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Beste Amnesty-supporter,

Onze “bubbels” blijven klein en door Covid-19 zal er dit jaar geen 
traditionele Kick-off van de Schrijfmarathon zijn. Maar laten we ook 
in ons kot massaal schrijven, om de barre situatie van tien mensen 
onder de aandacht te brengen en hun lot te verbeteren. Dat schrijven 
helpt, daarvan hoef ik je allicht niet meer te overtuigen. Hoe de 
Schrijfmarathon vorig jaar het leven redde van de Zuid-Soedanese tiener 
Magai, lees je in deze Amnesty in Actie. Eén van de mensen voor wie 
je dit jaar kan schrijven, is de Saudische vrouwenrechtenverdedigster 
Nassima al-Sada. Ze zit opgesloten in een Saudische cel wegens haar 
mensenrechtenwerk. Een interview met haar zoon, eveneens in dit 
nummer, maakt duidelijk hoe sterk deze vrouw is. 

De Franse leerkracht Samuel Paty werd vermoord omdat hij in zijn 
lessen de Mohammed-cartoons toonde aan zijn leerlingen, om 
duidelijk te maken wat het recht op vrijheid van meningsuiting zoal 
kan inhouden. In Frankrijk betuigden veel mensen hun steun tijdens 
demonstraties. Eén van de manieren om je recht op vrijheid van 
meningsuiting en recht op vereniging uit te oefenen, is vreedzaam 
demonstreren. Ook in Frankrijk werden de voorbije maanden 
Covidmaatregelen misbruikt om vreedzame demonstranten te 
bestraffen. In nog een resem andere landen proberen de autoriteiten 
vreedzaam protest in te perken, of zelfs hardhandig neer te slaan. 
Denk maar aan de betogingen in Wit-Rusland en het protest in Hong 
Kong. Tegen deze begrenzingen blijven we actievoeren.  

De vrijheid van meningsuiting gaat hand in hand met persvrijheid. 
Amnesty International komt in actie voor de vrijlating en de 
bescherming van journalisten die hun leven riskeren om eerlijke 
informatie te publiceren. Want wereldwijd wordt journalisten de 
mond gesnoerd, worden zij beknot in hun werkzaamheden of 
zelfs gearresteerd als ze kritisch berichten, bijvoorbeeld over de 
coronapandemie. Eerlijke en correcte informatie is essentieel, zeker 
in tijden waar fake news welig tiert. Persvrijheid is daarom één van de 
waarden die we altijd zullen verdedigen. 

Ik ben bijzonder trots op de campagne tegen seksueel geweld in eigen 
land en de positieve signalen die we al konden optekenen. Je kan het 
traject van onze campagne bekijken op de volgende pagina’s. Hartelijk 
bedankt voor je steun daarbij.

Zorg goed voor jezelf en voor je naasten in deze bijzondere tijd.

Warme groet,

Hilde Stals 
Voorzitster raad van bestuur 

2   November 2020
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Het is een universeel fenomeen: als de 
maat vol is, komen mensen op straat. Dat 
is ons goed recht. Maar niet zelden worden 
vreedzame demonstranten hardhandig 
aangepakt en monddood gemaakt. Daartegen 
komt Amnesty in actie.

Ongeziene taferelen in Wit-Rusland afgelopen zomer: meer dan 
honderdduizend Wit-Russen trokken vreedzaam de straat op 
om te protesteren tegen president Loekasjenko. Nooit eerder 
waren ze met zoveel. Loekasjenko, dan al 26 jaar onafgebroken 
aan de macht, reageerde met buitensporig politiegeweld en 
mishandeling. 

Amnesty-waarnemers documenteerden hoe de oproerpolitie 
vreedzame demonstranten te lijf ging. Ze interviewden demon-
stranten en verzamelden bewijs van foltering in detentiecentra. 

Onze hele internationale beweging werd gemobiliseerd, via 
petities en nationale acties, om mee druk uit te oefenen tegen 
het geweld. Amnesty sprak ook de VN-Mensenrechtenraad toe 
om de internationale gemeenschap over te halen tot actie. We 
komen op voor de rechten van de Wit-Russische demonstran-
ten zolang het nodig is.

 
Actie aan de ambassade van Wit-Rusland in Brussel.

ACTUEEL: PROTESTEN WERELDWIJD

VREEDZAAM DEMONSTREREN
IS EEN MENSENRECHT
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AGENDA

GA JE BETOGEN?
LEES ONZE TIPS!
Vreedzaam demonstreren is één van de krachtigste 
manieren om bezorgdheden én geloof in een betere 
toekomst te uiten. Ook al zijn jouw intenties vreedzaam, 
toch kunnen de spanningen oplopen bij demonstraties. 
Wat moet je weten om een betoging veilig te laten verlopen 
voor jou en je medebetogers? En waar moet je op letten als 
je demonstreert in coronatijden? Op onze website ontdek je 
een dozijn ‘praktische tips voor de vreedzame betoger’.

LEES ONZE TIPS
amnesty-international.be/vreedzaambetogen

ONDERDRUKKING
Zoals protest wereldwijd voorkomt, is ook de onderdrukking 
ervan wijdverbreid. Bijna gelijktijdig met het neerslaan 
van de demonstraties in Wit-Rusland, gebruikte de politie 
dodelijk geweld bij de grotendeels vreedzame Black Lives 
Matter-protesten in de Verenigde Staten en vonden er massa-
arrestaties plaats tijdens pro-democratie betogingen in Hong 
Kong. In Frankrijk werden covidmaatregelen misbruikt om 
vreedzaam protest te bestraffen. En in eigen land deed 
politieoptreden tijdens antiracisme-demonstraties in juni vragen 
rijzen.

Vreedzaam demonstreren is nochtans een essentiële manier 
om ons recht op vrijheid van meningsuiting en vereniging 
uit te oefenen. We horen gezamenlijk en publiekelijk onze 
onvrede en hoop te kunnen uitspreken, zonder angst voor 
onderdrukking of geweld. Wanneer dat niet mogelijk is, 
reageert Amnesty met onderzoek en acties.

JOUW STEUN TELT
Samen met Amnesty International help jij het recht op 
vreedzaam protest beschermen. Bedankt!

 
Protest in de Wit-Russische hoofdstad Minsk na de 
betwiste herverkiezing van president Loekasjenko.
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SOFA SESSIE

RECHTEN VAN OUDEREN EN CORONA
Van onvoldoende testcapaciteit tot onmenselijke isolatie: 
sinds het begin van de coronapandemie zijn in de 
Belgische woonzorgcentra wel meer zaken fout gelopen, 
met als gevolg dat de mensenrechten van de bewoners 
werden geschonden. Begin november publiceerde 
Amnesty International hierover een rapport. Kom er alles 
over te weten tijdens onze Sofa Sessie op 1 december, een 
online lezing en Q&A met Amnesty-onderzoekster Anne 
Claeys, die je vanuit je zetel kan volgen. Schrijf je in via 
onze website om een Zoom-link te ontvangen waarmee je 
aan de Sofa Sessie kan deelnemen. 

Dinsdag 01/12, 20 uur, bij jou thuis (online via Zoom)

  SCHRIJF JE IN    amnesty-international.be/sofa-sessies  
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Hoe voelt het als je moeder 
onterecht in de gevangenis zit? 
We vroegen het aan Mousa, 
zoon van de Saudische 
vrouwenrechtenverdedigster 
Nassima al-Sada. Zij is 
één van de tien personen 
voor wie we brieven en 
kaartjes schrijven tijdens de 
Schrijfmarathon.

“Een van de dingen waarover mijn 
moeder en ik vaak ruziemaakten, 
was autorijden. Mijn moeder vond het 
vreselijk dat ik haar altijd overal rond 
moest rijden”, herinnert Mousa al-Sada 
zich. Sinds juni 2018 mogen vrouwen 
in Saudi-Arabië eindelijk autorijden. Dat 
was het resultaat van de Women2Drive-
campagne die geleid werd door vrouwen 
als Nassima al-Sada en Loujain al-
Hathloul.

Jarenlang kwamen Nassima 
en andere vrouwen in actie om te 
mogen autorijden. Zoals ze ook 
actievoerden voor de afschaffing van 
het voogdijsysteem, waardoor elke 

Saudische vrouw is overgeleverd aan 
een mannelijke voogd die beslist over 
bijna alle belangrijke aspecten van haar 
leven. Nassima is medeoprichtster van 
de Saudische mensenrechtenorganisatie 
Adala Centre for Human Rights. 
De organisatie, die inmiddels 
verboden werd door de Saudische 
autoriteiten, hield zich bezig met het 
documenteren van en rapporteren 
over mensenrechtenschendingen. 
Nassima sprak vaak in de media over de 
onderdrukking van het voogdijsysteem 
en organiseerde bijeenkomsten waar ze  
vrouwen bewust maakte van hun rechten. 

“DEZE TIJD IN DE 
GEVANGENIS  
VOEDT HAAR 
KRACHT”

CAMPAGNE: SCHRIJFMARATHON
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“Vrouwen waren niet 
welkom in de publieke 
ruimte van Saudi-Arabië. 
Maar mijn moeder wurmde 
zich er gewoon naar 
binnen.”
Mousa, over de vastberadenheid van zijn moeder, de Saudische 
mensenrechtenactiviste Nassima al-Sada
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In mei en juli 2018 gingen de 
Saudische autoriteiten over tot de 
arrestatie van Nassima en twaalf andere 
vrouwenrechtenactivisten. Een deel van 
hen werd een jaar later vrijgelaten. Maar 
Nassima, Loujain en drie anderen zitten 
nog steeds gevangen. “De autoriteiten 
hebben het op hen gemunt omdat ze 
het gezicht waren van de feministische 
beweging”, zegt Mousa. “Ze liepen ver 
voor op de regering met hun roep om 
verandering. Toen de regering eindelijk 
doorhad dat hervormingen nodig waren, 
wilde ze de indruk wekken dat zijzelf 
daarvoor het initiatief nam. Daarnaast 
was de regering bang dat de vrouwen 
nóg meer rechten zouden opeisen, en 
dat ze het grote publiek zouden laten 
zien dat de hervormingen voortkwamen 
uit opportunisme van de leiders. Maar 
een deel was ook wraak: hoe durfden 

deze vrouwen kritiek te leveren op de 
regering?”

TROTS OP HAAR
Mousa woont nu in Nederland. Ondanks 
de afstand heeft hij een bijzondere 
relatie met zijn moeder. “We hebben 
een erg nauwe band, als vrienden. Mijn 
moeder was 20 toen ze mij kreeg, dus 
heel jong.” Nassima probeert elke week 
te bellen vanuit de gevangenis, maar 
een wekelijks telefoontje naar haar zoon 
wordt haar niet altijd gegund. Soms moet 
Mousa maanden wachten op nieuws. 
“Als ik haar spreek, zeg ik dat ik trots 
op haar ben. Ik vertrouw er blind op 
dat ze altijd sterk zal zijn. Mijn moeder 
was altijd de koningin van het huis. Ze 
was altijd het middelpunt. Ze noemde 
zichzelf ‘de kapitein van ons schip’. Mijn 
hele leven wist ik dat als mijn moeder 
naar de gevangenis zou gaan, ze daar 

klaar voor was. Ze heeft zoveel obstakels 
ervaren in haar leven, dat ik wist dat ze 
het aankon.” 

Lachend vertelt Mousa dat het als 
tiener niet altijd gemakkelijk was om op 
te groeien met een moeder die zo anders 
was dan de andere vrouwen in de 
conservatieve Saudische samenleving. 
“Als kind schaamde ik me soms voor 
mijn moeder, omdat ze zo sterk was en 
lak had aan de sociale conventies. Ze 
sprak bijvoorbeeld met mijn leraar en 
die vroeg dan achteraf aan mij: ‘Waarom 
spreekt je moeder met mij en niet je 
vader?’ Dat maakte haar woedend. 
Vrouwen waren niet welkom in de 
publieke ruimte van Saudi-Arabië. Maar 
mijn moeder wurmde zich er gewoon 
naar binnen.”

In de gevangenis zat Nassima meer 
dan een jaar in eenzame opsluiting. 
“Toen ze uit de isoleercel kwam, 

 
Nassima al-Sadda in betere tijden. Sinds juli 2018 zit ze opgesloten 
in een Saudische cel wegens haar mensenrechtenwerk.
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voelde dat bijna alsof ze was vrijgelaten. Omdat mijn moeder 
een sociaal persoon is, was de isolatie erg moeilijk voor 
haar.” Dankzij Amnesty’s campagne voor de vrijlating van de 
Saudische vrouwenrechtenactivisten raakte het verhaal van 
Nassima bekend bij een groot publiek. “Als je nu op Twitter 
de naam van mijn moeder zoekt, zie je dat iemand uit Egypte 
het over haar heeft, of iemand uit Tunesië of Nederland. Ik 
weet dat dat komt doordat Amnesty haar verhaal heeft helpen 
verspreiden. Het is altijd belangrijk het over een gevangene 
te hebben. Daarmee zorg je ervoor dat die persoon niet wordt 
vergeten.”  

GEVANGENSCHAP ALS LOT
Zijn moeder zit al ruim twee jaar in de gevangenis, maar Mousa 
houdt moed. “Ik realiseer me dat de situatie waarin ze nu zit 
onderdeel is van haar leven als activist. Ze wist altijd al dat ze 
in de gevangenis zou terechtkomen. We dachten alleen nooit 
dat ze haar er zo lang zouden vasthouden. Het moeilijkste voor 
haar nu is dat ze niet voor mijn broertje en zusje kan zorgen, 
die speciale zorg nodig hebben.” 

Mousa rekent op de steun van Amnesty-supporters 
om zijn moeder vrij te krijgen. Nassima is één van de tien 
mensen voor wie we schrijven tijdens de Schrijfmarathon in 
december. Dan verhogen we de druk om haar vrij te laten door 
honderdduizenden boodschappen van overal ter wereld aan 
het adres van de Saudische koning te bezorgen. “Ik verlang 
ernaar dat we kunnen terugkijken op deze periode als een 
herinnering”, zegt Mousa. “Ook als een tijd die betekenisvol 
was. Ik weet dat zij er zelf zo naar kijkt. Mijn moeder laat zich 
hierdoor niet stukmaken. Ook Loujain niet. Integendeel. Deze 
tijd in de gevangenis voedt juist hun kracht.”

KOM IN ACTIE VOOR NASSIMA
schrijfmarathon.be 

  
 
 

“Ik verlang ernaar terug te kijken op  
deze periode als een herinnering.”
Mousa, over de opsluiting van zijn moeder
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Ieder jaar in december kruipen we in 
de pen voor tien mensen die onrecht 
wordt aangedaan. Dat levert miljoenen 
brieven, kaartjes en handtekeningen 
op met één doel: rechtvaardigheid 
verkrijgen. Doe ook mee met de 
Schrijfmarathon!

Onrecht laten we niet zomaar gebeuren. 
Tijdens de Schrijfmarathon schrijven 
we onze eis voor gerechtigheid neer 
in brieven, op kaartjes en via petities. 
Die sturen we van over de hele wereld 
en in duizelingwekkende aantallen 
naar overheden die mensenrechten 
schenden. Ze zetten autoriteiten aan tot 
verandering én geven de mensen voor 
wie we schrijven moed. 

Schrijf mee voor Nassima en andere 
mensen in nood. Het werkt!

MAGAIS LEVEN GERED
Tijdens de Schrijfmarathon in 2019 
kwamen meer dan 765.000 mensen 
in actie voor Magai Matiop Ngong. De 
jongen uit Zuid-Soedan was pas 15 jaar 
toen hij met een afgeketste kogel zijn 
neef verwondde. Het ongeluk kende 

een fatale afloop en Magai werd ter 
dood veroordeeld, ook al verbieden 
het internationale recht en de Zuid-
Soedanese grondwet de doodstraf voor 
wie een misdrijf pleegt als minderjarige. 
Door onze gezamenlijke, massale 
schrijfactie konden we een stokje steken 
voor Magais executie: afgelopen zomer 
werd Magais doodvonnis vernietigd in 
ruil voor een andere, gepaste straf.
Bedankt aan alle schrijvers!

Schrijf dit jaar ook mee voor 
gerechtigheid. Organiseer een 
coronaveilige Schrijfmarathon bij je 
thuis of in je buurt. Online een petitie 
tekenen, snel en gemakkelijk, kan ook.

  DOE MEE    schrijfmarathon.be  

BESTEL EEN SCHRIJFPAKKET
Het is gezellig én je doet iets goeds: organiseer net als vele 
anderen je eigen Schrijfmarathon, bij je thuis of op locatie. 
Verzamel je huisgenoten of trommel een paar vrienden of 
familieleden op om samen te schrijven voor mensen als 
Magai en Nassima. Amnesty biedt een gratis schrijfpakket 
aan met alles wat je nodig hebt: voorbeeldbrieven, kaartjes, 
pennen, posters, coronaveilige tips en andere extra’s die van 
je Schrijfmarathon een succes maken. Met blanco kaartjes om 
op te tekenen kunnen ook de allerjongsten meedoen. Bestel je 
pakket vóór 15 december om het per post te ontvangen. Daarna 
is het materiaal digitaal beschikbaar.

BESTEL JE PAKKET
schrijfmarathon.be

  Magai Matiop Ngong
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CAMPAGNE: SAMEN TEGEN SEKSUEEL GEWELD

POSITIEVE SIGNALEN IN  
DE STRIJD TEGEN SEKSUEEL 
GEWELD
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   ELKE DAG WORDEN  100 MENSEN  IN BELGIË  VERKRACHT Na goed een half jaar campagne voeren om 
seksueel geweld hoog op de politieke agenda te 
krijgen, tekenen de eerste positieve resultaten 
zich af.

Seksueel geweld is geen ver-van-mijn-bed-verhaal. Het 
gebeurt hier en nu, elke dag. In de slaapkamer, op het werk, 
op een studentenkot. De dader is in de meeste gevallen een 
bevriend iemand, een familielid, een (ex-)partner. Slachtoffers 
durven vaak niet te spreken over wat hen is overkomen uit 
schrik voor victim blaming (“je hebt het zelf gezocht”). Terwijl 
het er helemaal niet toe doet hoe iemand zich kleedt, wat 
iemand drinkt en of iemand de dader kent. Het enige wat 
telt, is duidelijke toestemming. Seks zonder toestemming is 
verkrachting, en daaraan treft enkel de dader schuld. 

Volgens officiële cijfers worden in België elk jaar meer dan 
3.500 verkrachtingen aangegeven, gemiddeld 10 per dag. 
Deze cijfers zijn maar het topje van de ijsberg: 90% van de 
gevallen wordt niet aangegeven. Dagelijks worden er dus in 
werkelijkheid 100 mensen verkracht in België. Dat zijn elke 
dag 100 levens die nooit meer hetzelfde zullen zijn.

Amnesty International lanceerde daarom de campagne 
‘samen tegen seksueel geweld’. Een campagne die eist dat 

de Belgische autoriteiten een topprioriteit maken van de strijd 
tegen seksueel geweld. Volg hier het traject dat we tot nu 
hebben afgelegd, met vele Amnesty-supporters samen, en 
ontdek de eerste positieve resultaten.

AFTRAP MET ENQUÊTE
Met een enquête over seksueel geweld in België trappen we begin maart onze 
campagne af. De resultaten worden gretig door de media opgepikt. Experts en 
het middenveld juichen de aandacht voor het probleem toe. Onze gezamenlijke 
boodschap is ondubbelzinnig: seksueel geweld moet nú worden aangepakt.

CORONA WIJZIGT PLANNEN
Nog maar net gestart of we moeten onze actie- en sensibiliseringsplannen al in de 
koelkast steken. Corona doet zijn intrede in België en het land ligt lam. Dat we hoe 
dan ook moeten blijven campagne voeren staat als een paal boven water. Tijdens de 
lockdown laait immers huiselijk geweld op, en ook de cijfers van seksueel geweld in 
familiale sfeer stijgen.

EEN DIGITAAL VERHAAL
We steken onze campagne in een volledig digitaal jasje. Op sociale media berichten we 
over de noodzaak van de campagne en delen we cijfers en getuigenissen. Een goede 
zet: onze sociale media worden een plek waar mensen zich vrij en veilig voelen om hun 
ervaringen te delen. Ze tonen dat sensibiliseren en informeren een absolute noodzaak 
zijn in de strijd tegen seksueel geweld. Intussen loopt het aantal handtekeningen voor 
onze petitie op tot in de duizenden.

CAMPAGNE-
TIJDLIJN

 
Mars in Brussel op de internationale 
vrouwendag in maart dit jaar.

 10 OP 100  PERSONEN DOET AANGIFTE

SLECHTS DE HELFT VAN DE AANGIFTES 
WORDT VOOR DE RECHTER GEBRACHT

 1 OP 20 DADERS  WORDT EFFECTIEF VEROORDEELD
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SAMEN TEGEN SEKSUEEL GEWELD

Doe ook mee met onze campagne.  
Je beslist zelf hoe je helpt:

 Teken de petitie op www.amnesty-
international.be/seksueelgeweld. 
Roep onze beleidsmakers op om een 
topprioriteit te maken van de strijd 
tegen seksueel geweld. 
 Doe een (extra) gift om ons onderzoek en 
onze acties mogelijk te maken. Schenk  
via www.amnesty-international.be/gift  
of doe een overschrijving op ons 
rekeningnummer BE11 5230 8012 9048 
(mededeling: Amnesty in Actie). Je 
krijgt dit jaar via de belastingen 
uitzonderlijk 60% terug van je gift van 
40 euro of meer (in plaats van 45%), 
als tijdelijke coronasteunmaatregel.

Bedankt voor je steun!

GOED NIEUWS: MEER ZORGCENTRA GEPLAND
In juni kondigt (toenmalig) federaal minister van Gelijke Kansen 
Nathalie Muylle aan extra Zorgcentra na Seksueel Geweld te 
openen. Tegen 2023 moeten tien centra, één in elke provincie, 
operationeel zijn. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen er 
terecht voor medisch en forensisch onderzoek, traumaverwerking, 
advies en bijstand van politie en parket. Met de uitbreiding 
van het aantal zorgcentra, waar slachtoffers alle hulp op één 
toegankelijke plaats vinden, wordt tegemoetgekomen aan één van 
de speerpunten van onze campagne.

VOORZICHTIG EROPUIT
Sinds de lockdown is versoepeld komen we voorzichtig uit ons 
digitale kot. In Leuven en Gent installeren we ons in de centrale 
winkelstraten, zeven paspoppen in de aanslag. Elk van de poppen 
is getooid in de outfit die iemand droeg toen hij of zij het slachtoffer 
werd van seksueel geweld. Met deze ‘what I was wearing’-actie 
maken we komaf met de mythes dat seksueel geweld wordt 
uitgelokt door (gewaagde) kledij en dat het enkel vrouwen kan 
overkomen.

ZEG HET MET EEN BROODZAK
Wie onze straatactie gemist heeft, krijgt een herkansing bij de 
bakker. Ook via broodzakken laten we weten dat korte rokjes 
en andere kledij nooit seksueel geweld uitlokken, en dat de 
verantwoordelijkheid van seksueel geweld altijd bij de dader ligt. 
Het opschrift ‘iedereen mag een rokje dragen dat even groot is als 
deze broodzak’ dient ook als gespreksstarter voor het gevoelige 
thema.

 
Onze sensibiliseringsactie ‘what I was wearing’  
stelt de kledij tentoon van slachtoffers van  
seksueel geweld.
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GOED NIEUWS: OPLEIDING VOOR MAGISTRATUUR
Eind juli wordt een wet gestemd waardoor magistraten zoals 
rechters en procureurs voortaan een vorming moeten volgen 
over seksueel en huiselijk geweld. Zo wordt nog één van onze 
campagne-eisen beantwoord, namelijk een betere opleiding voor 
magistraten die rechtstreeks in contact komen met slachtoffers van 
seksueel geweld. Correcte crisishulpverlening vergroot de pakkans 
van daders en verkleint het risico op bijkomende trauma’s bij 
slachtoffers.

POSITIEVE ECHO’S OP STRAAT
Onze straatwervers, die sinds de zomer op een coronaveilige 
manier weer aan de slag zijn, krijgen dagelijks de bevestiging 
dat de aanpak van seksueel geweld beter kan en moet. Ze zijn 
uitgerust met een brochure met hulpverleningsadressen die ze 
kunnen uitdelen als de persoon met wie ze praten daar behoefte 
aan heeft.

BOODSCHAP VOOR NIEUWE REGERING
In oktober hebben al meer dan 38.000 mensen in België onze 
petitie getekend. We plannen een overhandiging van onze petitie 
aan de beleidsmakers, ook al blijven we in de komende maanden 
nóg handtekeningen verzamelen om de druk hoog te houden. 
In het regeerakkoord van de regering-De Croo staan mooie 
voornemens om seksueel geweld te bestrijden, en Amnesty zal 
erover waken dat de voornemens zich vertalen in actie.

WE GAAN DOOR
Ondanks een aantal belangrijke verwezenlijkingen liggen er nog 
heel wat uitdagingen op tafel. Amnesty blijft daarom ijveren 
voor een doortastende, effectieve en gecoördineerde strijd 
tegen seksueel geweld. We willen meer transparantie en betere 
dataverzameling, een betere opleiding voor de politie en betere 
gerechtelijke procedures die leiden tot minder seponering en 
straffeloosheid.

Wie hulp zoekt of vragen heeft over seksueel 
geweld, kan terecht op het gratis nummer 1712 
of op www.1712.be, www.slachtofferzorg.be en 
www.seksueelgeweld.be

BIRTHE TROK MEE  
DE STRAAT OP
Birthe Van den Bossche (20) 
komt uit Oostende. Ze studeert 
moraalwetenschappen in Gent en is 
sinds twee jaar activist bij de Amnesty-
jongerengroep in haar studentenstad. 
Voorbije zomer trok ze met Amnesty 
de straat op voor de actie ‘what I was 
wearing’. 

Waarom voer je mee campagne?
“Omdat er zo veel misverstanden  

en vooroordelen bestaan over seksueel 
geweld. Ik wil ze mee helpen te door-
breken.” 

Welke reacties kreeg je?
“Mensen schrokken vaak als ik 

de cijfers in België aanhaalde. Ze 
verwachten niet dat zo veel personen 
met seksueel geweld in aanraking 
komen. Ook op de mannelijke paspop, 
die een mannelijk slachtoffer voorstelt, 
kwamen nogal verraste reacties. Veel 
mensen hebben hun eigen ervaringen 
gedeeld.”

Wat denk je na een dag actievoeren?
“Ik voel de impact ervan. We zijn 

echt in gesprek gegaan, over zaken die 
anders taboe zijn. Dit is een manier om 
stereotypen te doorbreken. We hebben 
zaadjes geplant voor de toekomst.”

 
Jongerenactiviste Birthe (rechts) 
tijdens een straatactie.
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Yousif Al Shewaili is 21, fotograaf en komt uit Irak. Hij belandde samen met  
duizenden anderen in Moria-kamp, maar was één van de “gelukkigen” die asiel  
verkreeg. Hij besliste op Lesbos te blijven wonen en het leven van zijn vroegere  
lotgenoten te vatten in beelden. Een aantal van Yousifs beelden en aantekeningen zie je  
op deze bladzijden. Ze dateren van voor de brand die Moria in de as legde. De meeste  
bewoners werden overgebracht naar een nieuw kamp “Moria 2.0”, wat volgens velen  
erger zou zijn dan het oude Moria. Twee weken na de brand stelde de Europese Unie  
haar nieuwe Migratiepact voor, dat de muren en grenzen van de EU verder optrekt. 
Géén ambitieus, humaan en duurzaam plan, dat inzet op veilige en legale uitwegen 
voor mensen op de vlucht. Daar blijft Amnesty zich wel voluit voor inzetten.

IN BEELD

LEVEN OP LESBOS
TUSSEN WANHOOP EN HOOP

 
Yousif Al Shewaili. “Als fotograaf wil ik 
de dromen, hoop en waardigheid van de 
duizenden mensen in Moria tonen aan 
de wereld. Om iedereen te laten zien hoe 
moeilijk het hier is, maar dat we onze 
kracht niet verliezen. Dit werk geeft me 
hoop voor de toekomst. Want zelfs in 
de meest gruwelijke omstandigheden 
behouden mensen hun dromen en 
hun geloof. Ze blijven mens. Dat is 
volgens mij de sleutel: menselijkheid. 
Niet de politiek, noch geld.”

 
Joyce is zes jaar. Ze wil graag dokter 
worden, ook al gaat ze intussen twee jaar 
niet meer naar school. Ze ontvluchtte het 
geweld in de Democratische Republiek 
Congo, samen met haar ouders en 
kleine broer. Op het moment van de 
foto kreeg haar familie net te horen dat 
hun asielaanvraag afgewezen werd, 
gelijktijdig met het nieuws over de eerste 
bevestigde Covid-19-patiënt in het kamp.
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Abou liet zijn kinderen achter in Irak. Hij 
belandde in Moria in december 2019 en 
wacht nog altijd op zijn eerste interview van 
de asielprocedure. Hij neemt pillen voor zijn 
tanende gezondheid. Terwijl hij naar foto’s 
van zijn kinderen kijkt, beseft hij dat hij 
hen misschien nooit meer terug zal zien.

 
Fazela bakt kabuli pulao in de 
olijfgroeve nabij het kamp. Het is een 
traditionele Afghaanse maaltijd gemaakt 
van rijst, kruiden en rozijnen. 

 
Kinderen wandelen lachend langs de 
muur van Moria-kamp, waarop ‘hel’ 
geschreven staat in het Arabisch. 
“Maak je geen zorgen dat we ziek zullen 
worden”, riepen ze. “We hebben de zee 
overgestoken terwijl het regende. Nu 
willen we plezier maken in de regen.”
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Wereldwijd worden journalisten de mond 
gesnoerd wanneer ze kritisch berichten over 
Covid-19 en de aanpak van hun overheden. 
Ze worden bedreigd, gecensureerd en zelfs 
gearresteerd. Daardoor raakt goede en 
eerlijke informatie over het virus niet tot bij de 
bevolking. Sommige regeringen redden liever 
hun reputatie dan mensenlevens.

FOCUS: PERSVRIJHEID & COVID-19

EEN VRIJE EN
ONAFHANKELIJKE PERS
BESCHERMT ONZE
GEZONDHEID
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Het begon al in China toen de pandemie daar uitbrak.  
De Chinese autoriteiten censureerden van meet af aan 
berichten in de media en straften klokkenluiders af. Hoe 
verder Covid-19 zich verspreidde, hoe talrijker de plaatsen 
waar de media onder druk kwamen te staan. Dat blijkt ook uit 
de World Press Freedom Index, een jaarlijkse barometer voor 
de persvrijheid in 180 landen die wordt samengesteld door 
Reporters Without Borders. In hun rapport van 2020 is te lezen 
hoe verschillende autoritaire regeringen de persvrijheid (verder) 
beknotten tijdens de coronapandemie. 

(G)EEN VIERDE MACHT
Hoe vrij kunnen journalisten in België rapporteren? Met zijn 
12de plaats op de Press Freedom Index doet ons land het drie 
plaatsen minder goed dan vorig jaar. Desondanks blijft België 
een veilige plek voor journalisten. Over de pandemie kunnen 
Belgische journalisten goede en eerlijke informatie verspreiden, 
en dat is vandaag letterlijk van levensbelang. Soms is die 
informatie kritisch voor de overheid. Ook dat is belangrijk: 
om eruit te leren voor een volgende keer. En om te kunnen 
beoordelen of onze overheden het wel of niet goed aanpakken. 
Hier nemen de media de rol aan van de vierde macht.

Er zijn regeringen die dat anders zien. Die elke kritiek op 
hun aanpak in de kiem smoren en journalisten het zwijgen 
opleggen, bedreigen en arresteren. Niet enkel China, ook 
Iran (respectievelijk op plaats 177 en 173 van de Index) 

censureerde berichten over de corona-uitbraak in eigen land. 
Daardoor maakten ze het moeilijker om het virus in te tomen 
en levens te redden. In Irak, dat eveneens onderaan de 
rangschikking bungelt, hebben de autoriteiten drie maanden 
lang de vergunning van persagentschap Reuters ingetrokken. 
Reuters had net voordien een verhaal gepubliceerd waarin 
de officiële coronacijfers in twijfel werden getrokken. Een 
voorbeeld dichter bij huis is Hongarije, waar premier Viktor 
Orbán gevangenisstraffen tot 5 jaar invoerde voor de 
verspreiding van ‘nepnieuws’ over corona. Een disproportionele 
maatregel waarmee hij vooral zijn eigen beleid uit de wind wil 
zetten. 

Het is alarmerend dat bepaalde regeringen en staatshoofden 
liever hun eigen reputatie dan levens redden. Amnesty dringt 
er bij die overheden op aan om de volksgezondheid voorop te 
stellen. De media moeten kunnen publiceren wat ze willen, 
binnen de grenzen van de vrije meningsuiting, zonder angst 
voor bedreiging, geweld of vervolging. Zeker over corona 
moeten ze mensen goed en eerlijk kunnen informeren zonder 
angst voor repressie. In coronatijden is het recht op informatie 
een belangrijk aspect van het recht op gezondheid.

 
Actie voor opgesloten en bedreigde journalisten in 
Turkije, in 2017. Al bijna zestig jaar komen we op voor 
journalisten die door regeringen lastiggevallen worden.
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REGERINGEN LEGGEN JOURNALISTEN 
HET ZWIJGEN OP TIJDENS DE 
CORONAPANDEMIE

Wereldwijd worden journalisten geïntimideerd en 
vervolgd omdat ze simpelweg hun werk doen. Op 
de wereldkaart hieronder worden enkele situaties 
uitgelicht. Amnesty International komt in actie voor de 
vrijlating en bescherming van journalisten die hun leven 
riskeren om eerlijke informatie te publiceren.

NIGERESE JOURNALISTE VRIJ
Persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting gaan hand in 
hand. Al bijna zestig jaar komt Amnesty International op voor 
journalisten die hun nek uitsteken om hun medeburgers 
correct te informeren en daarom door de autoriteiten geviseerd 
worden. Met de steun van supporters zoals jij komen we in 
actie voor de vrijlating en bescherming van journalisten.

Zo werd voorbije zomer journaliste Samira Sabou in Niger 
vrijgelaten nadat we actie voor haar voerden. De zoon van 
de Nigerese president had een klacht tegen haar ingediend, 
omdat iemand zijn naam had vermeld als reactie op Samira’s 
Facebookpost over vermeende corruptie. Samira werd 
aangeklaagd voor laster op basis van de cybercrimewet. Die 
wet wordt wel vaker misbruikt tegen critici, waardoor steeds 
meer journalisten in Niger aan zelfcensuur doen. Samira dankt 
iedereen die haar steunde tijdens de anderhalve maand dat ze 
in gevangenschap zat. 

Maar ons werk zit er nog niet op. Khaled Drareni is één 
van de journalisten die vandaag opgesloten zit voor zijn 
kritische perswerk. Hij deed in Algerije verslag van de 
anticorruptieprotesten van de Hirak-beweging en het harde 
politieoptreden tegen de demonstranten. Hij werd geregeld 
opgepakt. Bij zijn laatste arrestatie werd hij beschuldigd van 
het ‘aanzetten tot een ongewapende bijeenkomst’. Khaled 
werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Tijdens de 
Schrijfmarathon in december kan je meeschrijven voor zijn 
vrijlating.

STEUN JOURNALIST KHALED
Schrijfmarathon.be 

VENEZUELA
De Venezolaanse journalist Darvinson Rojas rapporteerde over de 
verspreiding van het coronavirus in Venezuela. Hij werd gearresteerd en 
zat 12 dagen vast bij een speciale unit van de politie die bekend staat 
om zijn ernstige mensenrechtenschendingen. Darvinson is voorwaardelijk 
vrijgelaten, maar wordt nog aangeklaagd voor het ‘aanzetten tot haat en 
geweld’. Amnesty eist dat alle klachten onmiddellijk worden ingetrokken. 

De Nigerese journaliste Samira 
Sabou kwam deze zomer vrij 
met de hulp van onze acties.

 
Khaled Drareni, een  
Algerijnse journalist, zit 
vandaag onterecht in de cel.
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EGYPTE
De Egyptische veiligheidsdiensten pakten Atef 
Hasballah op, de hoofdredacteur van Alkarar 
Press. Bijna een maand bleven zijn whereabouts 
onbekend. Atef verdween nadat hij op Facebook 
een bericht plaatste waarin hij de officiële 
cijfers over coronabesmettingen in twijfel trok.

TURKMENISTAN
Hier is het woord ‘coronavirus’ in de media 
verboden, alsof het niet bestaat.

INDIA
Verschillende journalisten die in India verslag uitbrengen 
over Covid-19 werden de voorbije maanden meermaals op 
het politiebureau ontboden. Velen werden gearresteerd en 
op borgtocht vrijgelaten.

RUSLAND
De gerespecteerde journaliste Elena Milashina 
– ze ontving in 2013 de International Woman 
of Courage Award uit handen van Michelle 
Obama – werd met de dood bedreigd door 
de Tsjetsjeense president Ramzan Kadyrov. 
Oorzaak: ze schreef een kritisch artikel over 
de corona-aanpak in Tsjetsjenië. Amnesty 
heeft actiegevoerd en de autoriteiten om 
bescherming gevraagd.

TURKIJE
İsmet Çiğit en Güngör Arslan werden 
gearresteerd door de politie, nadat ze op de 
lokale nieuwssite SES Kocaeli berichtten over 
Covid-19-sterfgevallen in het ziekenhuis. Ze 
kwamen vrij nadat ze verhoord waren over hun 
bron (het ziekenhuis zelf). Beiden voelen zich 
zo onder druk gezet dat ze niet meer durven te 
schrijven over corona. 

HONGARIJE
Door een nieuwe wet kunnen 
journalisten die ‘valse feiten 
over corona’ publiceren 
– lees: wantoestanden 
aankaarten – tot maar liefst 
5 jaar cel krijgen.
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FOCUS: AHMADREZA DJALALI
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“Ik waardeer alle mensen, academici en mensenrechten-
organisaties zoals Amnesty International die mij en mijn 
gezin vanaf het begin hebben gesteund. Jullie steun is 
hartverwarmend voor mij in deze kleine cel. Dankzij jullie 
acties werd mijn executie nog niet uitgevoerd. Ik hoop dat 
jullie steun zal leiden tot mijn vrijlating.”
Ahmadreza Djalali, vanuit de beruchte Evin-gevangenis in Teheran (Iran), tijdens een 
telefonisch interview met de Zweedse krant Expressen in september 2020.

De executie van Ahmadreza Djalali dreigt 
nog elke dag te worden uitgevoerd. De 
Zweeds-Iraanse professor en gastdocent 
aan de Vrije Universiteit Brussel zit nu al 
meer dan vier jaar onschuldig in de cel, 
ter dood veroordeeld na een oneerlijk 
proces. Zijn gezondheid gaat sterk 
achteruit, want in de gevangenis krijgt 
hij niet de nodige verzorging. In een 
telefoongesprek met de Zweedse krant 
Expressen zegt Ahmadreza te vrezen 
voor zijn leven. Maar hij wil doorzetten, 
tot hij op een dag naar huis kan en hij 
zijn zoon, dochter en vrouw weer in de 
armen kan sluiten.

Oefen mee druk uit op Iran om de 
doodstraf van Ahmadreza Djalali tegen 
te houden en zijn vrijlating te eisen.

HELP MEE
amnesty-international.be/help-djalali

 
Onze #SAVEAHMADREZA-
posters sieren een 
gevel in Gent.

 
Ahmadreza Djalali voor (L) en 
twee jaar na (R) zijn opsluiting.

20   November 2020



GOED NIEUWS
DANKZIJ JOUW STEUN

NARGES MOHAMMADI VRIJ

De Iraanse mensenrechtenverdedigster Narges Mohammadi kwam begin 
oktober vervroegd vrij uit de gevangenis. De Iraanse autoriteiten hadden haar 
in 2016 veroordeeld tot een celstraf van 16 jaar, nadat ze actievoerde tegen de 
doodstraf. Amnesty International engageerde zich voor haar vrijlating. “Tot ik 
mijn laatste adem uitblaas, zal ik spreken over gerechtigheid en zal ik mijn stem 
verheffen tegen onderdrukking”, zei ze vorig jaar nog strijdvaardig vanuit de cel.

1 MILJOEN HANDTEKENINGEN

In oktober heeft Amnesty International meer dan een 
miljoen handtekeningen bezorgd aan de Amerikaanse 
procureur-generaal William Barr om gerechtigheid te eisen 
voor George Floyd, de zwarte man die op 25 mei stierf 
door politiegeweld in de VS. Een krachtig signaal voor de 
Amerikaanse regering, die dringend meer moet doen om 
dit soort wandaden in de toekomst te voorkomen.

EVELYN HERNÁNDEZ DEFINITIEF VRIJ

Evelyn Hernández uit El Salvador is definitief vrij, nadat ze eerst 
onterecht beschuldigd was van moord wegens een miskraam 
en daarvoor 30 jaar celstraf had gekregen. In augustus 2019 
werd ze vrijgesproken, maar de openbaar aanklager kon beroep  
aantekenen. Die termijn is nu verstreken, waardoor haar vrijspraak  
onomkeerbaar is. Dit is een overwinning voor de vrouwenrechten  
in El Salvador, waar abortus verboden is, ook na verkrachting, 
bij incest of als het leven van de moeder in gevaar is. Vrouwen  
die een miskraam krijgen, worden vaak van abortus beschuldigd  
en kunnen lange gevangenisstraffen krijgen.

ONTDEK MEER GOED NIEUWS
amnesty-international.be/goednieuws
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“MENSEN WORDEN VRIJ 
EN GELIJK GEBOREN. 
DAT IS EEN WAARDEVOL 
BEGINSEL.”

 60 SECONDEN INTERVIEW

Marleen Jacobs is de spil van 
de Amnesty-vrijwilligersgroep 
in Lokeren. Een groot hart voor 
mensen rechten combineert ze 
met haar liefde voor muziek en 
pianospelen, de zorg voor haar 
gezin en kleinzoon, en een 
helpende hand aan wie het 
nodig heeft in de buurt.

Wat doe je voor Amnesty International?
“Ik coördineer de activiteiten van 
onze Amnesty-groep in Lokeren, zoals 
het jaarlijkse aperitiefconcert en de 
maandelijkse schrijfacties. Vóór corona 
kwamen we samen. Nu doen we ons 
vrijwilligerswerk zo veel mogelijk thuis, in 
onze bubbel.

Deze zomer deden we een brieven-
bus ronde met brieven over de Saudische 
mensenrechtenactiviste Loujain. Het 
was een oproep om mensenrechten 
en Amnesty financieel te steunen. Elke 
bijdrage telt.”

Waar komt je motivatie vandaan?
“Het begon met een buurvrouw die 
me uitnodigde op een aperitiefconcert 
voor Amnesty. De klik was er meteen. 
Het was 1994. Soms zeiden ze 
me: ‘Amnesty, pfff, da’s toch voor 
intellectuelen.’ ‘Maar nee’, antwoordde ik 
dan, ‘ik ben gewoon huisvrouw. Je hoeft 
geen intellectueel te zijn om op te komen 
voor mensenrechten.’

Een kind kwam eens voorbij onze 
Amnesty-stand en zei tegen zijn mama: 
‘Kijk, dáár hebben we op school 
over geleerd’’. Ook dat motiveert. Of 
toen het kleinkind van onze vroegere 
penningmeester fier op school vertelde: 
‘Mijn oma is lid van Amnesty.’”

Wie of wat inspireert je?
“De stichter van Amnesty, Peter 
Benenson. Omdat hij met een oproep in 
de krant mensen aan het schrijven kreeg 
voor het recht op vrije meningsuiting. 
Maar evengoed wat ik lees in rapporten 
van Amnesty en de verhalen van échte 
activisten, in landen waar het moeilijk is 
om activist te zijn. Getuigenissen raken 
me ook, zoals die van een meisje dat 
vertelde over wat ze had meegemaakt 
als bootvluchtelinge.”

Welk mensenrecht ligt je zeer na aan het 
hart?

“Het recht op onderwijs. Alle kinderen 
zouden op school moeten leren over 
mensenrechten. Onze Amnesty-groep 
staat al klaar om scholen te helpen met 
de Schrijf-ze-VRIJdag.  
Ik denk ook aan artikel 1 van de 
Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens: alle mensen worden vrij en 
met gelijke rechten geboren. Dat is een 
zeer waardevol beginsel. Ook het recht 
van mensen om asiel aan te vragen 
als ze in eigen land gevaar lopen is 
belangrijk, gezien de actualiteit.”

Welke boodschap heb je voor andere 
Amnesty-supporters?
“Blijf je inzetten. Voor ons is het niet 
zo moeilijk om op te komen voor 
mensenrechten. We moeten voortdoen 
voor al degenen die wél het risico lopen 
om opgepakt, gefolterd of zelfs vermoord 
te worden voor hun mensenrechtenwerk. 
Voor mensen in een Amnesty-groep: 
houd contact met elkaar. We moeten 
proberen er het beste van te maken, 
zelfs nu, in deze coronatijd.”

INTERESSE IN AMNESTY-GROEPEN?
amnesty-international.be/groepen

 
Marleen op de Vrijetijdsmarkt 
in Lokeren, 2019.
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VOORBEELDBRIEF
(Datum, plaats)

Señor Fiscal Nacional Jorge Abbott Charme,

Gustavo Gatica, estudiante de psicología, estaba 
participando en una manifestación en la capital, 
Santiago, cuando la policía disparó de forma indebida 
contra la multitud. Gustavo fue alcanzado en ambos 
ojos y quedó ciego. Los mandos que estaban a 
cargo de la operación no frenaron a estos agentes. 
Dejaron que la violencia continuara sin control 
durante semanas. Le pido que investigue a todos 
los responsables de disparar contra Gustavo, en 
particular los mandos superiores. Tenían el deber 
de evitar el uso indebido de la fuerza pero no lo 
hicieron. Gustavo tendrá que vivir para siempre con 
las consecuencias de su inacción. Merece justicia, 
verdad y reparación.

Atentamente, 
(Jouw naam)

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

Een jaar geleden kwamen honderdduizenden Chilenen 
wekenlang op straat om te protesteren tegen de stijgende 
prijzen en ongelijkheid in hun land. Bijna dagelijks vielen 
er honderden gewonden. Zoals Gustavo Gatica, een 
22-jarige student psychologie. Een regen van rubberkogels, 
afgevuurd door de politie om de demonstranten uiteen te 
drijven, trof hem in het gezicht. Gustavo raakte daardoor 
blind aan beide ogen. 

Een intern politieonderzoek concludeerde aanvankelijk 
dat niemand verantwoordelijk was. Er werd zelfs gesugge-
reerd dat andere demonstranten Gustavo hadden verwond. 
Mede onder druk van Amnesty International werd 
uiteindelijk toch een politiecommandant verantwoordelijk 
gesteld voor de aanval die Gustavo blind maakte. Onze 
stem werd gehoord, maar we laten niet los tot een grondig 
en onafhankelijk onderzoek wordt gevoerd en Gustavo 
schadeloos wordt gesteld.

 Schrijf een brief en/of e-mail naar het openbaar 
ministerie van Chili en eis een grondig en onaf-

hankelijk onderzoek naar de schietpartij en een schade-
vergoeding voor Gustavo.

Stuur naar:
National Prosecutor Jorge Abbott Charme 
Fiscalía Nacional 
Catedral 1421-1453  
Santiago de Chile,
CHILE 
E: jabbott@minpublico.cl

Stuur een kopie naar:
Ambassade van Chili 
Ambassadeur Patricio Florencio Torres Espinosa 
Aduatukersstraat 106 
1040 Etterbeek 
E: echilebelgica@minrel.gob.cl

SCHRIJFACTIE: CHILI
BLIND DOOR POLITIEGEWELD 

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
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MENSENRECHTEN ZĲN ESSENTIEEL
VOOR EEN GEZONDE SAMENLEVING

VRĲE MENINGSUITING,
PERSVRĲHEID

PRIVACY

GEZONDHEID, 
HUISVESTING EN 
SOCIALE ZEKERHEID

WERK EN RECHTVAARDIG LOON

Mensenrechten verplichten overheden om maatregelen te nemen die ons beschermen tegen  
ziekte. Ze garanderen ook dat onze vrijheid niet onnodig ingeperkt wordt, dat we kunnen rekenen  
op betrouwbare informatie en een sociaal vangnet, en dat onze persoonlijke gegevens veilig zijn.

ONZE MENSENRECHTEN ZIJN ONZE BESTE BESCHERMING. SAMEN KOMEN WE ERVOOR OP. BEDANKT VOOR JE STEUN.
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