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Beste Amnesty-supporter,

Met Ciara en Dennis werd 2020 nogal stormachtig ingezet. Ik ben 
benieuwd of de rest van het jaar even tumultueus wordt. Maar laten 
we in dit eerste magazine van 2020 nog eens terugblikken op 2019, 
een jaar vol acties dat met een fenomenale Schrijfmarathon werd 
afgesloten. Je leest verderop meer over de impact van ons werk en 
waarom jouw steun belangrijk blijft.

Eén van de dossiers waarvoor we jouw steun nodig hebben, is 
dat van de Oeigoeren in Xinjiang, een regio in het noordwesten van 
China. Oeigoeren en andere moslimminderheden worden door de 
Chinese overheid massaal en willekeurig opgesloten in zogenaamde 
heropvoedingskampen. Amnesty International roept op om hen 
onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Tien zaken die je moet 
weten over de situatie van de Oeigoeren lees je op de volgende pagina’s. 

Dichter bij huis is er ook werk aan de winkel. Seksueel geweld is 
een problematiek die hoger op de agenda van de Belgische politiek 
moet komen te staan. Ondanks vorderingen sinds 2014, toen we 
al eens rond het thema werkten, eist Amnesty International dat de 
overheid meer geld en middelen investeert om seksueel geweld aan 
te pakken. Dat er nog heel wat mythes bestaan, blijkt uit een enquête 
die we onlangs afnamen bij 2.300 Belgen in het licht van onze huidige 
campagne rond seksueel geweld in België. 

Op de achterzijde van dit nummer zien jullie Moses Akatugba, 
die te gast was op de Schrijfmarathon Kick-off in december. 
Misschien zag je de mooie reportage op Terzake over hem. Hij is 
Amnesty International zeer dankbaar omdat zoveel activisten voor 
hem actievoerden tijdens de Schrijfmarathon van 2014. Hij liep 
daardoor niet langer het risico op de doodstraf nadat hij gefolterd 
werd, maar kreeg gratie en kwam vrij. Hij was pas 16 jaar toen hij 
werd gearresteerd en onterecht beschuldigd van diefstal. Binnenkort 
kan hij in Nigeria zijn hogere studie politieke wetenschappen aan de 
universiteit starten en met vertrouwen vooruitkijken naar zijn toekomst. 

Ik eindig graag met de woorden van Petra, een van de initiatief-
neemsters van de Amnesty-schrijfgroep in Borgerhout: ‘De een staat 
graag op de barricaden, de ander doet liever iets achter de schermen. 
Iedereen heeft wel een talent waarmee hij iets goeds kan doen. Doe 
datgene waar jij je goed bij voelt!’

Bedankt voor je engagement,

Hilde Stals 
Voorzitster raad van bestuur
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AGENDA

UITREIKING
AMNESTY-LEERSTOEL

UGENT EERT POOLSE 
OMBUDSMAN

De Universiteit Gent reikt jaarlijks de 
Leerstoel Amnesty International uit 
aan iemand die een uitzonderlijke 
bijdrage levert aan de mensenrechten. 
Dit jaar valt die eer te beurt aan 
Adam Bodnar, ombudsman en 
commissaris voor de mensenrechten 
in Polen. In een land waar de overheid 
rechters onder druk zet, seksuele 
voorlichting mogelijk strafbaar wordt 
en geweld tegen activisten toeneemt, 
is mensenrechten verdedigen zoals 
Bodnar het doet bijna een daad van 
verzet. Op 1 april geeft Bodnar een 
publieke lezing, gevolgd door een 
drink. Welkom! 
Woensdag 1/04, 20:00 uur, Het Pand, Gent 
Gratis toegang

  Reserveer    ugent.be/amnestyleerstoel  
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MOOOV-FILMFESTIVAL

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
Parels uit de wereldcinema zijn niet 
altijd gemakkelijk te ontdekken, maar 
het MOOOV-filmfestival biedt ze je twee 
weken lang op een presenteerblaadje aan. 
Profiteer ervan als gewone bezoeker of 
als Amnesty-vrijwilliger, terwijl je voor en 
na de film handtekeningen inzamelt voor 
onze nieuwe campagne tegen seksueel 
geweld in België. Als vrijwilliger word je op 
een gratis filmticket getrakteerd.
Van 21/04 t.e.m. 03/05,  
verschillende locaties in Vlaanderen

  Help mee op MOOOV    amnesty-international.be/mooov  

JAARLIJKSE AFSPRAAK VOOR AMNESTY-LEDEN
Je bent lid van Amnesty International Vlaanderen en de algemene vergadering staat 
nog niet in je agenda op 25/04? Dan volgen hier drie redenen om deze activiteit 
meteen te noteren. 1: je mag stemmen over de koers die de beweging zal varen in 
2020 en later. 2: je ontmoet veel inspirerende medeleden. 3. Geraldine Chacón, een 
jonge activiste uit Venezuela die in de cel belandde voor haar mensenrechtenwerk, 
komt haar ongelooflijke verhaal vertellen. Vooraf inschrijven is nodig.
Zaterdag 25/04, 10:00 – 17:00 uur, Mechelen | Gratis deelname

  Programma en inschrijving    amnesty-international.be/AV2020  

ALGEMENE VERGADERING

4   Maart 2020



SCHRIJFMARATHONCIJFERS

DIT WAS DE SCHRIJFMARATHON ’19
2019 sloten we af met een fenomenale Schrijfmarathon. Centraal stonden tien 
jongeren in nood. Voor hen maakt onze internationale schrijfcampagne echt 
een verschil: niet alleen voelen ze zich enorm gesteund door alle brieven, het 
immense protest zorgt gemiddeld in één op de vier gevallen voor een positieve 
verandering.

BEDANKT!
Bedankt aan iedereen die deelnam aan de Schrijfmarathon. Het eerste goede 
nieuws dankzij jullie schrijfacties is een feit! Yasaman Aryani, een Iraanse 
vrouwenrechtenactiviste die in de cel zit, kreeg strafvermindering.

Blijf op de hoogte van alle Schrijfmarathon nieuws via  www.schrijfmarathon.be .

ACTUEEL
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Schrijfmarathon Kick-off in Antwerpen.
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> 6,5 MIL JOEN 
SCHRIJFACTIES 
Wereldwijd werden meer dan 6,5 miljoen 
brieven, solidariteitskaartjes en petitie-
handtekeningen verstuurd voor jongeren van 
wie mensenrechten worden geschonden.

156.416 
ACTIES IN VLAANDEREN 
In Vlaanderen werden maar liefst 156.416 
brieven en kaartjes geschreven en petities 
ondertekend.

120 LANDEN
In 120 landen deden mensen mee aan de 
Schrijfmarathon. Zelfs op de Faeroër eilanden 
en in Vaticaanstad.

> 800  
VLAAMSE SCHRIJFMARATHONS 
Er werden meer dan 800 lokale Schrijf-
marathons georganiseerd in Vlaanderen. Bij 
mensen thuis, maar ook op openbare plaatsen 
zoals de bib of het cultureel centrum.



IMPACT IN 2019

WE STRIJDEN SAMEN.
WE WINNEN SAMEN. “Pas als de laatste gewetensgevangene 

is vrijgelaten, als de laatste folterkamer 
is gesloten, als de Universele Verklaring 

van de Rechten van de Mens werkelijkheid is geworden voor alle mensen ter 
wereld, pas dan zal ons werk gedaan zijn.” Jaren geleden sprak Amnesty-oprichter 
Peter Benenson deze ambitie uit. Dankzij jouw steun werd ze vorig jaar weer een 
beetje meer werkelijkheid. We zetten een aantal hoogtepunten uit 2019 op een rij.

DOODSTRAF VERBANNEN

WAAROM JOUW STEUN NODIG BLIJFT
Hoewel het aantal landen dat de doodstraf uitvoert daalt, 
wachten vandaag nog meer dan 19.000 mensen wereldwijd 
in de cel op de dag van hun executie. De doodstraf is 
mensonwaardig en niet efficiënter dan een andere straf. Er is 
altijd een risico dat onschuldigen worden geëxecuteerd.

 
ACTIE VOOR AHMADREZA DJALALI DUURT VOORT

De Iraans-Zweedse professor die lesgaf aan de Vrije Universiteit 
Brussel werd na een flagrant oneerlijk proces in Iran ter dood 
veroordeeld voor spionage. Amnesty volgt zijn situatie op de voet op 
en blijft onverminderd druk uitoefenen om hem vrij te laten.

ONZE IMPACT
Sinds Amnesty International in 1977 
campagne begon te voeren, steeg het 
aantal landen dat de doodstraf heeft 
afgeschaft van 16 naar 106. In 2019 
hebben we verder actiegevoerd en 
gelobbyd om de doodstraf te verbannen 
en om aanstaande executies te 
voorkomen.

* OOK NOG: geen executie van de Mauritaanse 
blogger Mohamed Mkhaïtir en van de Vietnamese 
Ho Duy Hai na een oneerlijk proces. Equatoriaal-
Guinea kondigde de afschaffing van de doodstraf aan.

GEEN DOODSTRAF VOOR MURTAJA*

Vorige zomer beslisten de Saudische 
autoriteiten om de 18-jarige Murtaja 
Qureiris toch niet te executeren. 
Murtaja deed als 10-jarige mee aan een 
vreedzaam protest en riep ‘het volk wil 
mensenrechten!’. Drie jaar later werd hij 
gearresteerd en tot een valse bekentenis 
gefolterd. Amnesty had zich hevig tegen de 
executie van Murtaja verzet.
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MENSENRECHTENVERDEDIGERS VERDEDIGEN

BESCHERMING VOOR VITALINA*

Vitalina Koval is een Oekraïense activiste 
die opkomt voor de rechten van holebi’s 
en transgenders. In het verleden werd ze 
bedreigd en aangevallen bij vreedzame 
protesten. Tijdens de Schrijfmarathon van 
2018 drongen we aan op bescherming. 
Uiteindelijk nam de Oekraïense politie 
veiligheidsmaatregelen, waardoor Vitalina 
vorig jaar veilig kon meelopen in de 
vrouwenmars.

ONZE IMPACT
Het afgelopen jaar sprong Amnesty 
International in de bres voor mensen 
die opkomen voor hun rechten en 
die van anderen. We gingen de 
confrontatie aan met overheden die 
activisten tegenwerken of niet genoeg 
beschermen. Mensenrechtenactivisten 
moeten veilig hun werk kunnen doen.

WAAROM JOUW STEUN NODIG BLIJFT
Het is een trieste realiteit dat vreedzaam opkomen voor 
mensenrechten op veel plaatsen gevaarlijk is. Activisten 
wereldwijd bekopen hun werk met intimidatie, geweld, 
gevangenisstraffen en zelfs de dood.

* OOK NOG: Egyptische mensenrechtenverdedigster Hanan Badr El-Din kwam vrij. Tom Ciotkowski, 
die politiegeweld in Calais tegen migranten en vluchtelingen filmde, werd vrijgesproken na 
onterechte aanklachten.

 
AMAZONEVROUWEN BEDREIGD

“Samen staan we sterk en zullen we Moeder Aarde blijven 
beschermen.” Patricia Gualinga, die eerder doodsbedreigingen 
kreeg, is één van de inheemse activisten in Ecuador voor wie 
Amnesty actievoert. Van de 304 mensenrechtenverdedigers 
die in 2019 werden vermoord, waren 40% bezig met land- en 
milieurechten en de rechten van inheemse volkeren.
(bron: Front Line Defenders, Global analysis 2019)
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MENSENRECHTENCRISISSEN AANPAKKEN

ONZE IMPACT
Amnesty’s team voor crisisonderzoek kwam in actie bij tientallen gewapende conflicten 
en andere crisissen. We gingen ter plaatse voor realtimeonderzoek en gebruikten nieuwe 
technologieën om de ware toedracht 
van crisissen te onthullen en ze op de 
internationale agenda te zetten.

RAPPORTERING VAN POLITIEGEWELD
IN HONGKONG*

Tijdens de protesten in Hongkong 
tegen de Chinese uitleveringswet deed 
Amnesty International veldonderzoek. We 
documenteerden buitensporig geweld door 
de politie, waaronder exclu sief bewijs van 
foltering van opgepakte demonstranten. 
We ijveren nu voor een onafhankelijk 
onderzoek naar de vast gestelde mensen-
rechtenschendingen.

 
MENSEN OP DE VLUCHT IN GEVAAR

Aan de Europese grenzen en elders worden de rechten van 
vluchtelingen en migranten geschonden. Zo onderscheppen de 
Libische autoriteiten, met steun van EU-lidstaten, bootjes met 
vluchtelingen en migranten op de Middellandse Zee, om hen 
vervolgens terug te sturen naar detentiecentra in Libië. Daar 
worden ze onwettig opgesloten en riskeren ze foltering, afpersing en 
verkrachting. Amnesty ijvert voor een humaner migratiebeleid.

* OOK NOG: crisiswerk rond het geweld van Boko Haram in Kameroen. VS beveelt onafhankelijk 
onderzoek naar burgerdoden in Raqqa na rapport van Amnesty en Airwars.
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WAAROM JOUW STEUN NODIG BLIJFT
Bij gewapend conflict en andere crisissituaties moet actie 
worden ondernomen om de rechten van burgers te vrijwaren. 
Dankzij de steun van supporters is Amnesty in staat om snel te 
reageren, diepgravend onderzoek te voeren en cruciale druk 
uit te oefenen.
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WAKEN OVER WAPENHANDEL

ONZE IMPACT
Verleden jaar heeft Amnesty International zich succesvol 
verzet tegen de verkoop en uitvoer van wapens als het 
aannemelijk was dat ze zouden worden gebruikt bij ernstige 
mensenrechtenschendingen.

WAAROM JOUW STEUN NODIG BLIJFT
We moeten verhinderen dat wapens in verkeerde handen 
terechtkomen en er grove mensenrechtenschendingen 
mee worden gepleegd. Ook gebeurt het nog te vaak dat 
veiligheidsdiensten wapens gebruiken tegen vreedzame, 
ongewapende manifestanten.

*OOK NOG: Canada treedt toe tot het VN-wapenhandelsverdrag 
als 104de land ter wereld. De VN neemt een resolutie aan om werk 
te maken van internationale wetten om handel in foltertuigen te 
verbieden.

WAPENSTROMEN NAAR JEMEN BELEMMERD*

Verschillende landen beslisten in 2019 om 
wapentransfers naar Saudi-Arabië en de 
Verenigde Arabische Emiraten aan banden te 
leggen wegens het reële risico dat de wapens 
zouden ingezet worden bij oorlogsmisdaden 
in Jemen. Daarbij werd meermaals naar 
ons onderzoek verwezen. Ook ons lobby- en 
campagnewerk heeft een rol gespeeld.

 
PROTEST NEERGESLAGEN MET DODELIJKE TRAANGRASGRANATEN

Eind 2019 hanteerden Iraakse ordehandhavers nieuwe types 
traangasgranaten die de manifestanten doodden in plaats van uit 
elkaar te drijven. Amnesty kon als eerste de afkomst en het type 
wapen ophelderen. We willen dat er een onafhankelijk en onpartijdig 
onderzoek komt naar het gebruik van deze traangasgranaten. 

   Maart 2020 9
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MENSENRECHTEN DOEN NALEVEN

ONZE IMPACT
Amnesty International zag erop toe dat mensenrechten 
werden nageleefd door machthebbers wereldwijd 
(van staten tot bedrijven). Wanneer ze die met 
voeten traden, riepen we hen ter verantwoording. 
We onderzochten inbreuken en hielpen slachtoffers 
gerechtigheid te krijgen.

*OOK NOG: de federale regering richt een mensenrechten instituut op in België waar Amnesty jarenlang campagne voor voerde.  
Vooruitgang in het onderzoek naar de moord op Braziliaanse activiste Marielle Franco.

© Spitlart aka Younes v.d.b

WAAROM JOUW STEUN NODIG BLIJFT
Mensenrechten garanderen een rechtvaardige wereld waarin 
iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. 
Wanneer machthebbers die niet naleven, moeten we in actie 
komen.

 
DE BEDREIGING VAN FACEBOOK EN GOOGLE

Facebook en Google hanteren een bedrijfsmodel, gesteund op 
surveillance, dat een bedreiging vormt voor onze privacy en andere 
mensenrechten. Dat toonden we aan in ons rapport ‘Surveillance 
Giants’. Amnesty roept op tot een radicaal ander model en sterke 
wetten rond gegevensbescherming.

ETNISCH PROFILEREN BIJ DE POLITIE BESTRIJDEN*

Een jaar na de publicatie van ons rapport over 
etnische profilering door de Belgische politie zijn er 
belangrijke stappen gezet naar beter politiewerk. 
Meerdere korpschefs erkenden het probleem en 
veroordeelden het. Verschillende politiezones willen 
identiteitscontroles professionaliseren of werken aan 
een registratiesysteem.

10   Maart 2020



 
SAMEN STERK

Amnesty International 
onderzoekt inbreuken op 
mensenrechten en maakt 
ze bekend. We lobbyen bij 
overheden en andere machtige 
spelers om het internationale 
recht te respecteren. We helpen 
mensen hun rechten te claimen. 
De resultaten die we boeken, 
zijn het werk van alle supporters 
samen. 

STERKER WORDEN ALS BEWEGING

ONZE IMPACT
Vorig jaar mochten we voor het eerst rekenen op meer dan 
acht miljoen supporters wereldwijd. Dankzij supporters 
zoals jij is Amnesty International ‘s werelds grootste 
mensenrechtenbeweging en heeft ons pleidooi voor 
mensenrechten echt slagkracht.

WAAROM JOUW STEUN NODIG BLIJFT
Enkel dankzij de steun van supporters is het werk van  
Amnesty International mogelijk. Particuliere giften garanderen 
onze onpartijdigheid en onze onafhankelijkheid. De kracht van 
het getal speelt een doorslaggevende rol in onze overwinningen 
voor mensenrechten.

DANK AAN DE SUPPORTERS VAN
AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN

Amnesty International Vlaanderen mocht in 2019 rekenen op 
de steun van tienduizenden supporters. 87.169 mensen deden 
een gift waardoor Amnesty impactvol werk kon verrichten of 
zetten onze eisen kracht bij door petities te tekenen, brieven 
te schrijven naar overheden of nog een ander engagement. 
87.169 keer bedankt!
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CAMPAGNE
SAMEN TEGEN SEKSUEEL GEWELD

 
Actie van Amnesty-supporters in 
Zwitserland in 2019. Wereldwijd 
eisen mensen dat er meer actie 
wordt ondernomen tegen seksueel 
geweld. In maart is Amnesty 
International met een nieuwe 
campagne gestart in België.

12   Maart 2020



CAMPAGNE
SAMEN TEGEN SEKSUEEL GEWELD

De cijfers liegen er niet 
om: seksueel geweld is 
een probleem in België. De 
aanpak ervan, van preventie 
tot vervolging en nazorg, moet 
beter.

Volgens de meest recente cijfers 
worden in ons land gemiddeld bijna 
tien verkrachtingen per dag gemeld 
bij de politie. Tien verkrachtingen per 
dag ligt echter ver onder het werkelijke 
aantal. Experten schatten dat ongeveer 
90 procent van alle daden van seksueel 
geweld niet wordt aangegeven. Als we 
rekening houden met dit zogenaamde 
‘dark number’, dan zijn bijna honderd 
verkrachtingen per dag in België een 
juistere weergave van de realiteit. 

Deze hallucinante cijfers moeten naar 
beneden. De psychologische en fysieke 
gevolgen voor wie met verkrachting of 
een andere vorm van seksueel geweld 
te maken krijgt, zijn ernstig. Amnesty 
International is daarom op 5 maart een 
campagne gestart die de Belgische 
beleidsmakers oproept om een prioriteit 
te maken van de strijd tegen seksueel 
geweld. Jij kan die oproep mee 
ondersteunen.
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MYTHES 
Er bestaan nog altijd heel wat mythes over seksueel geweld. 
Dat blijkt uit een onderzoek dat Amnesty International in 2019 
liet uitvoeren bij 2.300 Belgen van 15 tot 85 jaar. Zo heerst er 
duidelijk een foutief beeld over wie verantwoordelijk is wanneer 
iemand verkracht wordt. Heb je seksueel geweld uitgelokt 
als je sexy kledij draagt? 19% van de ondervraagde mannen 
vindt van wel. Verkrachting betekent echter dat iemand de 
brute pech heeft gehad om met een verkrachter in aanraking 
te komen. De verantwoordelijkheid van de geweldpleging ligt 
volledig bij de dader en nooit bij het slachtoffer. 

Nog een voorbeeld. Kan er sprake zijn van verkrachting als 
iemand niet expliciet weigert om seks te hebben? 31% van de 
ondervraagde jongeren antwoordt ontkennend. Maar ook dat 
is onjuist: veel slachtoffers verzetten zich niet in de hoop dat 
er geen geweld tegen hen wordt gebruikt of omdat ze verlamd 
zijn van angst. Niet het uitblijven van een weigering, maar het 
geven van ondubbelzinnige toestemming betekent dat seks 
gewenst is. Andere hardnekkige, maar foute clichés zijn dat 
verkrachting vooral gebeurt door onbekenden (drie op de 
vier daders van seksueel misbruik tegen volwassenen is een 
bekende) of dat verkrachting binnen het huwelijk onmogelijk is 
(ook binnen het huwelijk is seks onder bedreiging, door geweld 
of door manipulatie verkrachting).*

*  Zie ook www.seksueelgeweld.be/mythes-over-seksueel-geweld

SEPONERING
Foute denkbeelden over seksueel geweld zijn niet het 
enige pijnpunt. In België is er ook een zorgwekkend hoog 
seponeringscijfer van verkrachtingszaken. Tussen 2010 
en 2017 werd 53% van de verkrachtingszaken door het 
parket geseponeerd zonder gevolg. Ruim een tiende werd 
geseponeerd om ‘opportuniteitsredenen’, zoals onvoldoende 
onderzoekscapaciteit, de beperkte maatschappelijke weerslag 
of de relationele band tussen dader en slachtoffer. Redenen 
die op zijn minst de wenkbrauwen doen fronsen.

De meest voorkomende reden van seponering – de helft 
van alle zaken – is echter het gebrek aan bewijs. Het spreekt 
voor zich dat het erg moeilijk is voor slachtoffers om aan te 
tonen dat hun toestemming ontbrak en dat er penetratie heeft 
plaatsgevonden. De meeste sporen verdwijnen na 24 uur. 
Er is behoefte aan een laagdrempelige manier om sporen te 
verzamelen die als bewijs van verkrachting kunnen dienen, ook 
als de aangifte dagen, maanden of jaren later gebeurt. 

Wat als het parket toch overgaat tot vervolging? Dan blijkt 
de kans op een veroordeling klein te zijn. Misdaadanaliste 
Danièle Zucker onderzocht recent hoe het Belgische gerecht 
verkrachtingsdossiers aanpakt door honderd zaken te 
analyseren. In de helft van de zaken bleef de dader onbekend. 
De overige zaken leidden tot amper vier veroordelingen, waarbij 
slechts één verkrachter een effectieve celstraf kreeg.

19% van de mannen vindt dat 
slachtoffers van seksueel geweld mee 
verantwoordelijk zijn als ze uitdagende 
kledij dragen. 

1/3 van de jongeren  
vindt dat er geen verkrachting is als 
het slachtoffer niet expliciet weigert.

bron: enquête bij 2.300 Belgen van 15 tot 85 jaar, in september-oktober 2019 uitgevoerd door Dedicated in opdracht van Amnesty International.

68% 
denkt dat dit kan bijdragen tot 

straffeloosheid.

53% 
van de verkrachtingszaken in België 

wordt geseponeerd. (officiële cijfers)
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Onze enquête toont aan dat bovenstaande cijfers problematisch zijn: 68% 
van de ondervraagden betreurt het hoge seponeringscijfer, dat straffeloosheid 
in de hand kan werken.

EERSTE INSTANTIE
Mythes, schaamte, het gevoel van zinloosheid om aangifte te doen: alle 
dragen ze ertoe bij dat seksueel geweld onder de radar blijft. Schadelijke 
stereotypen over seksueel geweld bestaan dan ook nog eens bij de 
instanties die rechtstreeks met de slachtoffers in contact komen. Zo hebben 
politieagenten in het verleden geweigerd om een klacht te registreren omdat 
de verkrachting binnen het huwelijk gebeurde. Als een slachtoffer aangifte 
wil doen, dan is de politie doorgaans de eerste instantie waar hij of zij 
terechtkomt. Hoe het contact daar verloopt, is vaak bepalend voor het verdere 
verloop van de verkrachtingszaak. Een gespecialiseerde opvang en kwalitatief 
hoogstaand onderzoek door de politie, en later door het gerecht, is daarom 
van groot belang. 

Politiestatistieken, getuigenissen en onze enquêteresultaten laten er geen 
twijfel over bestaan: er is nog werk aan de winkel. Niemand wil dat een 
seksuele daad tegen zijn of haar wil wordt uitgevoerd, of dat er straffeloosheid 
heerst als het toch gebeurt. Toch zijn er elke dag mensen die het meemaken 
in België. Amnesty International wil dat de overheid in ons land meer 
middelen vrijmaakt om het probleem aan te pakken. Elke daad van seksueel 
geweld is er één te veel.

OOK ONTSTELD OVER 
SEKSUEEL GEWELD?

In 2014 riep Amnesty International de 
regering op om werk te maken van de strijd 
rond seksueel geweld. Sindsdien tekenden 
we vorderingen op, zoals de oprichting 
van Zorgcentra na Seksueel Geweld. Dat 
was toen één van onze concrete eisen die 
door duizenden Amnesty-supporters werd 
gesteund. Vandaag zijn er drie zulke centra 
in het land (in Brussel, Gent en Luik) waar 
slachtoffers dag en nacht terechtkunnen. 
Ze krijgen er alle mogelijke bijstand, van 
medische en psychische zorg tot een eerste 
sporenonderzoek en hulp bij een eventuele 
politieaangifte.
Toch moet er dringend meer gedaan worden 
om het aantal gewelddaden terug te dringen 
en de slachtoffers niet in de kou te laten staan. 

Onderteken mee onze nieuwe eisen aan de 
overheid:

• Een toegewezen en toereikend budget om 
seksueel geweld tegen te gaan en zorg te 
bieden aan slachtoffers via Zorgcentra na 
Seksueel Geweld in elke provincie.

• Transparante en betere data verzameling 
(over het voorvallen van seksueel geweld, 
het aantal veroordelingen etc.) die politici 
in staat stellen om de juiste maatregelen te 
nemen.

• Een versterking van de opleiding voor 
mensen die rechtstreeks in contact komen 
met slachtoffers, met name politieagenten 
en gerechtelijke ambtenaren.

• Betere gerechtelijke procedures die leiden tot 
minder seponering van verkrachtingszaken 
en een einde aan de straffeloosheid van 
seksueel geweld.

• Effectieve sensibiliseringscampagnes over 
seksueel geweld die bestaande mythes 
ontkrachten.

 
Actie tegen seksueel geweld in Denemarken. Amnesty International analyseerde de 
wetgeving over verkrachting in 31 landen in Europa. Slechts negen landen, waaronder 
België, definiëren verkrachting wettelijk als ‘seks zonder toestemming’ zoals het 
internationale recht voorschrijft. In Denemarken en in Spanje worden vandaag wel 
stappen gezet om de internationale definitie aan te nemen.

TEKEN NU DE PETITIE
amnesty-international.be/seksueelgeweld
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IN BEELD

ACTIE AAN DE AMBASSADE
Wie niet horen wil, moet voelen. Dus trokken we de afgelopen maanden weer een  
aantal keer naar de ambassades van hardleerse regimes om actie te voeren op  
hun stoep. Luid en duidelijk toonden we dat hun inbreuken op mensenrechten  
niet ongezien voorbijgaan. Onze acties kwamen in de pers en circuleerden op  
sociale media, wat zorgde voor nog meer smet op hun blazoen. Laat dat net zijn  
wat deze staten het liefst vermijden. Maar dat is buiten Amnesty International en  
zijn supporters gerekend: we zwijgen niet als we onrecht zien.

 
Een handvol bekende mensen, onder wie 
bestsellerauteur Lize Spit (foto), lieten zich 
in januari opsluiten in een kooi voor de 
ambassade van Saudi-Arabië. Ze namen 
plaats achter de tralies uit solidariteit met 
blogger Raif Badawi en zijn advocaat 
Waleed Abu al-Khair, die beiden onterecht 
in de Saudische cel zitten. Raif werd in 
2014 veroordeeld tot tien jaar cel, duizend 
stokslagen en een zware geldboete omdat 
hij blogberichten publiceerde over vrije 
meningsuiting, vrouwenrechten en de rechten 
van minderheden in zijn land.

 
Een jaar na de moord op de Saudische 
journalist Jamal Khashoggi doopten we de 
Franklin Rooseveltlaan, waar de Saudische 
ambassade gelegen is, om tot Jamal 
Khashoggilaan. De volledige waarheid over de 
moord is nog steeds niet bekend. Khashoggi 
is een symbool geworden voor de repressie 
tegen journalisten, mensenrechtenactivisten 
en het middenveld door de Saudische 
machthebbers.
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Op de dag tegen de doodstraf trokken we 
naar de ambassade van Iran. Het land staat 
jaar na jaar in de top vijf van landen die de 
meeste executies uitvoeren. In Iran wordt de 
doodstraf vaak uitgesproken na oneerlijke 
processen. Je kan er ter dood veroordeeld 
worden voor overspel en voor vaag 
geformuleerde misdrijven zoals “vijandigheid 
tegenover God” en “het verspreiden van 
corruptie op aarde”. Iran treedt ook hard 
op tegen Iraniërs die de moed hebben om 
campagne te voeren tegen de doodstraf, 
zoals advocate Nasrin Sotoudeh en activiste 
Atena Daemi.

 
Bij een protestgolf in Iran eind 2019 doodden de autoriteiten minstens 
304 demonstranten. Iran doet er alles aan om critici het zwijgen op te 
leggen. Amnesty-activisten reageerden door 304 krijtcontouren van 
dode lichamen op de stoep van de Iraanse ambassade te tekenen. 
Deze actie bereikte naast de Belgische ook de Iraanse pers.
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10 DINGEN DIE JE MOET WETEN OVER …

HET LOT VAN DE OEIGOEREN IN CHINA
China doet berichten over de opsluiting, brainwashing en foltering van Oeigoeren in 
strafkampen steevast af als fake news. Amnesty International heeft de voorbije jaren 
uitvoerig onderzoek gedaan naar de situatie. Lees hier in tien beknopte punten wat er 
echt aan de hand is.

 
Oeigoerse vrouwen tonen foto’s van hun 
vermiste geliefden. Ze weten niet wanneer en 
of ze hen terug zullen zien.

Urumqi, hoofdstad van de regio Xinjiang, 
archiefbeeld uit 2009. Een Oeigoerse vrouw 
en kinderen wandelen voorbij Chinese 
soldaten na een incident tussen Oeigoeren en 
de Chinese veiligheidsdiensten.
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1  MASSALE OPSLUITING IN 
“HEROPVOEDINGSKAMPEN” 

Naar schatting een miljoen 
mensen, voornamelijk Oeigoeren en 
andere moslimminderheden uit de 
noordwestelijke regio Xinjiang, zitten vast 
in zogenaamde heropvoedingskampen. 
De Chinese overheid sluit hen op zonder 
proces. 

2  WREDE BEHANDELING
In de “heropvoedingskampen” 

worden mensen gehersenspoeld om hun 
eigen cultuur, taal en religie af te zweren. 
Soms worden ze gefolterd. Er zijn zware 
straffen voor wie weigert om politieke 
liederen en ‘lang leve Xi Jinping’ te zingen.

3  GEVANGENEN TOT WANHOOP 
GEDREVEN

De autoriteiten beslissen wanneer 
iemand heropgevoed is. Is er 
onvoldoende vooruitgang, dan wordt de 
gevangene gestraft door hem of haar 
eten te onthouden, in een isoleercel te 
plaatsen of fysiek te mishandelen. Er zijn 
zelfdodingen bekend in de kampen.

4  FAMILIES IN HET ONGEWISSE
De meeste families weten niet 

waar hun vermiste familielid is. Durven ze 
dit aan te klagen, dan riskeren ze zelf te 
worden opgesloten. Oeigoeren in Xinjiang 
zien zich genoodzaakt om hun banden 
met buitenlandse familie en vrienden te 
verbreken, want dat maakt hen verdacht.

5  IN DE NAAM VAN 
TERRORISMEBESTRIJDING

China verdedigt de kampen als 
maatregel tegen extremisme en 
terrorisme. Staten hebben weliswaar de 
verantwoordelijkheid om terroristische 
aanvallen te voorkomen, maar de 
willekeurige detentie van een miljoen 
mensen valt niet te rechtvaardigen. 

6  UITROEIING VAN EEN CULTUUR
De voorbije jaren is de vervolging 

van Oeigoeren en andere moslims nog 
verscherpt. Lokale regelgeving van 2017 
bestempelt mensen als extremistisch 
wanneer ze een opvallende baard 
laten groeien of niet naar de Chinese 
staatstelevisie kijken.
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7  POLITIESTAAT
De Oeigoeren worden continu 

afgeluisterd en gevolgd. Xinjiang hangt 
vol met camera’s met gezichtsherkenning 
die worden ondersteund door artificiële 
intelligentie en een DNA-databank. De 
overheid onderzoekt mobiele telefoons 
en leest mee op sociale media-apps. 
Oeigoeren die naar het buitenland zijn 
gevlucht, worden eveneens in de gaten 
gehouden.

8  POTTENKIJKERS BUITEN 
Journalisten, diplomaten en 

andere officials worden enkel uitgenodigd 
op strak geregisseerde propagandatripjes 
in Xinjiang. Wie toch onafhankelijk naar 
de regio afreist, wordt streng in het oog 
gehouden en ook lastiggevallen. Lokale 
ambtenaren worden verplicht om de 
kampen geheim te houden.

9  DONKERE HERINNERING AAN 
HET VERLEDEN

De huidige situatie doet denken aan 
de donkerste dagen van het bewind 
onder Mao. Wie toen verdacht werd 
niet loyaal genoeg te zijn aan de staat 
en de communistische partij, kon naar 
beruchte werkkampen worden gestuurd.

10  INTERNATIONALE DRUK 
OPGEVOERD

De internationale kritiek op de situatie 
van de Oeigoeren in China groeit. Dat 
is goed, want net als veel landen vindt 
China zijn imago belangrijk. Dankzij 
de steun van supporters zoals jij helpt 
Amnesty International de internationale 
druk mee op te voeren.

TEKEN DE  
PETITIE
Yiliyasijiang 
Reheman en zijn 
vrouw Mairinisha verwachtten hun 
tweede kindje toen Yiliyasijiang spoorloos 
verdween. Sindsdien zoekt Mairinisha 
naar haar man. Hij zit vermoedelijk in een 
van de geheime “heropvoedingskampen” 
omdat hij van Oeigoerse afkomst 
is. Amnesty roept de Chinese president, 
Xi Jinping, op om Yiliyasijiang en de 
anderen in de kampen onmiddellijk en 
onvoorwaardelijk vrij te laten. Steun ook 
onze oproep! Hoe meer acties, hoe groter 
de kans op een positief resultaat.

TEKEN NU
amnesty-international.be/reheman
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GOED NIEUWS 
DANKZIJ JOUW STEUN

MOORD OP MILIEUACTIVISTE 
BLIJFT NIET ONGESTRAFT
Zeven mensen kregen gevangenisstraffen voor de moord 
op Berta Cáceres, een Hondurese mensenrechtenactiviste. 
Allen waren ze betrokken bij de uitvoering van de 
misdaad. Voor Berta en haar familie is dit een stap naar 
gerechtigheid. Nu moeten ook nog de opdrachtgevers 
worden gevat en gestraft. De moord op Berta Cáceres, op 
2 maart 2016, was geen donderslag bij heldere hemel. 
Berta was al jaren het slachtoffer van intimidatie en 
bedreigingen, met als doel haar strijd voor het milieu en de 
rechten van de inheemse gemeenschappen te stoppen. 
Na haar dood eiste Amnesty een degelijk onderzoek en 
een eerlijke berechting van de daders. De acties van 
supporters, onder meer tijdens de Schrijfmarathon en de 
Schrijf-ze-VRIJdag, hebben die eis kracht bijgezet.

VRIJSPRAAK VOOR POOLSE VROUWEN 
In Polen zijn veertien vrouwen vrijgesproken 
van het ‘verstoren van een manifestatie’. 
Tijdens de jaarlijkse mars op de Poolse 
Onafhankelijkheidsdag, een magneet voor 
extreemrechtse groeperingen, hadden 
de vrouwen een spandoek bovengehaald 
met de woorden ‘Stop fascisme’. Andere 
manifestanten waren hier woedend om 
en vielen de vrouwen aan. Toch zijn het 
de vrouwen die maanden later werden 
aangeklaagd, omdat ze de manifestatie 
zouden hebben verstoord. Amnesty is 
daarna een petitie gestart, die door meer 
dan 125.000 mensen werd getekend en 
duidelijk impact heeft gehad.
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ZIN IN MEER GOED NIEUWS?

Steun ons mensenrechtenwerk met een gift of geef nog iets extra.  
Stort op BE11 5230 8012 9048 of via amnesty-international.be/gift.  
Elk bedrag is welkom.

AHMED H. WEER THUIS 
Ahmed H. is terug bij zijn vrouw en kinderen op Cyprus. Bijna 
vier jaar moest hij zijn gezin missen omdat hij opgesloten zat in 
Hongarije. Daar was hij onterecht veroordeeld voor terrorisme.
Ahmed, van Syrische afkomst, had Cyprus verlaten om zijn 
bejaarde ouders en andere familieleden te assisteren tijdens 
hun vlucht uit oorlogsland Syrië. Toen Ahmed in januari 2019 
onder internationale druk vervroegd de gevangenis mocht 
verlaten, weigerde Cyprus eerst om hem opnieuw de nodige 
verblijfsdocumenten te geven. Maar onze #BringAhmedHome-
campagne, die door 24.000 mensen werd gesteund, miste 
zijn effect niet. Ahmed was net op tijd thuis om de tiende 
verjaardag van zijn dochtertje te vieren.

ONDERWIJS VOOR GEVLUCHTE ROHINGYA-KINDEREN
De toekomst van een half miljoen 
Rohingya-kinderen wordt binnenkort 
niet langer gehypothekeerd omdat 
ze niet naar school kunnen. Na 
veel campagnewerk van Amnesty 
International en andere organisaties, 
liet de Bengalese overheid weten dat ze 
onderwijs in Bangladesh mogelijk zal 
maken voor hen. Tot nu toe verhinderde 
de overheid dit uit angst dat de 
Rohingya-kinderen daarom in het land 
zouden blijven. De kinderen zijn gevlucht 
voor de etnische zuiveringsacties van 
het Myanmarese leger. Veel van hen 
zitten al ruim 2,5 jaar niet meer op de 
schoolbanken. Naar school kunnen gaan 
is een mensenrecht en is cruciaal voor 
de ontwikkeling van kinderen. ©
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Verschijnen in het Borgerhoutse café  
Bar Brul pen en papier op tafel, dan is de 
lokale Amnesty-schrijfgroep in actie geschoten. 
Petra Caerels, een 56-jarige verpleegkundige, 
is één van de initiatiefneemsters.

WAT DOE JE VOOR AMNESTY INTERNATIONAL?

“Ik heb onlangs de Amnesty-schrijfgroep in Borgerhout mee 
opgericht. Wereldwijd reageren mensen op mensenrechten-
schendingen met protestbrieven en e-mails. Dat doen we nu 
ook met onze schrijfgroep. Ik help coördineren en zorg ervoor 
dat iedereen op de hoogte is. Eén keer per maand komen we 
samen om enkele tientallen brieven te schrijven in Bar Brul. 
Het voordeel van deze plek is dat de mensen ons zien 
schrijven en zo wordt hun interesse gewekt.”

WAAR KOMT JE MOTIVATIE VANDAAN?

“Amnesty komt op voor mensen die onderdrukt of 
gediscrimineerd worden. Ik heb het ook altijd opgenomen voor 
de underdog. Als kind voelde ik me vaak in de underdogpositie 
omdat ik een bruine huidskleur heb. Ik was de enige in heel 
mijn school die er anders uitzag. Ik heb er een afkeer van als 
de rechten van mensen worden ontkend omwille van hun 
afkomst, hun geaardheid, een fysieke beperking … 
Vrouw zijn, dochters hebben en al wat meegemaakt hebben, 
dat speelt ook mee. Vrouwenrechten worden nog te vaak niet 
gerespecteerd.” 

WIE INSPIREERT JE?

“Er zijn beroemdheden zoals Martin Luther King die tot de 
verbeelding spreken. Maar onbekende mensen die met 
veel gedrevenheid opkomen voor anderen zijn even grote 
voorbeelden. Sommigen zetten er hun leven voor op het spel. 
De brieven die ik met de Amnesty-groep schrijf, gaan dikwijls 
over mensenrechtenactivisten die vastzitten of vermoord zijn. 
De moed van die mensen is ongelooflijk.” 

WELK MENSENRECHT LIGT JE ZEER NA AAN HET HART? 

“Vrouwenrechten vind ik erg belangrijk. Er moet nog meer 
gebeuren om seksueel geweld tegen te gaan. Hetzelfde geldt 
voor etnische profilering door politieagenten. Ik ben blij dat 
Amnesty daaraan werkt. Het zijn problemen die zich hier in 
België voordoen.” 

KIJK JE HOOPVOL OF SOMBER NAAR DE TOEKOMST? 

“Ik weiger om de toekomst somber in te zien. Ik vind dat 
eigenlijk niet zo moeilijk, als ik zie hoeveel mensen zich 
inzetten voor een leefbare maatschappij.” 

WELKE BOODSCHAP HEB JE VOOR DE ANDERE AMNESTY-SUPPORTERS?

“De één staat graag op de barricaden, de ander doet liever iets 
achter de schermen. Iedereen heeft wel een talent waarmee hij 
iets goeds kan doen. Doe datgene waar jij je goed bij voelt!”
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 60 SECONDEN INTERVIEW

“IEDEREEN 
HEEFT EEN 
TALENT 
WAARMEE HIJ 
IETS GOEDS 
KAN DOEN”
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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 President Putin,

I am deeply concerned by the ongoing persecution of 
human rights defenders (HRDs) in Russia. Contrary 
to Russia’s international commitments to support and 
protect HRDs and promote human rights, criminal 
cases against HRDs are still being fabricated and 
attacks on HRDs are not investigated effectively.
As it is the case for prominent environmental defender 
Andrey Rudomakha; investigation into a brutal attack 
against him is effectively stalled in Krasnodar, despite 
numerous pieces of hard evidence. On top of this, 
Andrey Rudomakha and his colleagues from NGO 
Environmental Watch for the North Caucasus (EWNC) 
have been subjected to further harassment.
I therefore call on you to effectively and impartially 
investigate the brutal attack against Andrey 
Rudomakha and that all those responsible be brought 
to justice. I urge you to ensure that EWNC and other 
human rights organizations are able to work without 
fear of persecution and intimidation. 

Yours sincerely,
(Jouw naam)

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

In december 2017 werd de prominente Russische 
milieuactivist Andrei Rudomakha op brutale wijze in 
elkaar geslagen. Andrei en zijn collega’s van de ngo 
Environmental Watch for the North Caucasus (EWNC) 
kwamen net terug van een onderzoeksmissie waarbij ze 
nagingen of er illegaal gebouwd werd in het beschermde 
woud aan de Zwarte Zee.

Andrei werd van achteren aangevallen, tegen de grond 
geduwd en in het gezicht geschopt tot hij het bewustzijn 
verloor. De aanval werd vastgelegd door camera’s in de 
straat. Andrei en zijn collega’s konden de auto van de 
aanvallers identificeren. Toch werden de daders nog niet 
gevat. Sterker nog, het onderzoek naar het misdrijf werd al 
verschillende keren stilgelegd.

 Schrijf een brief naar de Russische overheid en 
eis dat er een efficiënt en onafhankelijk onderzoek 

komt naar de aanval tegen Andrei en zijn collega’s.

Stuur naar:
Vladimir Putin
President of the Russian Federation
Ul. Ilyinka, 23, 103132 Moscow, Russia

Stuur een kopie naar:
Ambassade van Rusland
Ambassadeur Alexander Tokovinin
De Frélaan 66, 1180 Ukkel

SCHRIJFACTIE: RUSLAND

HELP AANGEVALLEN
MILIEUACTIVISTEN
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Jouw steun verandert levens.  
Bedankt dat je opkomt voor vrijheid, 
gelijkheid en rechtvaardigheid.
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“De leden en  
activisten van  
Amnesty International 
zijn mijn helden.”
Moses Akatugba

Moses uit Nigeria werd ter dood 
veroordeeld voor de diefstal van drie 
gsm’s. De politie had hem tot een valse 
bekentenis gefolterd. Hij was toen 16 jaar. 
Na een wereldwijde actie van Amnesty 
International kreeg Moses gratie.
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