
International in oktober voorstelde aan het 
VNMensenrechtencomité.

WAT IS HET ‘SCHADUWRAPPORT’?
Amnesty International kaart in deze tekst een reeks belangrijke 
mensenrechtenkwesties aan in België. We formuleren ook 
aanbevelingen om de mensenrechten in ons land beter te 
beschermen en om problemen weg te werken.

WAARVOOR DIENT HET?
Het rapport is bedoeld voor het VNMensenrechtencomité. 
Het Mensenrechtencomité waakt over de naleving van het 
VNVerdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, 
ook BUPO genoemd. Dat is één van de belangrijkste 
mensenrechtenverdragen waarin onder meer het folterverbod, 
het recht op non-discriminatie en het recht op vrije 
meningsuiting zijn vastgelegd.

WELK BELANG HEEFT HET?
De Belgische regering heeft voor het VNMensenrechtencomité 
een periodiek rapport opgemaakt over hoe ze het BUPO
verdrag naleeft en uitvoert. In het schaduwrapport geeft 
Amnesty zijn visie weer op de aanpak van de regering. Zo 
wordt een te rooskleurige versie van de feiten vermeden en 
kunnen we onze aandachtspunten beklemtonen.

In november legt het Mensenrechtencomité zijn aanbevelingen 
voor aan België. Een greep uit de thema’s waarover Amnesty 
aanbevelingen doet:

• Op het vlak van asiel en migratie pleit Amnesty voor 
voorzichtigheid en controle bij uitwijzingen: niemand mag 
teruggestuurd worden naar een plek waar hij een reëel risico 
loopt op ernstige mensenrechtenschendingen. Detentie van 
migranten kan enkel als laatste redmiddel. Ons land mag 
geen kinderen meer opsluiten.

• We wijzen op het onderzoek van Amnesty Vlaanderen naar 
etnisch profileren door de politie en op de maatregelen om 
deze praktijk te stoppen.

• Er zijn stappen gezet in de strijd tegen seksueel en ander 
gendergerelateerd geweld. De aandacht daarvoor (ook 
financieel) mag niet verslappen.

• De vergoedingsregeling voor de slachtoffers van terrorisme 
moet beter en eenvoudiger. 

• België moet het hoger belang van het kind respecteren bij de 
terugkeer van kinderen van Belgische ouders uit Syrië.

• België moet meer inspanningen leveren tegen overbevolking 
en mensonterende toestanden in de gevangenissen.

LEES HET VOLLEDIGE RAPPORT
amnesty-international.be/
schaduwrapport2019

 
Op 14 en 15 oktober presenteerden we ons rapport en onze aanbeve-
lingen aan het VN-Mensenrechtencomité in Genève, Zwitserland.

   November 2019 5



IMPACT

HALT AAN
WAPENSTROMEN
NAAR JEMEN

illustraties: Mikkel Henssel

Amnesty International voert al jaren campagne rond 
wapenexport naar SaudiArabië en de Verenigde Arabische 
Emiraten (VAE).

De twee landen leiden een coalitie die oorlog voert in Jemen. Er is een reëel 
risico dat hun wapens worden gebruikt bij mensenrechtenschendingen en 
oorlogsmisdaden. Verschillende overheden en rechtbanken namen intussen 
beslissingen die de wapenleveringen aan SaudiArabië en de VAE aan banden 
leggen. Ons onderzoek en lobbywerk speelde daarbij meermaals een rol.

Amnesty blijft druk zetten op staten  
die onverantwoorde wapendeals aangaan 
waardoor de mensenrechten van de 
Jemenitische burgers in het gedrang 
komen. 

TEKEN DE PETITIE
amnesty-international.be/wapenstromen-jemen

CANADA 
In 2019 treedt Canada toe tot het VN-
wapenhandelsverdrag. Canada is nu verplicht 
om transfers te stoppen bij een te groot 
risico dat de wapens zullen gebruikt worden 
bij ernstige mensenrechtenschendingen of 
oorlogsmisdaden. Er laait een heftig debat op 
over de lopende contracten met Saudi-Arabië.

VERENIGDE STATEN  
De Senaat wil in 2019 de verkoop 
tegenhouden van wapens aan de coalitie, 
maar president Trump stelt zijn veto. Amnesty 
USA blijft campagnevoeren bij het Congres.

DE EUROPESE UNIE 
In 2018 neemt het Europees Parlement een 
(niet-bindende) resolutie aan die opnieuw 
oproept tot een Europees wapenembargo 
tegen Saudi-Arabië. 

6   November 2019



GROOT-BRITTANNIË  
Het Britste gerecht oordeelt in 2019 dat de 
export van militair materiaal naar Saudi-Arabië 
illegaal is. Onder andere Amnesty was naar de 
rechter gestapt hiervoor. Het gerecht benadrukt 
het belang van ons onderzoek als bewijs van 
de risico’s van wapenexport naar Saudi-
Arabië. De overheid kondigt aan geen nieuwe 
wapenvergunningen te leveren aan de door de 
Saudi’s en de VAE geleide coalitie in Jemen. 

BELGIË 
In 2019 onthult Amnesty dat 
milities in Jemen met Belgische 
wapens strijden. De overheid start 
een onderzoek. In juni vernietigt de 
Raad van State een reeks Waalse 
vergunningen voor wapenleveringen 
aan Saudi-Arabië, nadat ngo’s 
met de steun van Amnesty 
een rechtszaak zijn gestart. In 
september verklaart de Waalse 
regering in haar regeerakkoord 
geen licenties meer toe te staan 
voor nieuwe wapentransfers aan 
Saudi-Arabië. In Vlaanderen is dat 
al langer zo.

NEDERLAND 
In 2016 stopt Nederland de verkoop van wapens 
aan Saudi-Arabië. In 2018 kondigt het de 
stopzetting van wapentransfers naar Saudi-
Arabië, de VAE en Egypte aan.

NOORWEGEN 
In 2018 zet de overheid 
de wapenexport naar de 
VAE stop en schorst ze 
nieuwe exportlicenties voor 
Saudi-Arabië.

DUITSLAND 
In 2018 beslist de regering om geen nieuwe 
wapenvergunningen te leveren aan de strijdende 
partijen in Jemen. Duits militair materiaal blijkt 
echter via achterpoortjes nog steeds in Jemen te 
belanden. 

GRIEKENLAND 
Na een storm van 
burgerprotest en groeiende 
druk geleid door Amnesty 
Griekenland, annuleert het 
parlement in 2018 de levering 
van 300.000 antitankgranaten 
aan Saudi-Arabië. 

ITALIË 
In 2019 stemt het parlement voor een exportban op 
vliegtuigonderdelen en ammunitie naar Saudi-Arabië 
en de VAE. Amnesty en partners roepen Italië op om 
alle wapentransfers te stoppen naar beide landen.

ZWITSERLAND 
De overheid verbiedt in 2019 dat een 
Zwitserse vliegtuigproducent nog langer 
diensten levert aan Saudi-Arabië en de VAE. 

DENEMARKEN 
In 2018 beslist de overheid om de wapenexport 
naar Saudi-Arabië te stoppen. In 2019 volgt een 
ban voor de VAE.

FINLAND 
In 2018 beslist de 
overheid om geen nieuwe 
wapenvergunningen af te 
leveren aan Saudi-Arabië 
en de VAE.

SPANJE 
De autoriteiten verkondigen meermaals geen 
nieuwe wapenvergunningen te leveren aan 
Saudi-Arabië en de VAE, tussen 2015 en 2018 
nog de grootste importeurs van Spaanse wapens.
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“Er ontstaat een brug  
tussen de personen binnen en 
buiten de gevangenismuren, 
samengekomen om iets moois 
te doen voor andere mensen die 
men niet eens kent.”
Eva, Amnesty-supporter, na een schrijfavond 
in de gevangenis van Gent
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FOCUS: SCHRIJFPROJECT ‘MET VRIJE PEN’

BRIEVEN
SCHRIJVEN IN
DE GEVANGENIS

Decennialang al schrijven Amnesty-supporters 
brieven naar autoriteiten over de hele wereld 
om onrecht aan te klagen. Vaak komen de 
briefschrijvers samen in een gemeentezaal, 
op café of in iemands living. Maar sinds kort 
kan schrijven ook op een minder voor de hand 
liggende plaats: in de gevangenis.
 
“Een schrijfavond organiseren kan overal, ook in de 
gevangenis”, dachten Xavier Eelen en Lotte Gijbels. Deze 
twee doorwinterde Amnesty-briefschrijvers, die beroepshalve 
met de gevangenis vertrouwd zijn, organiseerden een paar 
jaar geleden een eerste Schrijfmarathon voor gevangenen. 
Het bleek voor herhaling vatbaar. Xavier zet sindsdien 
een viermaandelijkse schrijfavond op touw binnen de 
gevangenismuren van Hoogstraten. 

Vorig jaar gaf Amnesty International het schrijfproject een 
extra dimensie. Mensen van buiten de gevangenis kregen 
de kans om aan de schrijftafel van gedetineerden aan te 
schuiven. Niet enkel in Hoogstraten, maar in 15 van de 19 
gevangenissen in Vlaanderen en Brussel. We bundelden 
daarvoor de krachten met De Rode Antraciet, die werkt 
aan een maximale interactie tussen de buitenwereld en 
gevangenen. Zo schreven 157 gevangenen en 77 Amnesty
vrijwilligers een avond zij aan zij.

 
Schrijfsessie in de gevangenis van Hoogstraten. Onder de noemer  
‘met VRIJE pen’ schrijven gedetineerden en niet-gedetineerden samen 
voor mensenrechten.

   November 2019 9



EEN VERRIJKING VOOR IEDEREEN
Hoe meer mensen brieven schrijven, hoe sterker onze eis 
wordt om mensenrechten te respecteren. Maar de impact van 
de schrijfavonden in de gevangenis reikt nog veel verder, zegt 
Amnesty-medewerker Stijn Bogaert. “Voor alle betrokkenen 
is dit project enorm waardevol. Veel gevangenen willen iets 
goeds doen voor de samenleving terwijl ze hun straf uitzitten. 
Al schrijvend opkomen voor mensenrechten is een manier om 
dat vanuit de gevangenis te realiseren. De schrijfavonden zijn 
bovendien kostbare momenten waarop een open gesprek met 
iemand van buiten de gevangenis mogelijk is.” 

Ook voor de Amnesty-supporters van buitenaf zijn de 
‘met VRIJE pen’-sessies een verrijking. De tocht door de 
gevangenis, met alle bijhorende veiligheidsprocedures, 

 
In 2018 organiseerden Amnesty International  
en De Rode Antraciet in totaal 26 schrijfavonden  
in de gevangenis. 

 
Gevangenis van Hoogstraten.

“Vergeten worden is het ergste wat 
je kan overkomen als gevangene. Als 
daarbuiten mensen aan je denken, 
dan betekent dat iets. Daarom schrijf 
ik voor andere gevangenen.”
Gedetineerde in de gevangenis van Hoogstraten
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SCHRIJFMARATHON IN DE GEVANGENIS

Doorheen het jaar schrijven Amnesty-supporters brieven als protest tegen 

frappante mensenrechtenschendingen, maar in december schakelen 

we nog een versnelling hoger met de Schrijfmarathon. Tijdens deze 

internationale schrijfactie van Amnesty International worden er in één 

maand tijd meer dan 5 miljoen brieven en kaartjes geschreven. 

De impact is groot op de mensen voor wie we schrijven: niet alleen 

voelen zij zich enorm gesteund, het protest leidt vaak ook tot grote 

omwentelingen zoals de herroeping van een doodstraf, de vrijlating van 

een onschuldige gevangene of bescherming voor een bedreigde activist.

DOE MEE IN JE BUURT
Amnesty International geeft gevangenen en niet-gevangenen de kans om 

samen deel te nemen aan de Schrijfmarathon. In december organiseren 

we schrijfavonden in gevangenissen over heel Vlaanderen en Brussel. 

Schrijf je nu in en beleef – zoals vorige deelnemers het omschrijven – 

een leerrijke en verrassende avond.

INFO EN INSCHRIJVING
amnesty-international.be/metvrijepen

is een ervaring op zich. Dan volgt het 
aanschuiven aan een tafeltje met één of 
meerdere gevangenen, de eerste aftastende 
welkomstwoorden en het samen schrijven. 
Niet zelden gaat het over in losse babbels, 
of diepgaandere gesprekken over leven 
in gevangenschap, besef van tijd, gevoel 
van vrijheid en vrijheidsberoving. De muur 
tussen gevangene en nietgevangene wordt 
figuurlijk even gesloopt.

“Elke vrijwilliger gaat naar binnen met 
een eigen idee over de gevangenis”, gaat 
Amnesty-medewerker Stijn verder. “Maar 
door te spreken met de gevangenen en het 
personeel en door rond te kijken wordt dat 
idee behoorlijk uitgedaagd. Het besef dat 
gedetineerden gewone mensen zijn, die 
weliswaar iets verkeerds gedaan hebben en 
daarvoor gestraft worden, komt bij iedereen 
aan. Alle vrijwilligers van vorig jaar, op één 
na, willen opnieuw in de gevangenis gaan 
schrijven. Het is een unieke ervaring, waar 
iedereen voldoening uit haalt.”

 
Gevangenen schrijven brieven om 
rechtvaardigheid te eisen voor anderen. 
Jij kan hen daarbij vergezellen tijdens de 
Schrijfmarathon (zie kaderstuk).

“Het is niet omdat je in 
de gevangenis zit, dat 
je niets meer voor een 
ander kan doen.”
Gedetineerde in de gevangenis van 
Hoogstraten
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IN BEELD

ROHINGYA: (OVER)LEVEN  
IN BANGLADESH
Meer dan 900.000 Rohingya uit Myanmar leven in vluchtelin
genkampen in Bangladesh. De meesten sloegen op de vlucht 
toen het Myanmarese leger in augustus 2017 met een groot
schalige etnische zuiveringsactie begon. In ons rapport “I don’t 
know what my future will be”: Rohingya refugees in Bangladesh  
getuigen Rohingya over de uitzichtloosheid van hun situatie. We 
dringen er bij de Bengalese overheid op aan om hun rechten 
als vluchteling te waarborgen en om plannen te maken voor de 
lange termijn. Ook steun van de internationale gemeenschap 
is nodig, opdat de Rohingyavluchtelingen een waardig leven 
kunnen leiden met dezelfde kansen als iedereen. 

 
Mohammad Junaid, 11 jaar. “Ik nam enkele boeken mee van thuis, 
want ik wil lezen en schrijven waar ik ook ben.” Behalve speelruimtes 
en basisonderwijs voor kleine kinderen verbiedt de Bengalese overheid 
dat Rohingya-kinderen naar school gaan in de kampen of in de buurt, 
uit angst dat ze anders in het land willen blijven. 
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Een spelletje chinlone, een traditionele sport 
uit Myanmar, brengt verstrooiing.

 
Aanschuiven bij het centrum voor 
identiteitsdocumenten in het Kutupalong-
vluchtelingenkamp.

 
Vluchtelingenkamp in Cox’s Bazar District in 
Bangladesh, nabij de grens met Myanmar. 
Het Kutupalong-kamp in deze regio is 
met ruim 620.000 inwoners het grootste 
vluchtelingenkamp ter wereld.

 
Sokhina Khatun is 90 jaar. “De toiletten zijn 
aan de voet van de heuvel. Het is moeilijk voor 
me om helemaal beneden te geraken. Het is 
mijn grootste probleem in het kamp hier.”
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FOCUS: INHEEMSE VOLKEREN IN BRAZILIË

BESCHERMING  
VOOR DE 
BESCHERMERS  
VAN HET 
AMAZONEWOUD

 
Inheemse Uru-Eu-Wau-Wau-mannen op 
patrouille om hun land te beschermen tegen 
illegale landroof en houtkap. De traditionele 
gebieden van de inheemse bevolking 
in Brazilië bestaan vooral uit ongerept 
Amazonewoud. 

14   November 2019



Amnesty International roept Brazilië op om 
de rechten van de inheemse bevolking in 
de Amazone te beschermen en ontbossing 
van hun gebieden tegen te gaan. Dat is 
van belang voor de mensen die in het 
Amazonewoud wonen, maar ook voor de 
rest van de wereld die van het regenwoud 
afhangt voor een leefbaar klimaat.
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Amnesty bezocht dit jaar vier inheemse gebieden in het 
Braziliaanse Amazonewoud om het probleem van illegale 
landroof en ontbossing te onderzoeken. Richard Pearshouse, 
verantwoordelijke crisis en leefomgeving bij Amnesty 
International, geeft uitleg.

Bosbranden in Brazilië waren onlangs wereldnieuws. In de periode van 
januari tot oktober waren er 50% meer dan in dezelfde periode vorig 
jaar. Hoe komt dat?
RICHARD PEARSHOUSE: “Er is een grotere crisis van illegale 
ontbossing en landroof aan de gang in de Amazone. De 
bosbranden zijn een symptoom daarvan. Indringers, die vaak 
gewapend zijn, maken het woud met de grond gelijk om het te 
kunnen exploiteren voor mijnbouw, houthandel, landbouw en 
veeteelt. Dat fenomeen is niet nieuw. Maar sinds het aantreden 
van de regeringBolsonaro begin dit jaar heerst er straffeloosheid 
voor dat soort praktijken. Bolsonaro moedigt zo landroof en 
ontbossing door illegale houtkap en bosbranden aan.”

Waarom treedt de regering niet op?
“Al in de campagne voor zijn presidentschap liet Bolsonaro 
zich extreem laatdunkend uit over milieubescherming en 
over de inheemse bevolking. Hij zei dat die de economische 
ontwikkeling van zijn land in de weg staan. Intussen schroefde 

de regering de budgetten terug van de instanties die de 
Amazone en de mensen die daar wonen beschermen. Eind 
augustus kwam er wel een brand en houtkapverbod in de 
Amazone van zestig dagen, maar daarmee pakken ze de 
achterliggende motieven voor illegale ontbossing en landroof 
niet aan.”  

Welke gevolgen hebben landroof en illegale ontbossing voor de 
inheemse bevolking?
“Er heerst veel angst. Inheemse leiders krijgen 
doodsbedreigingen omdat ze hun land willen beschermen. Ze 
moeten nu zelf patrouilleren, aangezien de overheid haar eigen 
patrouilles in het regenwoud heeft verminderd. De indringers 
doen ook geen moeite meer om op zekere afstand te blijven 
van de inheemse dorpen. Ze zoeken evenmin nog de nacht op 
voor hun illegale activiteiten. 

Daarnaast komen de dagelijkse activiteiten en de manier 
van leven van de inheemse mensen in het gedrang. Inheemse 
volkeren hebben internationaal erkende rechten op het land 
dat ze traditioneel bezitten. Ook Brazilië heeft op papier 
sterke wetten om de rechten van de inheemse bevolking te 
beschermen. Het is wel duidelijk dat hun rechten nu worden 
geschonden.” 

Hoe helpt Amnesty International het tij te keren?
“Ons crisisresponsteam is dit jaar naar vier inheemse 
gebieden gegaan. Enkel ter plaatse kan je onderzoeken en 
documenteren wat de gevolgen zijn van Bolsonaro’s politiek 
in de praktijk. In mei waarschuwden we de regering al voor 
conflicten in de Amazone.

“Ik maakte nooit eerder 
een inval mee zo dicht 
bij ons dorp. Meerdere 
nachten na elkaar waren 
er geweerschoten. Ik 
bracht de kinderen naar 
bed, maar kon zelf de 
slaap niet vatten.”
Een 22-jarige inheemse  
Uru-Eu-Wau-Wau-vrouw getuigt  
over een inval van illegale indringers

 
Een inheemse man maakt zich klaar om te 
patrouilleren in het Uru-Eu-Wau-Wau-gebied. 
Omdat de indringers meestal gewapend zijn, is 
het risico op een gewelddadige confrontatie reëel.
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BRAZILIËBRAZILIË
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Amazonewoud

Inheems gebied

Inheems gebied bezocht 
door Amnesty in 2019 

BRAZILIËBRAZILIË

AmazonewoudAmazonewoudWe zijn ook campagne beginnen te 
voeren. Ondanks de nieuwe president, 
zijn sommige autoriteiten in Brazilië 
toch wel gevoelig voor publieke druk. 
De regering moet de monitoring en 
de patrouilles in het Amazonewoud 
opdrijven om indringers te stoppen en 
moet de verantwoordelijken voor illegale 
ontbossing en landroof aanpakken. 
In een latere fase willen we nog meer 
focussen op de economische motieven 
en de bedrijven die de inheemse 
landrechten onder druk zetten.”

Wat is het resultaat?
“Bij dit soort werk zie je geen impact 
de volgende dag. Maar ons onderzoek 
en campagnewerk is nodig om 
internationale druk te zetten op de 
autoriteiten, zodat ze maatregelen 
nemen om de inheemse bevolking 
en ’s werelds meest kostbare woud te 
beschermen.”

TEKEN DE PETITIE
amnesty-international.be/amazone

 
Een officieel bord wijst erop dat het inheemse 
Uru-Eu-Wau-Wau-gebied is beschermd. De 
kogelgaten zijn sporen van een illegale inval van 
een veertigtal houtkappers in januari 2019.

 
Bosbrand in inheems gebied in de Braziliaanse 
deelstaat Mato Grosso, augustus 2019. De 
bosbranden van afgelopen zomer wijzen op een 
grotere crisis van illegale ontbossing en landroof 
in de Amazone.
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GOED NIEUWS
DANKZIJ JOUW STEUN

AMAYA COPPENS
Op 11 juni 2019 werd Amaya Coppens (24) in Nicaragua 
vrijgelaten. De Belgisch-Nicaraguaanse studente geneeskunde 
zat meer dan negen maanden in de gevangenis. Ze was 
opgepakt bij een protest tegen de hervorming van de sociale 
zekerheid. Omdat de Nicaraguaanse overheid het recht op 
vreedzame samenkomst van Amaya en de andere studenten
activisten niet respecteerde, kwam Amnesty International in actie.

• 27.035 mensen in België ondertekenden onze petitie voor 
president Ortega, waarin we gerechtigheid eisten voor Amaya 
en haar medeactivisten.

• Duizenden brieven met dezelfde eis vertrokken vanuit België 
richting Nicaragua.

• Liefst tweeduizend hartverwarmende boodschappen werden 
opgestuurd naar de familie van Amaya en de andere 
Nicaraguaanse studenten.

• Meer dan tweehonderd mensen protesteerden mee voor de 
Nicaraguaanse ambassade in Brussel.

“Ik wil jullie allemaal bedanken, in het bijzonder 
Amnesty in België, voor jullie harde werk en 
sensibilisering van een groot publiek, niet alleen 
voor mijn zaak maar voor alles wat er in Nicaragua 
is gebeurd. Ik ben ervan overtuigd dat het dankzij 
jullie werk is dat ik en vele anderen nu thuis zijn.”

VRIJ
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VRIJ
EVELYN 
HERNÁNDEZ
Een rechtbank in El Salvador heeft 
Evelyn Hernández vrijgesproken 
van moord. De Salvadoraanse was 
op 6 april 2016 bevallen van een 
baby die kort nadien stierf wegens 
zuurstoftekort. Het gerecht bevond 
haar aanvankelijk schuldig aan 
moord en veroordeelde haar tot 
30 jaar cel. Na een miskraam of 
een doodgeboorte maken vrouwen 
in El Salvador dit onrecht wel vaker 
mee. De vrijspraak van Evelyn is een 
overwinning voor vrouwenrechten in 
het ZuidAmerikaanse land.

Gerechtigheid voor Evelyn is nog 
niet 100% gegarandeerd, want het 
openbaar ministerie heeft beroep 
aangetekend tegen de vrijspraak. 
Amnesty blijft zich inzetten voor 
Evelyn en voor vrouwen die onterecht 
in de Salvadoraanse cel zitten.

 VRIJ  HANAN BADR EL-DIN
In Egypte is de mensenrechtenverdedigster Hanan Badr el-Din weer op vrije 
voeten. Met haar organisatie zet Hanan zich in voor families van mensen die zijn 
verdwenen, vaak door toedoen van veiligheidstroepen.

Hanan zat bijna twee jaar in de gevangenis, zonder dat ze ooit een proces 
heeft gehad. Op 6 mei 2017 werd ze gearresteerd, toen ze op bezoek was bij 
een gevangene die eerder was verdwenen maar daarna weer opdook in de 
gevangenis. Ook Hanans man verdween, in juli 2013, tijdens de protesten tegen 
de staatsgreep van de huidige president alSisi.

In 2017 voerde Amnesty wereldwijd actie voor de vrijlating van Hanan tijdens 
de Schrijfmarathon. Nu ze vrij is, zet ze de zoektocht naar haar man voort.
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AMNESTY
INTERNATIONAL
IN JE TESTAMENT

 Steun voor het goede doel via 
een testament zit al enkele 
jaren in de lift. Ook jouw 
engagement voor Amnesty 
International kan na het leven 
voortbestaan. Onze specialiste 
nalatenschappen, Lydia Rega, 
geeft uitleg.

 
Steeds meer Vlamingen maken een 
testament op, ongeacht hun leeftijd. Hoe 
komt dat?
LYDIA REGA: “De dag dat je er niet meer 
bent, moet er iets gebeuren met het 
vele of het weinige dat je nalaat. Meer 
en meer mensen denken na of ze wel 
tevreden zijn met de standaardregeling 
voorzien in de wet. In een testament 
kan je daarvan afwijken. Het geeft je de 
vrijheid om je nalatenschap te regelen 
zoals je zelf wil.”

Waarom nemen mensen een goed doel op in 
hun testament?
“Ze willen niet dat hun steun aan een 
goed doel automatisch eindigt. Door een 
goed doel op te nemen in je testament 
weet je dat je waarden en idealen blijven 
voortleven. Dat is geruststellend. Het is 
een kwestie van een steentje te kunnen 
bijdragen, ook in de toekomst nog.

Soms hebben ook fiscale voordelen, 
zoals bij het duolegaat, ertoe geleid dat 
mensen aan een goed doel denken in 
hun testament.”

Wat gebeurt er als iemand Amnesty opneemt 
in zijn of haar testament?
“De bijdrage via een testament gaat 
integraal naar onze missie, de naleving 
van mensenrechten overal ter wereld. 
Ongeacht of je een geldsom nalaat of 
een goed zoals een woning. 

Amnesty in je testament betekent 
meestrijden voor vrijheid, gelijkheid en 

rechtvaardigheid, niet alleen nu, 
maar ook in de toekomst. Je helpt 
mensenrechtenschendingen stoppen, 
activisten steunen en je geeft hoop aan 
mensen die onrecht wordt aangedaan. 
Je waarborgt het voorbestaan van ons 
werk.”

Welke stappen moet iemand ondernemen? 
“Wie overweegt om naast zijn geliefden 
aan Amnesty na te laten of wie info 
wil, raad ik aan om contact met ons 
op te nemen. Ik geef graag meer uitleg 
over het werk van Amnesty, over het 
opnemen van Amnesty in je testament 
en alles wat daarbij komt kijken. Alles 
gebeurt volledig vrijblijvend en discreet. 
‘Wat wens jij?’, dat is het uitgangspunt.”

PERSOONLIJK ADVIES EN INFORMATIE
Vraag vrijblijvend onze brochure of
een persoonlijk gesprek aan via
lydia.rega@amnesty-international
of 02/ 669 37 37. 

“Ik heb Amnesty  
International opgenomen  
in mijn testament. Het is 
een mooie manier om ervoor 
te zorgen dat het werk van 
Amnesty doorgaat.”

José van Aaken, Amnesty-lid sinds 1978
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#SAVEAHMADREZA
Toen Ahmadreza Djalali in augustus geblinddoekt uit zijn cel 
werd gehaald en overgebracht naar een geheime locatie, lieten 
Amnestysupporters wederom van zich horen. Onze snelle en 
massale reactie loonde, want enkele dagen later vernam de 

echtgenote van de Iraans-Zweedse professor dat hij terug in de 
Evin-gevangenis was in Teheran. Zo kwam een einde aan zijn 
gedwongen verdwijning, een ernstige mensenrechtenschending 
die het risico op foltering en mishandeling vergroot. 

Amnesty International blijft de Iraanse overheid oproepen 
om de doodstraf tegen Ahmadreza Djalali in te trekken en de 
man vrij te laten. Op 25 april 2016 werd Djalali opgepakt bij 
een werkbezoek aan Iran. De Iraanse autoriteiten beschuldigen 
hem van spionage en veroordeelden hem ter dood, zonder 
eerlijk proces.

WAT KAN JIJ DOEN?
Verhoog de druk op Iran om de doodstraf van de VUB
gastprofessor 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.

HELP MEE
amnesty-international.be/help-djalali

“Na de gedwongen verdwijning van 
Ahmadreza Djalali zetten we in een mum 
van tijd een protestactie op voor de Iraanse 
ambassade. Onze vraag was luid en duidelijk: 
‘Waar is Djalali?’ Amnesty-supporters aarzel-
den geen seconde om mee te doen. Ook de 
teller van onze petitie tikte vliegensvlug aan. 
Dat raakte me. Ahmadreza voelt zich gesterkt 
door onze aanhoudende steun. We staken 
onze strijd pas als hij vrij is.”
Bert Maes, medewerker acties bij Amnesty Vlaanderen
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 60 SECONDEN INTERVIEW

“ENORM GERAAKT DOOR 
EEN SITUATIE MIJLENVER 
VAN HIER”
Ze zijn rad van tong, vastbesloten om hun 
wens voor een rechtvaardige wereld te delen 
met iedereen die het horen wil en voor menig 
supporter ook het eerste persoonlijke contact 
met Amnesty International. We spreken over 
onze straatwervers, zoals Koen Boon (24).

Wat doe je voor Amnesty International? 
“Ik ben fondsenwerver. Ik bel aan bij mensen voor een babbel 
over mensenrechten en het werk van Amnesty International. 
Zo ga ik op zoek naar mensen die Amnesty met een 
financiële bijdrage duurzaam willen steunen. Niet iedereen 
kent de organisatie of staat er aanvankelijk achter, maar ik 
probeer nieuwe invalshoeken aan te reiken en de kracht van 
mensenrechten te doen inzien aan wie ervoor openstaat.” 

Welke eigenschappen zijn daarbij een troef?
“Je mag geen schrik hebben om met mensen in gesprek te gaan 
die je niet kent. Je moet ook 100% achter je boodschap staan. 
Als je een verhaal brengt waar je zelf niet in gelooft, dan zien de 
mensen dat direct aan je. Om inhoudelijk sterk te staan, krijg 
ik training bij Amnesty. Onlangs ging het over de protesten in 
Hongkong tegen de Chinese uitleveringswet en het politiegeweld 
tegen demonstranten. Daar heb ik heel veel van opgestoken.”

Waar komt je motivatie vandaan? 
“Ik ken Amnesty al langer, maar de overtuiging om iets doen 
is gekomen toen ik het verhaal van Teodora Vásquez hoorde. 
Zij was in El Salvador tot 30 jaar cel veroordeeld voor een 
miskraam. Mede dankzij het campagnewerk van Amnesty is ze 
vorig jaar uiteindelijk vrijgekomen, na bijna elf jaar gevangenis. 
Teodora’s situatie speelde zich mijlenver van hier af, maar ze 
heeft me enorm geraakt. Door fondsen te werven zorg ik er 
mee voor dat Amnesty zijn werk kan doen en dat geeft echt 
een goed gevoel.” 

Wie inspireert je?
“Teodora is een van mijn grootste inspiratiebronnen. En ook 
Raif Badawi, de Saudische activist die voor zijn kritische 

blogs veroordeeld werd tot een jarenlange celstraf en duizend 
zweepslagen. Hun verhalen inspireren me om me in te zetten 
voor anderen en voor mensenrechten.”

Welk mensenrecht ligt je zeer na aan het hart?
“Het recht op vrije meningsuiting. Een mening hebben en 
verkondigen is iets puur menselijks. Dat je daarvoor vervolgd 
kan worden, zoals Raif Badawi, is absurd. Alle mensen op deze 
wereldbol zouden van dit recht moeten kunnen genieten, los 
van de plek waar ze wonen.”

Wordt respect voor mensenrechten een steeds moeilijkere kwestie of 
heb je hoop voor de toekomst? 
“Ik ben een optimist op dat vlak. Doorheen de jaren is er al 
zo veel bereikt. We mogen de hoop niet verliezen dat het de 
goede kant blijft opgaan.”

Welke boodschap heb je voor andere Amnesty-supporters?
“Stel je eens voor dat jou een vreselijk onrecht wordt 
aangedaan en je hoort dat Amnesty, met al zijn supporters, 
campagne voor je voert? Dat moet echt een overweldigend 
gevoel zijn. De acties en financiële steun van supporters zorgen 
ervoor dat mensen in een uitzichtloze situatie er toch uitkomen. 
Dat Amnesty werkt, is dankzij iedereen samen.”
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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

VOORBEELDBRIEF

(Datum, plaats)
Dear Ambassador,

I am writing to express deep concern about 
Magai Matiop Ngong. He was just 15 years old 
when he was convicted of murdering his cousin 
and sentenced to death by hanging. He told the 
judge that his cousin’s death was an accident, 
after a warning shot had ricocheted off the 
ground and unfortunately killed him.
The use of the death penalty against people like 
Magai is strictly prohibited by Section 21(2) of 
the Transitional Constitution of the Republic of 
South Sudan, 2011 and under the Convention 
on the Rights of a Child, to which South Sudan 
is a party. I therefore urge you to reverse 
Magai’s death sentence. 

Yours sincerely,
(Jouw naam)

Heb je antwoord gekregen van de 
autoriteiten? Laat het ons weten! 
Zie contactgegevens in de colofon vooraan.

Magai was een typische tiener. Hij ging naar school, hield van 
lopen en van gospelzingen. De toekomst lag aan zijn voeten. 
Tot hij in 2017 veroordeeld werd voor de moord op zijn neef. 

In de rechtbank legde Magai uit dat het om een ongeluk 
ging. Een afgeketst waarschuwingsschot had zijn neef dodelijk 
geraakt. Toch veroordeelde de rechter hem tot de galg. 

Magai kreeg tijdens zijn eerste hoorzitting geen bijstand van 
een advocaat. Pas toen hij naar een andere gevangenis moest, 
kon hij een advocaat spreken. Twee jaar na het vonnis zit 
Magai nog steeds in de dodencel. Hij heeft een verzoekschrift 
ingediend om het vonnis te vernietigen en hoopt nog steeds vrij 
te komen. Hij wil gaan studeren om anderen te helpen.

Het internationaal recht en de ZuidSoedanese grondwet 
verbieden de doodstraf voor mensen die jonger zijn dan 18 jaar 
op het moment dat ze een misdrijf begaan. Nochtans werden 
vorig jaar nog zeven mensen opgehangen in ZuidSoedan. Eén 
ervan was nog maar een kind, zoals Magai. 

We roepen de autoriteiten van ZuidSoedan op om Magais 
doodvonnis te vernietigen.

 Schrijf een brief of een e-mail naar de autoriteiten 
van ZuidSoedan en eis dat het doodvonnis van Magai 

wordt vernietigd.

Stuur naar:
Ambassade van ZuidSoedan
Ambassadeur Emmanuel Lomoro Lowilla 
Galliërslaan 20, 1040 Brussel
E: executive-secretary@goss-brussels.com
(In Zuid-Soedan is er geen postregeling, daarom sturen we de brieven naar de 
ambassade in België)

SCHRIJFACTIE: ZUID-SOEDAN

EIS GERECHTIGHEID
VOOR 15-JARIGE
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SARAH MARDINI (24) EN SEÁN BINDER (25), REDDINGSWERKERS, GRIEKENLAND 

LEVENS REDDEN
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