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Beste Amnesty-supporter,

Eind mei vierde Amnesty International zijn 60ste verjaardag. 
Wanneer je door dit nummer bladert, zal je merken waarom ons 
mensenrechtenwerk ook na 60 jaar nog steeds hard nodig is. Bij 
het terugdringen van de doodstraf wereldwijd kan de rol van onze 
beweging niet worden onderschat. Toen Amnesty campagne begon 
te voeren in 1977, hadden nog maar 16 landen de doodstraf uit het 
strafrecht gehaald. Nu zijn dat er 108. De jarenlange inspanningen 
lonen! 

Onze rol als waakhond blijft evenzeer noodzakelijk. De Egyptische 
student Ahmed Samir Santawy zou in juni afstuderen in Wenen en 
later dit jaar trouwen met zijn Gentse vriendin. In plaats daarvan 
zit hij in de Egyptische gevangenis, vastgehouden omwille van zijn 
academische onderzoek. Ik heb alvast de online petitie getekend die 
oproept tot zijn onmiddellijke vrijlating, en dat kan jij ook nog doen  
(kijk snel op pagina 20). We weten uit ervaring dat de druk van 
tienduizenden activisten in heel wat situaties effectief kan helpen. 

Tegelijk is er in verschillende landen een toenemende druk 
van overheden op mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty 
International. Werken rond mensenrechten kan gevaarlijk zijn. We 
blijven hard ijveren voor het recht op vrijheid van meningsuiting en 
van vereniging, net zoals we blijven werken aan de naleving van de 
mensenrechten voor iedereen. Dat doen we intussen met de steun 
van meer dan 10 miljoen supporters over de hele wereld.

Ook in eigen land houden we de vinger aan de pols. Onze campagne 
‘Samen tegen seksueel geweld’ zetten we gestaag voort. Dat geldt 
ook voor de strijd tegen etnisch profileren bij politiecontroles. Voor 
de politie duurt een controle slechts enkele minuten, maar voor 
degene die ze ondergaat, zijn de gevolgen vaak ingrijpend. Met de 
kortfilm Bad Apples wil het platform ‘Stop etnisch profileren’ het 
maatschappelijk debat aanwakkeren door de realiteit op straat te 
tonen. De film ging zopas in première.

In het voornoemde platform bundelt Amnesty de krachten met zes 
andere Belgische mensenrechtenorganisaties en een activist.  IJveren 
voor mensenrechten, dat doen we niet alleen. Dat toont het platform, 
maar dat toon ook jij, elke keer opnieuw, door jouw volgehouden steun 
voor mensenrechten. Bedankt voor jouw inspanningen en geniet van 
een hopelijk mooie en ontspannen zomer.

Hilde Stals, voorzitter bestuursorgaan

2   juni 2021
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“Sla je krant open op een willekeurige dag van de week, en je zal lezen dat ergens 
ter wereld iemand in de gevangenis zit, wordt gefolterd of geëxecuteerd, wegens 
opvattingen of een geloof die de regering niet aanvaardt. Als lezer voel je je 
misselijk van machteloosheid. Als we dit gevoel van verontwaardiging overal ter 
wereld nu eens konden verenigen in gezamenlijke actie, dan zouden we echt het 
verschil kunnen maken.”
Peter Benenson, oprichter van Amnesty International

ACTUEEL

ZESTIG JAAR ACTIVISME
VOOR VRIJHEID, GELIJKHEID
EN GERECHTIGHEID

Met de bovenstaande woorden opende 
Peter Benenson, een Britse advocaat, zijn 
opiniestuk in The Observer op 28 mei 1961. 
Hij riep de lezers op om zich vreedzaam 
te verzetten tegen regimes die mensen 
opsluiten wegens hun politieke of religieuze 
overtuiging. Zijn oproep werd door kranten 
wereldwijd overgenomen. 

Binnen de maand reageerden meer 
dan duizend lezers door protestbrieven 
te schrijven naar overheden die mensen 
onterecht gevangenhielden. Dit was het 
startschot van Amnesty International: 
gewone mensen die samen actievoeren om 
de wereld te veranderen. Tientallen jaren 
later staat deze kerngedachte nog altijd 
overeind.

60 JAAR AMNESTY INTERNATIONAL

 
Peter Benenson
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AGENDA

VANDAAG, 60 JAAR LATER
Sinds 1961 hebben we al tienduizenden 
mensen vrij gekregen die onterecht 
gevangen zaten. Mede dankzij onze 
campagne schaften tientallen landen 
de doodstraf af. Machthebbers die 
zich onaantastbaar waanden, moesten 
verantwoording afleggen voor hun 
daden. Ontelbare discriminerende wetten 
werden na onze internationale druk 
afgeschaft. Op dit resultaat mogen vele 
generaties Amnesty-supporters trots zijn.

Wanneer het gevoel van machteloos-
heid dreigt, omdat tegenkanting nooit 
ver weg is of soms wel lijkt toe te nemen, 
is het goed om die verwezenlijkingen 
voor ogen te houden. Elke 
gewetensgevangene die vrij komt, elke 
onrechtvaardigheid die is hersteld, elke 
juiste maatregel die een overheid neemt, 
maakt een verschil in iemands leven. Of 
je nu brieven schrijft, geld doneert of op 
nog een andere manier helpt: van harte 
bedankt dat je hiertoe bijdraagt. 

Ook na zestig jaar zal Amnesty 
International blijven opkomen voor de 
naleving van de mensenrechten van 
iedereen, overal ter wereld: volhardend 
en dankzij de gebundelde kracht 
van miljoenen supporters met een 
onwrikbaar geloof dat alle mensen vrij en 
gelijk zijn.

JAARLIJKSE SUPPORTERSDAG

KOM NAAR DE AMNESTY-DAG WAAR ONTMOETING 
EN INSPIRATIE CENTRAAL STAAN

TOOST OP DE VRIJHEID
Zestig jaar geleden kregen twee Portugese studenten een gevangenisstraf van  
zeven jaar voor een ‘toost op de vrijheid’. Naar aanleiding van dit onrecht riep  

Peter Benenson in 1961 op tot een wereldwijde actie met protestbrieven.  
Amnesty International was geboren.

KLINK MEE OP ONZE 60ste VERJAARDAG  
TIJDENS DE AMNESTY-DAG

Ruil deze bon in voor een traktatie tijdens de verjaardagsdrink  
op de Amnesty-dag, op 2 oktober in Gent.

Op de Amnesty-dag staan 
ontmoeting, inspiratie en – last but 
not least – Amnesty-supporters 
zoals jij centraal. Hartelijk welkom 
op 2 oktober in Gent voor een 
extra feestelijke editie van onze 
supportersdag naar aanleiding van 
Amnesty’s 60-jarige bestaan. Wat 
mag je verwachten? Interessante 
sprekers, lezingen over actuele 
mensenrechtenkwesties en 
workshops over mensenrechten in 
het dagelijkse leven. De Amnesty-
dag, dat is ook nieuwe gezichten 

leren kennen en oude bekenden 
terugzien. Vanaf midden augustus 
staat het programma online en kan je 
je inschrijven voor je favoriete sessies. 
Alles zal coronaproof verlopen 
volgens de veiligheidsvoorschriften 
van het moment.

Zaterdag 02/10, vanaf 9:30 uur, 
Zebrastraat 32/001 in Gent

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

ONTDEK MEER
amnesty-international.be/60jaar
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Op 8 maart 2021 nam de 
eerste minister tienduizenden 
handtekeningen in ontvangst die 
Amnesty’s eis onderschrijven: 
maak van de strijd tegen 
seksueel geweld een topprioriteit.
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Toestemming wordt het centrale begrip bij de 
hervorming van het Belgische seksueel strafrecht.

Na één jaar campagne voeren 
verzamelden we meer dan 
50.000 handtekeningen 
voor een betere aanpak van 
seksueel geweld in België.  
Een overtuigend aantal, waar-
mee we gingen aan kloppen bij 
premier De Croo.

Amnesty International overhandigde 
begin maart ruim 50.000 handtekeningen  
aan premier Alexander De Croo, van 
burgers die willen dat de Belgische 
overheid een topprioriteit maakt van de 
strijd tegen seksueel geweld. 

“Het afgelopen jaar hebben de 
Belgische overheden, zowel nationaal 
als regionaal, verschillende stappen in 
de goede richting gezet om seksueel 

geweld beter aan te pakken. Zo moeten 
magistraten nu een opleiding rond 
seksueel en intrafamiliaal geweld volgen 
en zal het aantal Zorgcentra na Seksueel 
Geweld verder uitgebreid worden. Toch 
moet er nog heel wat gebeuren”, besloot 
Wies De Graeve, directeur van Amnesty 
International Vlaanderen, na het bezoek 
in de Wetstraat.

CAMPAGNE

SAMEN TEGEN
SEKSUEEL GEWELD

WAAR STAAN WE VANDAAG?
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Wat betekenen Zorgcentra na 
Seksueel Geweld voor slachtoffers?
INES KEYGNAERT: “De Zorgcentra bieden 
degelijke opvang en zorg, die er in 
ons land lang niet is geweest.

Er waren ten eerste geen specifieke  
opleidingen voor zorgpersoneel en 
dus bleef de ondersteuning beperkt. 
Daarnaast bekeek België seksueel 
geweld vanuit een hoofdzakelijk 
forensisch standpunt: een slachtoffer 
moest eerst naar de politie om klacht 
in te dienen en werd daarna, en 
alleen binnen 72 uur na de feiten, 
doorverwezen om bewijsmateriaal te 
vergaren. We keken naar het lichaam 
van een slachtoffer als naar een 
“plaats delict”, de plaats waar de 
misdaad zich voordeed. We zochten 
in de eerste plaats naar sporen van 
de dader. 

Een bredere, holistischere aanpak 
was nodig om mensen beter te 
helpen. Zo zijn de Zorgcentra na 
Seksueel Geweld ontstaan, waar 
slachtoffers 24/7 terechtkunnen voor 
medische en psychologische zorg, 
naast de mogelijkheid tot forensisch 
onderzoek en toegang tot politie en 
justitie. Vroeger moesten slachtoffers 
daar zelf hun weg in zoeken.” 

Welke zorg krijg je er als slachtoffer?
KEYGNAERT: “Het personeel van een 
Zorgcentrum is specifiek opgeleid 
om slachtoffers holistische zorg 
te bieden. Je wordt die eerste 
dag onthaald door een forensisch 
geneeskundige die je alles uitlegt 
en begeleiding biedt bij de eerste 
psychosociale hulp, de medische 
zorg en eventueel het forensisch 

Amnesty International ijvert voor een betere  
aanpak van seksueel geweld in België.  
De uitbreiding van Zorgcentra na Seksueel  
Geweld is een stap in de goede richting.  
Prof. dr. Ines Keygnaert, docent reproductieve  
en seksuele gezondheid aan de Universiteit  
Gent, legt uit waarom.

“HIER KUNNEN 
SLACHTOFFERS  
24/7 TERECHT”

CAMPAGNE

HERVORMING SEKSUEEL 
STRAFRECHT
In april keurde de regering een 
wetsontwerp goed, waardoor 
toestemming het nieuwe centrale 
begrip in het seksueel strafrecht 
wordt. Er is geen toestemming als 
het slachtoffer ‘in een kwetsbare 
toestand verkeert’ als gevolg van 
bijvoorbeeld slaap of alcohol, 
‘waardoor de vrije wil is aangetast’. 
Toestemming kan daarnaast nog 
worden ingetrokken tijdens de 
seksuele handeling. Met andere 
woorden: seks zonder toestemming 
is verkrachting en enkel ja is ja.

Ook slachtofferhulp wordt dit 
jaar verder uitgebreid. Momenteel 
hebben we drie Zorgcentra na 
Seksueel Geweld (ZSG), in Gent, 
Luik en Brussel. Dit jaar openen drie 
extra ZSG: in Antwerpen, Charleroi 
en Leuven. In 2022 komen er nog 
eens vier zorgcentra bij, zodat alle 
slachtoffers in hun eigen provincie 
terechtkunnen voor gespecialiseerde 
hulp.

LEES MEER
amnesty-international.be/
samentegenseksueelgeweld

ZORGCENTRA NA SEKSUEEL GEWELD
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onderzoek. Deze persoon helpt 
ook met het case-management de 
weken nadien. Er is altijd een vaste 
contactpersoon die het slachtoffer 
kent en opvolgt.  

Is iemand helemaal in shock, wat 
geregeld voorkomt na een recente 
daad, en lukt het niet om tot rust 
te komen? Dan is er overleg met 
een psychiater mogelijk. Maar vaak 
is dat niet nodig. Na de eerste 
psychosociale en medische zorg 
en het forensisch onderzoek wordt 
toegelicht welke opvolging het 
Zorgcentrum biedt in de volgende 
weken. Je krijgt bijvoorbeeld uitleg 
over wat normale gedachten en 
gevoelens kunnen zijn na seksueel 
geweld. Er wordt gekeken of iemand 
in je omgeving je eventueel kan 
ondersteunen. Daarna bellen de 
forensisch verpleegkundigen je 

regelmatig op om te horen hoe het 
gaat. 

Je kan in een Zorgcentrum ook 
een klacht indienen. Speciaal 
opgeleide zedeninspecteurs 
kunnen opgeroepen worden om 
in het Zorgcentrum een verhoor 
af te nemen. Je hoeft niet meteen 
te weten of je klacht wil indienen, 
want stalen worden tot een half jaar 
bewaard.

Er is een aangepaste opvolging 
voor elke persoon. Tot jaren later 
zelfs, indien er plots een trauma naar 
boven komt.”

Hoeveel mensen zoeken hulp in de 
Zorgcentra?
KEYGNAERT: “In de drie Zorgcentra 
samen ontvangen we zo’n 105 
nieuwe slachtoffers per maand.  
Het zijn hoofdzakelijk mensen die  
in de nabije omgeving van een 
centrum wonen. Dat cijfer zal 
allicht blijven stijgen, naarmate de 
Zorgcentra meer bekend worden. 

We moeten maken dat dit thema 
niet van de agenda verdwijnt. We 
hebben samen al heel wat verricht, 
maar we mogen zeker nu niet 
ophouden. Er is nog enorm veel 
te doen en elk slachtoffer moet de 
juiste zorg kunnen krijgen.”

LEES HET VOLLEDIGE INTERVIEW
amnesty-international.be/ineskeygnaert

De Brusselse textielontwerper Alice van 
Innis ontwierp een shirt speciaal voor 
de Amnesty-campagne tegen seksueel 
geweld. Een shirt kost 49 euro en voor 
elk verkocht exemplaar gaat 10 euro 
naar Amnesty International.

Alice startte in 2016 een ethisch en 
duurzaam label waarmee ze stereotypes 
doorbreekt in de modewereld. “Iedereen 
moet kunnen kiezen wat zij, hij of hen 
draagt, vind ik. Ik heb geen moment 
geaarzeld om een shirt te ontwerpen ten 
voordele van de strijd tegen seksueel 
geweld. Het is mijn manier om de 
campagneboodschap ‘The way we dress 
does not mean yes!’ in de verf te zetten. 
Het zou een evidentie moeten zijn dat 
je je veilig voelt, los van wie je bent of 
waar je bent”, vertelt Alice over haar 
engagement.

Het shirt is uniseks en is te koop via 
de webshop van de ontwerper.

BESTEL JE SHIRT
WWW.ALICEVANINNIS.EU

 
Ines Keygnaert ontwikkelde, testte en 
evalueerde de eerste drie Belgische 
Zorgcentra na Seksueel Geweld in 
opdracht van de Belgische overheid.

MET DIT SHIRT
STEUN JE ONZE
CAMPAGNE

ZORGCENTRA NA SEKSUEEL GEWELD
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In een rechtvaardige samenleving is er geen 
plaats voor de doodstraf. Steeds meer landen 
zijn daarvan overtuigd, op enkele tientallen en 
soms hardnekkige uitzonderingen na.

Tsjaad en de Amerikaanse staat Colorado schaften vorig jaar 
de doodstraf af. Hun voorbeeld werd halfweg dit jaar al gevolgd 
door Kazachstan, Malawi en de Amerikaanse staat Virginia als 
eerste Zuidelijke staat in de VS. Virginia trekt daarmee duidelijk 
een streep onder het verleden, want geen enkele andere 
staat heeft in de Amerikaanse geschiedenis zo veel executies 
uitgevoerd. 

Alsmaar meer landen zijn ervan overtuigd dat de doodstraf 
nooit een gepaste straf kan zijn. Toen Amnesty campagne 
begon te voeren tegen de doodstraf in 1977, hadden nog maar 
16 landen de doodstraf uit het strafrecht gehaald. Nu zijn dat 
er 108. In de praktijk past ruim twee derde van alle landen in 
de wereld de doodstraf niet langer toe. Welke inzichten zorgen 
voor deze positieve evolutie?

IMPACT

WAAROM STEEDS
MEER LANDEN DE
DOODSTRAF BANNEN
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“Wraak is niet het 
juiste antwoord. De 
enige oplossing ligt 
in het voorkomen van 
geweld, niet in het 
veroorzaken van nog 
meer dood en lijden.”
Marie Deans, Amerikaanse 
antidoodstrafactivist, nadat haar 
schoonmoeder werd vermoord.
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 Van linksboven naar rechtsonder: Ali al-Nimr,  
Abdullah al-Zaher en Dawood al-Marhoon.

IMPACT

1 Een samenleving waarin mensen worden geëxecuteerd, doet 
hetzelfde als wat zij wil bestrijden: iemand vermoorden.   

Elke executie is een schending van het recht op leven. Staten 
schenden met de doodstraf eveneens het recht om niet 
gefolterd te worden. Verschillende executiemethoden zijn een 
foltering op zich – denk aan ophanging – en ook het wachten 
op de voltrekking van het doodvonnis is een vorm van wrede 
en onmenselijke behandeling.

2 De doodstraf is niet alleen wreed en onmenselijk, maar ook 
onnodig.  Voorstanders geloven dat niets efficiënter is dan 

de doodstraf om het plegen van ernstige misdaden tegen te 
houden. Onderzoeken spreken dat tegen. Deze tonen aan dat 
het afschrikeffect van de doodstraf niet groter is dan van een 
gevangenisstraf. De praktijk wijst uit dat landen na de 
afschaffing van de doodstraf de criminaliteit minstens even 
goed onder controle houden als voorheen. Ze doen het vaak 
zelfs beter, omdat ze naast bestraffing meer beginnen in te 
zetten op de preventie van misdaad.

3 Wil je als samenleving riskeren dat er onschuldigen worden 
geëxecuteerd?  De doodstraf is niet terug te draaien, terwijl 

er fouten kunnen worden gemaakt. Zo zijn in de Verenigde 
Staten sinds 1973 meer dan 170 mensen ter dood veroordeeld 
die later alsnog werden vrijgesproken. Anderen werden 
geëxecuteerd terwijl ernstig wordt betwijfeld of ze wel schuldig 
waren. Een onschuldige kan worden vrijgelaten uit de cel, maar 
een executie is onomkeerbaar.

4 Discriminatie speelt vaak een rol bij het uitspreken van een 
doodvonnis.  In de VS worden onevenredig veel mensen 

van kleur terechtgesteld. Ook geld voor een goede advocaat of 
het gebrek daaraan kan het verschil betekenen tussen leven en 
dood. Bijna alle gevangenen op death row kunnen zelf geen 
advocaat betalen. De staat wijst hun er dan één toe. Deze 
advocaten hebben vaak geen ervaring met doodstrafzaken, 
worden onderbetaald of zijn niet capabel. Er zijn zaken bekend 
waarbij de advocaat tijdens de zitting in slaap viel of zich niet 
had ingelezen over de zaak.

5  Mensen executeren wegens een misdrijf is wraak, geen 
gerechtigheid.  Volgens veel families die een geliefde 

verloren bij een moord, vermindert de doodstraf van de dader 
op geen enkele manier hun eigen pijn.

Jonge activisten 
gered van de 
doodstraf

In Saudi-Arabië zaten drie jongemannen jarenlang 

in de dodencel omdat ze hadden deelgenomen 

aan protesten tegen de overheid. Ze waren toen 

nog tieners. Alle drie werden ze in 2014 ter 

dood veroordeeld na oneerlijke processen en 

“bekentenissen” die werden afgedwongen door 

foltering. Tegen deze doodstraffen kwamen wij in 

actie. Mét succes. De Saudische autoriteiten zetten 

in februari hun doodvonnissen om in celstraffen. 

In 2022 kunnen de drie activisten – twintigers 

intussen, die opgroeiden tot volwassenen in de 

dodencel – vrij komen.
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MINDERHEID GAAT HARDNEKKIG DOOR 

Verschillende overheden gebruiken 
nog steeds de doodstraf om politieke 
tegenstanders uit te schakelen. De 
landen waar vorig jaar de meeste 
executies plaatsvonden – China, Iran, 
Egypte, Saudi-Arabië en Irak – hebben 
de notoire reputatie manifest oneerlijke 
processen te voeren. Ze deinzen 
er niet voor terug om door foltering 
afgedwongen “bekentenissen” te 
gebruiken als bewijs. Iran gebruikte de 
doodstraf vorig jaar in toenemende mate 
tegen dissidenten, demonstranten en 
leden van etnische minderheidsgroepen. 

Andere redenen waarom staten 
vandaag de doodstraf opleggen, zijn 
onder meer drugsmisdrijven, corruptie, 
moord, verkrachting, landverraad 
en blasfemie. Ook handelingen die 
helemaal niet strafbaar zouden moeten 
zijn, zoals seks met iemand van 
hetzelfde geslacht, kan je in sommige 
landen met je leven betalen. 

De landen die de doodstraf blijven 
toepassen, vormen weliswaar een 
kleine minderheid. Hun aantal daalde 
verder in 2020, net als het wereldwijde 
aantal executies en doodvonnissen 
(zie kaderstuk hierboven). Er zijn 
uitzonderingen op de globale dalende 
trend. Zo stelde Egypte in 2020 drie 
keer zo veel mensen terecht als het 
jaar daarvoor. En vijf landen hervatten 
executies na een pauze van minstens 
een jaar, waaronder de Amerikaanse 
federale overheid onder de regering 
Trump. Die herbegon met de 
terechtstelling van terdoodveroordeelden 
na een onderbreking van 17 jaar, 
wat resulteerde in een verbijsterende 
reeks van tien executies in minder dan 
zes maanden. Deze uitzonderingen 
herinneren ons eraan dat actievoeren 
nodig blijft. Het wordt tijd dat álle landen 
de wrede en onmenselijke straf naar de 
geschiedenisboeken verbannen.

Amnesty International registreerde 

wereldwijd 483 executies (China 

uitgezonderd). Dit is het laagste 

aantal in tien jaar, voornamelijk toe te 

schrijven aan een sterke terugval in 

executies in Irak en Saudi-Arabië en in 

mindere mate aan de covid-pandemie.

We registreerden 1.477 doodvonnissen.  
Dat zijn er ruim 800 minder dan het 

jaar voordien.

18 landen stelden mensen terecht. 

In 2019 waren het er nog 20.

Eind 2020 waren er 28.567 terdood
veroordeelden bekend.

De landen met de meeste executies 

waren China, Iran (246+), Egypte 
(107+), Irak (45+) en SaudiArabië 
(27). Cijfers over de doodstraf zijn 

staatsgeheim in China en kunnen we 

niet registreren, maar het aantal wordt 

geschat op duizenden per jaar.

Ahmadreza Djalali: 
onterecht ter dood 
veroordeeld

De Iraans-Zweedse spoed-

arts en VUB-gastprofessor 

Ahmadreza Djalali leeft al 

jaren met de gedachte dat 

elke dag zijn laatste kan zijn. 

In 2016 werd hij tijdens een 

werkbezoek in zijn geboorteland 

Iran opgepakt en beschuldigd 

van spionage. Hij werd in de 

gevangenis gefolterd en tot 

“bekentenissen” gedwongen. 

Amnesty International voert 

intensief campagne voor zijn 

vrijlating. Door massaal mensen 

te mobiliseren en samen de 

internationale druk op Iran op te 

voeren, blijft er hoop dat we de 

executie van prof. Djalali kunnen 

verhinderen. 

Door de slechte gezondheid van 
prof. Djalali en het onvoorspelbare 
gedrag van de Iraanse overheid 
kan de situatie al veranderd zijn 
sinds dit magazine in druk ging. 
Kijk voor het laatste nieuws op 
www.amnesty-international.be en  
onze sociale media.

MEER WETEN OVER ONS DOODSTRAFRAPPORT?
amnesty-international.be/doodstraf-2020

DE DOODSTRAF IN 2020
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IN BEELD: WK VOETBAL 2022 IN QATAR

 
Bouwvakkers werken een lounge 
af in het nieuwe al-Bayt stadion in 
Doha, hoofdstad van Qatar. MENSENRECHTEN 

ONDER CONSTRUCTIE 
IN QATAR
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Accommodatie voor arbeidsmigranten 
die bouwen aan infrastructuur voor 
het WK voetbal, in de al Sailiya-
wijk in Doha. De foto werd genomen 
tijdens een veldbezoek in 2013.

“Zullen de mensen zich ooit afvragen wat de verhalen zijn achter deze 
bouwwerken?” Ernesto uit de Filipijnen vraagt het zich af, in één van de Amnesty-
rapporten over Qatar, wijzend op de infrastructuur die voor het WK voetbal aan een 
duizelingwekkend tempo uit de grond schiet. Ernesto werkte twee jaar in Lusail City, 
waar het grootste stadion voor het nakende WK wordt gebouwd. Toen hij Qatar verliet, 
had hij nog vier maanden loon tegoed en had hij meer schulden dan toen hij in het 
land aankwam.  
In Qatar werken bijna twee miljoen arbeidsmigranten zoals Ernesto. Velen 
krijgen te maken met extreem lange werkdagen en achterstallig loon, alle 
recente arbeidshervormingen ten spijt. Qatar moet de mensenrechten van alle 
arbeidsmigranten dringend beter beschermen. Wereldvoetbalbond FIFA moet als 
organisator van het WK zijn invloed gebruiken, zodat Qatar werkelijk een einde maakt 
aan het misbruik van arbeidsmigranten door gewetenloze werkgevers. LEES MEER

amnesty-international.be/WK2022
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FOCUS MENSENRECHTENVERDEDIGERS ONDER VUUR

MOED, ZWEET 
EN TRANEN
Lastercampagnes, willekeurige aanhoudingen en 
financiële sancties: het zijn enkele bekende trucs 
die overheden gebruiken om kritische journalisten, 
activisten en ngo’s monddood te maken. Ook 
verschillende afdelingen van Amnesty International 
en hun staf kregen het de afgelopen jaren opvallend 
hard te verduren.

HONGARIJE
In Hongarije is Amnesty International het 

slachtoffer van een aanhoudende lastercampagne, 

omdat de organisatie opkomt voor de rechten van 

mensen op de vlucht en daarmee ingaat tegen het 

haatdragende discours van eerste minister Viktor 

Orbán. Regeringsgezinde media halen de organisatie 

regelmatig door het slijk en verspreiden geruchten 

dat Amnesty de nationale belangen ondermijnt 

en terroristen steunt. In 2018 publiceerde een 

weekblad de namen van tientallen medewerkers 

van Amnesty en andere ngo’s. Zij ontvingen nadien 

telefonische doodsbedreigingen. 

NIGERIA
In Nigeria werden medewerkers met geweld bedreigd nadat Amnesty rapporteerde 

over het bloedbad bij de Lekki Tolpoort in oktober. Militairen openden toen het vuur 

op vreedzame #EndSars-demonstranten. De bedreigingen komen van individuen die 

een link lijken te hebben met overheidsambtenaren. Het gebeurt wel vaker dat er 

anti-Amnestyprotesten worden georganiseerd voor het bureau van Amnesty Nigeria als 

de organisatie zich kritisch uitlaat over het Nigeriaanse leger.

De onschatbare waarde 
van 10 miljoen supporters

Amnesty International kan 
rekenen op tien miljoen 
supporters zoals jij, in de hele 
wereld. Tien miljoen stemmen 
krijg je niet zomaar stil. Deze 
brede internationale steun 
biedt een uiterst belangrijk 
tegengewicht wanneer overheden 
verdeeldheid, polarisatie en 
wantrouwen zaaien. Begin mei 
ontmoette Amnesty’s nieuwe 
secretaris-generaal Agnès 
Callamard voor het eerst Taner 
Kılıç, die toen op elk moment 
opnieuw naar de cel kon worden 
gestuurd. Ze drukte de onterecht 
veroordeelde ex-voorzitter van 
Amnesty Turkije op het hart dat 
hij er niet alleen voor staat: “Tien 
miljoen mensen staan achter je. 
Je bent één van ons, en wanneer 
één van ons wordt neergehaald, 
staan we allen op.” 
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TURKIJE
In 2017 werden de toenmalige directeur en voorzitter 

van Amnesty Turkije, Idil Eser en Taner Kılıç, opgepakt 

en gevangengenomen op basis van verzonnen 

terrorismeaantijgingen. De Turkse overheid schuift niet alleen 

mensenrechten aan de kant, maar richt haar pijlen ook op 

diegenen die ze verdedigen. Ondanks luide kritiek van onder 

meer de Europese Unie en de Verenigde Staten, volgde er 

een regelrecht schijnproces tegen Idil en Taner. In juli 2020 

werden ze schuldig bevonden, in weerwil van het gebrek aan 

bewijs. Ze zijn vrij zolang hun beroep in behandeling is bij 

het Hof van Cassatie, maar Taner kan elk moment naar de cel 

teruggestuurd worden.

ISRAËL

De Israëlische autoriteiten legden in 2019 een reisverbod op aan Amnesty-

campagnemedewerker Laith Abu Zeyad wegens niet nader verklaarde 

“veiligheidsredenen”. Laith, die Palestijns is en op de Westelijke 

Jordaanoever woont, kon daardoor plots niet meer naar het Amnesty-kantoor 

in Oost-Jeruzalem. Hij mag tot op heden niet naar het buitenland, zelfs al 

is dat nodig voor zijn werk. Ook persoonlijk betaalt Laith een hoge prijs: 

door het reisverbod kon hij geen afscheid nemen van zijn stervende moeder. 

Na het Amnesty-rapport ‘Destination: Occupation’ in januari 2019 (over 

toerisme in illegale nederzettingen) beval de toenmalige Israëlische minister 

van Openbare Veiligheid een onderzoek naar de mogelijkheid om Amnesty 

International uit Israël te bannen.

INDIA

Onaangekondigd blokkeerde de Indiase regering 

in september 2020 de bankrekeningen van 

Amnesty India. Het kantoor moest alle lopende 

campagnes en onderzoeken stopzetten en 

150 mensen verloren hun baan. Volgens de 

overheid zou Amnesty India illegale buitenlandse 

financiering ontvangen. Dat is duidelijk een 

verzinsel en de zoveelste etappe in een reeds 

twee jaar durende heksenjacht. Kort voordien 

had Amnesty gerapporteerd over politiegeweld 

bij protesten in Delhi en de onderdrukking 

van journalisten en activisten in de deelstaat 

Jammu en Kasjmir. In 2018 hielden de Indiase 

overheidsdiensten al een intimiderende 10 uur 

durende inval op het kantoor van Amnesty India.
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JOUW VRIJGEVIGHEID SCHENKT 
MENSEN VRIJHEID
Elk bedrag helpt om ons onderzoek en 
onze campagnes te steunen. Doe nu een 
(extra) gift voor ons mensenrechtenwerk 
op BE11 5230 8012 9048 of via amnesty-
international.be/gift. Hartelijk bedankt.

NIET ALLEEN AMNESTY
De recente aanvallen op onze kantoren en medewerkers 
illustreren waartoe regeringen in staat zijn als ze het niet 
begrepen hebben op mensenrechten. Amnesty is een van 
de grootste en bekendste mensenrechtenorganisaties ter 
wereld. Als regeringen er niet voor terugdeinzen om ons aan 
te vallen, dan staat vast dat andere, minder zichtbare ngo’s en 
mensenrechtenverdedigers nog harder in de klappen delen. 
Bekende tactieken om hen te intimideren zijn surveillance, 
laster, rechtszaken, misbruik van vage wetgeving, willekeurige 
aanhoudingen, financiële sancties en raids. 
• Meer dan 50 landen voerden de laatste jaren nieuwe wetten 

in (en uit) om het werk van mensenrechtenverdedigers en 
hun recht op vrijheid van vereniging te belemmeren.

• In de hele wereld leggen overheden journalisten en activisten 
het zwijgen op. Het laatste jaar ook omdat ze zich kritisch 
uitlieten over de aanpak van Covid-19. In Hongarije kunnen 
journalisten daarvoor vijf jaar cel krijgen.

• Colombia is het meest gevaarlijke land ter wereld voor 
wie opkomt voor het milieu: in 2019 werden er 64 
milieuactivisten vermoord.

Het vergt moed om mensenrechten te verdedigen. Het is 
de moed van mensenrechtenverdedigers die de wereld vrijer, 
gelijker en eerlijker maakt. Daarom voert Amnesty International 
campagne voor en met mensenrechtenverdedigers en 
verlenen we hun bijstand en bescherming wanneer dat nodig 
is. De steun van jou en miljoenen anderen zorgt ervoor dat 
er nooit een einde komt aan onze wereldwijde inzet voor 
mensenrechten, ondanks de tegenkanting die we ondervinden. 
Samen kunnen we zorgen dat wie opkomt voor mensenrechten 
dat in alle veiligheid en vrijheid kan doen.

FOCUS MENSENRECHTENVERDEDIGERS ONDER VUUR

“Mensenrechtenorganisaties 
behandelen als criminele 
ondernemingen en kritische 
individuen als misdadigers, 
zonder enig geloofwaardig 
bewijs, is een bewuste poging 
van de Indiase overheid om 
een klimaat van angst te 
creëren en zich te ontdoen van 
andersluidende stemmen.” 
Avinash Kumar, voormalig directeur van 
Amnesty International India

 
Samenkomst van Amnesty-supporters in Bangalore, India, op  
10 december 2018 (Internationale Dag van de Mensenrechten). 
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JANI SILVA DANKBAAR VOOR STEUN

GOED NIEUWS
DANKZIJ JOUW STEUN

TURKSE SCHRIJVER AHMET ALTAN VRIJ

De Turkse schrijver en journalist Ahmet Altan werd in april 
2021 na 4,5 jaar cel vrijgelaten. Hij was in september 2016 
gearresteerd, omdat hij op de avond van de couppoging 
‘sluikboodschappen’ naar de coupplegers zou hebben 
verstuurd tijdens een paneldiscussie op televisie. In 2018 
werd hij zonder enig bewijs veroordeeld tot levenslang voor 
‘het assisteren van een terroristische organisatie’. Zijn vrijlating 
volgde een dag nadat het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens had geoordeeld dat Altans rechten waren geschonden 
en dat er geen enkel bewijs is dat hij betrokken was bij de 
couppoging.

ONTDEK MEER GOED NIEUWS
amnesty-international.be/goednieuws

“Het is door de campagne 
van Amnesty International 
dat ik nog leef. Dat zeg ik uit 
de grond van mijn hart.” 
Jani Silva, Colombiaanse milieuactivist

Tijdens onze internationale Schrijfmarathon eind 2020 hebben 
meer dan 415.000 mensen de Colombiaanse overheid 
opgeroepen om Jani Silva en andere milieuactivisten beter te 
beschermen. Jani, geboren en getogen in het Colombiaanse 
Amazonewoud, wordt met de dood bedreigd omdat ze opkomt 
voor de natuur en de rechten van de mensen die in het Perla 
Amazónica-reservaat leven. Gewapende groeperingen, het 
leger, drugshandelaars en multinationals strijden om controle 
over het geografisch strategische gebied. “Ik leef nog omdat 
jullie er zijn”, zegt Jani.
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Ahmed Samir (29) komt uit Egypte en 
studeert sociologie en antropologie in 
Wenen. In Caïro leerde hij zijn verloofde 
Souheila Yildiz (31) kennen, die al 
geruime tijd in Gent woont. 2021 zou 
hun jaar worden: een diploma op zak 
voor Ahmed en plannen om in de zomer 
te trouwen en samen een leven uit te 
bouwen in de Arteveldestad.

Eind vorig jaar keerde de socioloog 
in spe naar Egypte terug om zijn 
familie en vrienden te bezoeken. Niet 
veel later werd hij door de Egyptische 
autoriteiten gevangengenomen. Waar 
Ahmed was en hoe het met hem ging, 
wist niemand gedurende vijf dagen. Hij 
werd vastgehouden en verhoord zonder 
contact met zijn familie of een advocaat. 
Ahmed vertelde zijn familie later dat 
hij geblinddoekt was en geslagen en 
geschopt werd.

GEWETENSGEVANGENE
Als masterstudent aan de Weense 
CEU doet Amhed onderzoek naar 
vrouwenrechten en de geschiedenis van 
seksuele en reproductieve rechten in 
Egypte. Sinds hij in 2019 met zijn studie 
begon, wordt hij er bij het in- en uitreizen 
van Egypte door de veiligheidsdiensten 

FOCUS: EGYPTISCHE STUDENT IN DE CEL VOOR ONDERZOEK

VRIJHEID VOOR
AHMED SAMIR

Ahmed Samir Santawy zou in juni afstuderen aan de Centraal 
Europese Universiteit van Wenen en later dit jaar trouwen met 
zijn Gentse vriendin. In plaats daarvan zit hij in de Egyptische 
gevangenis. De reden? Zijn masteronderzoek naar seksuele en 
reproductieve rechten in Egypte, waarmee Ahmed deze zomer 
zijn diploma wilde behalen.

Waar Ahmed was en hoe 
het met hem ging, wist 
niemand gedurende vijf 
dagen.
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over ondervraagd. Tijdens zijn recentste 
familiebezoek vielen gemaskerde en 
zwaarbewapende politieagenten zijn 
ouderlijke huis binnen. Ze waren op 
zoek naar Ahmed. Hij was er niet en 
werd ontboden op het politiekantoor. “Ik 
heb niets te verbergen”, besloot Ahmed 
aan de telefoon met Souheila, en dus 
ging hij 1 februari naar de politie. Hij 
keerde niet meer terug.

De Egyptische autoriteiten houden 
Ahmed nu al maanden vast omdat ze 
hem verdenken van ‘lidmaatschap van 
een terroristische organisatie’ en ‘het 
verspreiden van fake news’. Er lopen  
twee rechtszaken tegen hem, terwijl de  
bewijslast onbestaande is. Er volgt  
mogelijk een uitspraak in de loop van  
juni. “Ahmed is een gewetensgevangene,  
die alleen door de autoriteiten wordt 
vastgehouden voor zijn academische 
onderzoek”, zegt Wies De Graeve, 
directeur van Amnesty Vlaanderen.

Ahmed is geen alleenstaand geval. 
In Egypte is een ware repressie 
bezig tegen activisten, journalisten, 
politieke tegenstanders, advocaten en 

academici zoals Ahmed. Duizenden 
mensen werden de voorbije jaren 
in het Noord-Afrikaanse land 
opgepakt en vastgehouden, terwijl 
er onderzoeken tegen hen lopen op 
basis van ongegronde terrorisme- en 
andere aanklachten. De processen 
zijn doorgaans gebaseerd op 
onderzoeken van de geheime diensten, 
die ontoegankelijk zijn voor de 
beschuldigden en hun advocaten.

ACTIES VOOR AHMEDS VRIJLATING
Meteen na Ahmeds gedwongen 
verdwijning zetten zijn verloofde 
Souheila, zijn medestudenten en 
mensenrechtenactivisten over de hele 
wereld acties voor hem op. Amnesty 

International lanceerde samen met 
hen een internationale oproep tot 
zijn vrijlating. We komen op straat, 
mobiliseren mensen om actie te voeren 
en gaan in gesprek met politici over 
Ahmeds situatie.

“Zolang er wordt gesproken en 
geschreven over Ahmed, hebben we 
hoop”, zegt Souheila. “Deze steun is 
zeer belangrijk voor Ahmed, en ook 
voor ons, zijn familie en vrienden buiten 
de gevangenismuren. Als het moment 
komt dat je het niet meer ziet zitten, is 
het een enorme hulp dat er mensen 
en organisaties zijn die het van jou 
overnemen, die je zeggen: ‘wij gaan 
actievoeren, wij gaan die brief schrijven, 
wij staan hier voor jou.’”

“Zolang er wordt gesproken 
en geschreven over Ahmed, 
hebben we hoop”
Souheila Yildiz, verloofde van Ahmed Samir 

TEKEN DE PETITIE VOOR AHMED
Ahmed Samir zit onterecht in de cel voor zijn onderzoek naar seksuele en 

reproductieve rechten in Egypte. We willen dat hij zo snel mogelijk naar huis 

kan en hij zijn studies en leven met zijn verloofde Souheila kan voortzetten. 

De beschuldigingen tegen Ahmed zijn volkomen ongegrond. Zet samen met 

Amnesty International de Egyptische autoriteiten onder druk. Eis dat ze Ahmed 

onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten.

  TEKEN NU    amnesty-international.be/ahmedsamir

 
Ahmed en Souheila.

 
Actie voor Ahmed aan de Egyptische 
ambassade in Brussel.
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 60 SECONDEN INTERVIEW

Na een carrière als journalist kent Jimmy Martens 
(65) het mediavak als geen ander. Sinds zijn 
pensioen staat hij Amnesty Vlaanderen met raad  
en daad bij.

“IK BEN ALLERGISCH
VOOR ONRECHT”

Wat doe je voor Amnesty International?
“Jarenlang pendelde ik elke 
donderdag naar kantoor om de 
persverantwoordelijke te helpen met 
vertalingen en het opstellen van 
persberichten. Dat was vóór corona.  
Het vaste ritme is nu wat verdwenen.  
Ik schrijf af en toe voor Amnesty in 
Actie en deed daarvoor onlangs een 
interview met Adam Bodnar, de Poolse 
ombudsman. Zopas heb ik Souheila 
Yildiz geïnterviewd over de situatie 
van haar verloofde Ahmed Samir, 
die in Egypte onterecht in de cel zit. 
Maandelijks doe ik ook mee aan de 
schrijfacties die ik van Amnesty ontvang.

Waar komt je motivatie vandaan?
“Mijn vrijwilligerswerk voor Amnesty ligt 
deels in het verlengde van wat ik deed 
als journalist. Die interviews, waarbij 
ik uit de eerste hand verneem hoe het 
er in Polen of Egypte aan toegaat, zie 
ik als een privilege. Maar het is meer 
dan dat natuurlijk. Ik ben absoluut 
allergisch voor onrecht. Dat is één van 
de weinige dingen waarvoor ik intolerant 
ben (lacht). Je gaat om met anderen 
zoals je wil dat anderen met jou omgaan. 

En je doet anderen niet aan wat je wil 
dat anderen jou niet aandoen. Deze 
gulden regel geldt al duizenden jaren 
in veel verschillende godsdiensten en 
filosofieën. Het is ook de basis van 
mensenrechten. De mens heeft rechten 
en elke mens heeft gelijke rechten.” 

Je gaat om met anderen 
zoals je wil dat anderen met 
jou omgaan.” 

Wie of wat inspireert je?
“Ik lees alles wat los en vast zit. Dus als 
ik op deze vraag antwoord, zitten we 
hier morgen nog (lacht). Ik heb niet echt 
één voorbeeld, maar als ik iets aan mijn 
katholieke opvoeding heb overgehouden, 
dan misschien mijn bewondering 
voor de Christusfiguur en wat hij 
vertegenwoordigt: solidariteit, opkomen 
voor mensen op wie de maatschappij 
neerkijkt, zelfs het “uitschot”. Ik denk 
ook aan de mensen die boven zichzelf 
uitstijgen in omstandigheden die wij hier 
alleen uit onze nachtmerries kennen. 
Ik was zwaar onder de indruk van de 
documentaire ‘For Sama’.  

De documentairemaker en haar man 
leverden in Syrië bovenmenselijke 
inspanningen. Dat zulke mensen er zijn, 
en er altijd zullen zijn, geeft me hoop.”

Welk mensenrecht ligt je zeer na aan het 
hart?
“In het eerste artikel van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens 
staat, kort gezegd, dat alle mensen vrij 
en met gelijke rechten geboren worden. 
Dat vat de gedachte samen dat alle 
mensen gelijkwaardig zijn. Alle andere 
mensenrechten vloeien eruit voort.”

Welke boodschap heb je voor de andere 
Amnesty-supporters?
“Blijf geloven in wat je doet en laat 
je niet afleiden door cynisme en 
negativisme. En behoud een open blik. 
Om het met enkele versregels van de 
Iraanse filmregisseur Abbas Kiorastami 
te zeggen: ‘Vandaag blijf ik thuis, en 
doe ik open voor niemand; Alleen het 
huis van mijn hoofd staat wijd open; 
Voor tegensprekende vrienden, en 
onbuigzame kennissen.’”
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VOORBEELDBRIEF

(Datum, plaats)

Your Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud, 

On 12 March 2018, state security forces arrested 
Saudi national Abdulrahman al-Sadhan from his 
workplace in Riyadh. They failed to present a 
warrant, confiscated his phone, and took him to 
an unknown location. After almost two years of 
no contact whatsoever, he was finally allowed to 
call his family on 12 February 2020, revealing his 
location: al-Ha’ir prison. 

Abdulrahman al-Sadhan was charged on the basis 
of a series of satirical tweets from an account the 
prosecution accused him of running, and a so-
called “confession” extracted under duress. The 
Specialised Criminal Court sentenced him on 5 
April to 20 years in prison and a 20-year travel ban. 
The verdict was announced in a closed session, 
without the presence of his lawyer.  

I urge you to release Abdulrahman al-Sadhan 
immediately and unconditionally. 

Yours sincerely,

(Jouw naam)

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

Abdulrahman al-Sadhan was een hulpverlener voor de 
Saudische Rode Halvemaan, toen hij in maart 2018 werd 
aangehouden door veiligheidsagenten. Twee jaar lang wist 
niemand wat er na zijn arrestatie met hem was gebeurd en 
waar hij was. In februari 2020 kon de inmiddels 37-jarige 
man eindelijk een familielid opbellen vanuit de gevangenis. 

Een tweetal weken later verscheen Abdulrahman 
voor een speciale rechtbank in Riyad die zich buigt over 
terrorismezaken. De reden voor zijn aanhouding: een 
reeks satirische tweets en een onder dwang afgelegde 
“bekentenis”. Na een reeks hoorzittingen werd hij op 5 
april van dit jaar door hetzelfde hof veroordeeld tot 20 
jaar cel en een reisverbod van 20 jaar. Het oordeel werd 
geveld achter gesloten deuren, zonder advocaat of andere 
juridische bijstand. 

 Schrijf een brief naar de Saudische autoriteiten 
en vraag om Abdulrahman onmiddellijk en onvoor-

waardelijk vrij te laten.

Stuur naar:
His Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud  
Office of His Majesty the King  
Royal Court, Riyadh  
Kingdom of Saudi Arabia

Stuur een kopie naar:
Ambassade van Saudi-Arabië 
T.a.v. Ambassadeur Khalid Ibrahim Mohammed Jindan
Franklin Rooseveltlaan 45 
1050 Brussel
E: beemb@mofa.gov.sa

SCHRIJFACTIE: SAUDI-ARABIE
LAAT HULPVERLENER
ABDULRAHMAN AL-SADHAN VRIJ

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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“HET IS BETER EEN KAARS AAN TE 
STEKEN DAN DE DUISTERNIS TE 
VERVLOEKEN”
Een oud Chinees gezegde en een inspiratiebron voor Peter Benenson  
toen hij in 1961 Amnesty International oprichtte.

60 jaar van doorzettingsvermogen en medemenselijkheid. Al 60 jaar zetten we 
onrecht recht. Bedankt dat je als Amnesty-supporter mee het verschil maakt. 


