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WOORD VOORAF

DROMEN ZIJN ER OM GEREALISEERD  
TE WORDEN

RIK VEREECKEN, VOORZIT TER

HILDE STALS, COVOORZIT TER

K AREN MOESKOPS, DIRECTEUR

Beste supporter van Amnesty,

Amnesty International werd in 1961 opgericht zonder marktonderzoek, reclamebudget of 

marketingstrategie. Maar wel met een stevige missie: opkomen voor de mensenrechten, waar 

ook ter wereld. Amnesty International is de afgelopen jaren veel veranderd, het werkterrein 

uitgebreid. Wat blijft, is die centrale missie, onze leidraad in al wat we doen.

Zijn we dromers? Misschien wel. Een droom druist soms in tegen trends, heersende opvattin-

gen, economische en politieke realiteit. Maar dat betekent niet dat dromen voor de nachtelijke 

uren zijn. Integendeel: dromen zijn er om gerealiseerd te worden. En dat doen we samen, mét 

resultaat. Een mooi voorbeeld is het Internationaal Wapenhandelsverdrag dat eind 2014 van 

kracht werd. Een historisch moment. Het doet denken aan de drie fasen van filosoof Arthur 

Schopenhauer: algemene aanvaarding van een nieuw idee waar in een eerste fase om gelachen 

wordt (om de naïviteit), dat daarna fel bestreden wordt (door de wapenlobby) en uiteindelijk 

algemeen aanvaard wordt. Het Wapenhandelsverdrag heeft al die fasen doorlopen en is het 

orgelpunt van twintig jaar werk.

In 2014 was het ook dertig jaar geleden dat de VN-Conventie tegen Foltering aangenomen 

werd. Een ander strijdpunt van Amnesty waarvoor we lang campagne voerden, en een van de 

redenen waarom we in 1977 de Nobelprijs voor de Vrede kregen. Die verjaardag was een 

bescheiden feestje waard. Toch moeten we vaststellen dat marteling nog helemaal niet de 

wereld uit is. Vandaar dat Amnesty in 2014, met evenveel vuur als dertig jaar geleden, een 

nieuwe internationale campagne ‘Stop Foltering’ lanceerde.

Amnesty is meer dan ooit een campagnebeweging. Creatief mobiliseren voor mensenrechten 

is een must. En voor de Vlaamse afdeling van Amnesty is dat geïntegreerd actievoeren: men-

sen bewustmaken, ze aanzetten tot actie, en leden en fondsen werven.

Daarvoor is iedere supporter van Amnesty van onschatbare waarde. Met resultaat, zoals je ziet 

in dit verslag waar verschillende medewerkers van Amnesty samen aan schreven.

Overal ter wereld rechtvaardigen regeringsleiders schendingen van mensenrechten om hun 

land ‘veilig’ te houden. Het beoogde effect wordt niet bereikt, integendeel. Die schendingen 

zijn een van de redenen waarom we vandaag in een gevaarlijke wereld leven. Er kan geen veilig-

heid zijn zonder respect voor mensenrechten.

Daarom moeten we blijven dromen. Het verleden leert dat we ook op deze donkere momenten 

voor mensenrechten, en misschien zelfs vooral dan, onze dromen in werkelijkheid kunnen 

omzetten. Dromen waarin we een betere wereld creëren.

Onze oprechte dank om mee te dromen en het mensenrechtenwerk van Amnesty International  

te steunen. 

Veel leesplezier,

Rik, Hilde, Karen
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FATI, 11 JAAR, VERWOND DOOR DE MACHETE VAN EEN ANTI-BALAK ASTRIJDER OP 17 JANUARI 2014. BI J DIE AANVAL WERDEN ZES MENSEN GEDOOD.
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CRISIS

AMNESTY TREKT NAAR BRANDHAARDEN 
IN DE HELE WERELD

VERDEELDHEID IN CENTRAAL-
AFRIKAANSE REPUBLIEK

Op 10 januari 2014 valt de regering van de 

Centraal-Afrikaanse Republiek. Christelijke 

Anti-Balakamilities voeren gewelddadige aan-

vallen uit om de Centraal-Afrikaanse Republiek 

te ‘zuiveren’ van moslims. Net zoals eind 2013 

trekt een onderzoeksteam van Amnesty opnieuw 

naar het land om er honderden getuigenissen 

te verzamelen van moslims die de aanvallen 

van Anti-Balaka meemaakten. Het gevolg van 

de etnische zuiveringen is een uittocht van 

moslims die historische proporties aanneemt. 

Hele dorpen en steden blijven leeg achter.

“ De moslimgemeenschap is totaal 
onbeschermd tegen de aanvallen van  
de Anti-Balakamilities. Ze zijn doodsbang 
voor wat er kan gebeuren als ze in het land 
blijven. Zelfs mensen die in de Centraal-
Afrikaanse Republiek geboren zijn en nooit 
eerder een voet in het buitenland zetten, 
proberen nu naar Tsjaad te vluchten.”  
JOANNE MARINER, ONDERZOEKER IN DE CENTRAAL-AFRIKAANSE 

REPUBLIEK

Amnesty start een petitie. Duizenden mensen 

vragen de internationale gemeenschap en 

vooral de Afrikaanse Unie meer te doen om de 

etnische zuivering te stoppen.

De bevindingen van Amnesty International over 

de gruweldaden in de Centraal-Afrikaanse 

Republiek halen regelmatig de Vlaamse media, 

zeker het nieuws over de etnische zuiveringen. 

Op 13 februari komen de bezorgdheden van 

Amnesty de hele dag aan bod in het journaal 

van VRT en in het VTM-Nieuws. Ook het radio-

nieuws en de krantenredacties pikken het 

nieuws op.

• In Gaza, Irak, Syrië, Oekraïne en de 

Centraal-Afrikaanse Republiek staan  

de mensenrechten extra onder druk.

• Onderzoeksteams van Amnesty International 

noteren er honderden getuigenissen over 

oorlogsmisdaden en misdaden tegen de 

menselijkheid.

• Die aandacht is belangrijk om de ogen van 

de wereld te openen en tot gecoördineerde 

internationale acties  

te komen.
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Sinds de start van het conflict in maart 2011 

moesten al meer dan elf miljoen Syriërs hun 

huizen ontvluchten. De meeste vluchtelingen 

blijven in Syrië, maar eind 2014 verblijven 

bijna vier miljoen Syrische vluchtelingen in de 

buurlanden, vooral in Libanon, Jordanië en 

Turkije. De internationale gemeenschap, vooral 

Europa, laat die mensen pijnlijk in de steek. 

Internationale hulp aan de vluchtelingenkam-

pen is niet genoeg. In de Europese Unie zijn 

eind 2014 amper 150.000 asielaanvragen van 

Syriërs geregistreerd. Ter vergelijking: dat is 

ongeveer hetzelfde aantal mensen dat in sep-

tember 2014 in één week tijd naar Turkije 

vluchtte na de aanval van IS op de Syrische 

stad Kobane. Amnesty International roept op 

om tegen eind 2015 minstens vijf procent van 

de Syrische vluchtelingen te hervestigen.

©
 IVAN PROSKURYAKOV

HARTVERSCHEURENDE SYRISCHE 
VLUCHTELINGEN STROOM

De burgeroorlog in Syrië woedt ook in 2014 in 

alle hevigheid voort. Op 22 januari, tijdens de 

vredesconferentie van de Verenigde Naties in 

Genève, roept Amnesty de regering en de oppo-

sitiegroepen in Syrië op om hulporganisaties 

volledig toegang te geven tot de bezette gebie-

den.

“ Er bereiken ons steeds meer hartverscheurende  
beelden uit belegerde Syrische steden. Ze 
tonen uitgehongerde kinderen en uitgemergelde  
mensen. De humanitaire crisis in Syrië breidt 
in een overweldigend tempo uit.” PHILIP LUTHER 

VAN HET ONDERZOEKSTEAM VOOR HET MIDDEN-OOSTEN EN 

NOORD-AFRIKA

In maart publiceert Amnesty een onthutsend 

rapport over de belegerde wijk Yarmouk, een 

buitenwijk van Damascus. Uit het rapport blijkt 

dat er oorlogsmisdaden en misdaden tegen de 

menselijkheid begaan zijn. We roepen op alle 

daders van deze misdaden te berechten en de 

situatie in Syrië door te verwijzen naar het 

Internationaal Strafhof.

SINDS HET BEGIN VAN HET 
CONFLICT ZIJN AL MEER 
DAN ELF MILJOEN SYRIËRS 
GEVLUCHT.

OP 13 MAART WORDT IN RUIM VEERTIG LANDEN MET DE HASHTAG #WITHSYRIA STILGESTAAN BIJ DE BURGEROORLOG IN SYRIË.  

EEN BEELD VAN GRAFFITIKUNSTENAAR BANKSY – EEN MEISJE MET EEN RODE BALLON – WORDT GEPROJECTEERD IN ONDER ANDERE 

AMSTERDAM, MOSKOU EN IN HET VLUCHTELINGENK AMP ZAATARI IN JORDANIË. OORLOGSMISDADEN IN OEKRAÏNE

Eind 2013-begin 2014 loopt de spanning in 

de Oekraïense hoofdstad Kiev op tijdens de 

Euromaidanprotesten. De politie treedt hard 

op tegen de pro-Europese betogers. Tientallen 

demonstranten en agenten sterven. 

Amnesty spreekt over een schandelijke misken-

ning van het recht op vreedzaam protest en eist 

een snel, afdoend en onafhankelijk onderzoek 

naar het geweld. Met een petitie roepen we de 

SECRETARIS-GENERAAL SALIL SHET TY VAN AMNESTY 

INTERNATIONAL OP MISSIE IN OEKRAÏNE.



LANDENTEAM ISRAËL, PALESTINA EN DE BEZET TE GEBIEDEN VERZAMELT IN BRUSSEL HONDERDEN HANDTEKENINGEN OM AAN TE 

DRINGEN OP EEN VN-WAPENEMBARGO VOOR ISRAËL.
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Oekraïense autoriteiten op om het gebruik van 

buitensporig geweld, marteling en andere mis-

handeling door politieagenten te veroordelen. 

Eind februari verplaatst de crisis zich van de 

hoofdstad Kiev naar de Krim in het zuiden van 

het land. Het wordt er zo goed als onmogelijk 

om de mensenrechtensituatie nog op te volgen. 

Pro-Russische ‘zelfverdedigingsgroepen’ in de 

Krim vallen volledig ongestraft pro-Oekraïne-

betogers, journalisten en mensenrechtenacti-

visten aan. Begin maart wordt de Krim een deel 

van Rusland en komen er ook in het oosten van 

Oekraïne pro-Russische opstanden. Op 17 juli 

wordt een passagiersvliegtuig van Malaysian 

Airlines neergehaald. Bijna driehonderd men-

sen, onder wie een medewerker van Amnesty 

Nederland, vinden de dood. Amnesty eist een 

onmiddellijk, onpartijdig en grondig onderzoek.

In september 2014 trekt secretaris-generaal 

Salil Shetty van Amnesty International naar 

Oekraïne en Rusland. Directeur Karen Moeskops  

van Amnesty International Vlaanderen reist 

mee met zijn delegatie.

“ Er zijn bewijzen van oorlogsmisdaden door 
alle strijdende partijen.” SALIL SHETTY, SECRETARIS-

GENERAAL VAN AMNESTY INTERNATIONAL OP MISSIE IN OEKRAÏNE

Ze spreken er met slachtoffers van mensen-

rechtenschendingen, mensenrechtenactivisten, 

ngo’s, journalisten en overheidsafgevaardigden 

onder wie de Oekraïense premier. Ook bezoeken 

ze een asielcentrum voor intern ontheemden 

die het conflict in het oosten van het land ont-

vlucht zijn. Tijdens de missie komt Amnesty 

met bewijzen van oorlogsmisdaden door alle 

strijdende partijen. Ook de Russische betrok-

kenheid in het hele conflict staat nu onomsto-

telijk vast.

Doorlopend houdt Amnesty International met 

persberichten en onderzoeksrapporten de 

media op de hoogte van schendingen van men-

senrechten in Oekraïne. Regelmatig komt de 

bezorgdheid van Amnesty aan bod in de 

Vlaamse kranten, op radio en tv, en online.

BUITENSPORIG GEWELD IN ISRAËL EN 
GAZA

Het Israëlisch-Palestijnse conflict beleeft in 

2014 zijn zoveelste bloedige escalatie. Voor de 

derde keer in zes jaar tijd woedt er een oorlog  

gers om ‘STOP’ op hun handpalm te schrijven. 

Met dat symbool eisen ze dat de strijdende 

partijen stoppen met het willekeurig geweld 

dat geen onderscheid maakt tussen burgers en 

strijders. Honderden mensen uit de hele wereld 

delen hun foto met Amnesty Israël in het foto-

album #CiviliansUnderFire.

Vanaf de start van het conflict wijst Amnesty 

International op de flagrante schendingen van 

internationaal recht door alle partijen. Met een 

petitie dringen we aan op een VN-wapenembargo 

voor Israël, Hamas, en andere Palestijnse gewa-

pende groeperingen. Maar liefst 187.563 men-

sen in 167 landen tekenen. Daarbij ook hon-

in Gaza. Op 12 juni 2014 worden drie Israë li-

sche tieners ontvoerd op de bezette Westelijke 

Jordaanoever. Een paar dagen later worden hun 

vermoorde lichamen teruggevonden. Dan start 

een grootschalige Israëlische vergeldingsactie 

tegen de Palestijnse gewapende groepering 

Hamas. Israël voert luchtaanvallen uit op de 

dichtbevolkte Gazastrook en militante Pales tijnse 

groepen vuren raketten af naar Israël. De vele 

burgerslachtoffers en het buitensporige geweld 

in Israël en Gaza leiden tot een golf van protest.

De Israëlische afdeling van Amnesty reageert 

onmiddellijk op het geweld en organiseert een 

solidariteitsactie. Activisten vragen voorbijgan-



DONATELLA ROVERA, CRISISONDERZOEKER VAN AMNESTY INTERNATIONAL, PRAAT MET VLUCHTELINGEN IN IRAK.
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het noorden van Irak. De groep maakt zich 

schuldig aan oorlogsmisdaden zoals standrech-

telijke massamoorden en ontvoeringen.

“De IS-strijders hebben de akkers en velden in 
Sinjar veranderd in met bloed doordrenkte 
killing fields.” DONATELLA ROVERA, CRISISONDERZOEKER 

IN HET NOORDEN VAN IRAK

De internationale gemeenschap laat de hon-

derdduizenden vluchtelingen in de steek die 

aan het geweld proberen te ontkomen. 

Daarom start Amnesty International een peti-

tie op voor een gecoördineerde internationale 

actie. Ook via de website van Amnesty in 

Vlaanderen scharen honderden mensen zich 

achter die eis. «

NINA BERGHMANS, VERANT WOORDELIJKE ONLINE COMMUNICATIE 

EN LORE VAN WELDEN, PERSVERANT WOORDELIJKE

derden handtekeningen uit Brussel, verzameld 

door de activisten van het landenteam Israël, 

Palestina en Bezette Gebieden.

Amnesty International probeert ook recht-

streeks invloed uit te oefenen op de beleidsma-

kers. In een open brief vragen we de Veilig-

heids raad en de Mensenrechtenraad van de VN 

om resoluties. Het onderzoeksteam van 

Amnesty International probeert ook toegang te 

krijgen tot Gaza. We dienen vijf aanvragen in. 

Israël beantwoordt al onze aanvragen negatief. 

Verschillende afdelingen, waaronder Amnesty 

Vlaanderen, schrijven hun ministers van Buiten-

landse Zaken aan om ze te vragen druk uit te 

oefenen op hun collega’s in Israël om Amnesty 

International toegang te geven tot Gaza.

Ook na het staakt-het-vuren blijft Amnesty 

International druk uitoefenen om het conflict 

door te verwijzen naar het Internationaal 

Strafhof. Alleen als de verantwoordelijken voor 

schendingen van het internationale recht ter 

verantwoording geroepen worden, ligt de weg 

open naar een constructieve en duurzame vrede.

IS ZAAIT DOOD EN ANGST

In augustus vallen militanten van IS en al-Sham 

(ISIS of IS) dorpen aan in het noorden van Irak. 

De dorpelingen, meestal Yezidi’s, slaan mas-

saal op de vlucht uit angst voor de terreur. 

Honderden burgers uit Sinjar en omgeving zijn 

vermist, gedood of ontvoerd. Tienduizenden 

zitten zonder eten en drinken vast in de bergen. 

Een paar dagen later toont een onderzoeksmis-

sie van Amnesty International aan dat IS op 

grote schaal een etnische zuivering uitvoert in 
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SCHRIJFMARATHON

Een brief schrijven kan een leven veranderen. 

Dat is het motto van de jaarlijkse Schrijf-

marathon. Wereldwijd kruipen mensen rond 

10 december, Internationale Mensenrechten-

dag, in de pen om het verschil te maken voor 

mensen in nood. In 2014 doet Amnesty Inter-

national in Vlaanderen mee met de marathon 

en schrijven we onder andere voor Raif Badawi  

die veroordeeld werd tot tien jaar cel en duizend  

stokslagen, voor de Chinese Liu Ping die de 

gevangenis invloog omdat ze opkwam voor meer 

democratie, en voor Moses Akatugba uit Nigeria 

die de doodstraf kreeg omdat hij drie gsm’s 

gestolen zou hebben. 

De macht van het getal, de macht van de pen, 

dat is waar het om draait in de Schrijfmarathon. 

En dat getal is enorm. In de Schrijfmarathon 

2014 worden er wereldwijd meer dan drie mil-

joen brieven, mails, tweets en andere berichten 

de wereld ingestuurd. Marokkaanse activisten 

gaan verkleed als potlood de straat op. In Chili 

houden ze een pyjamaparty om zoveel mogelijk 

brieven te schrijven. In Nederland schrijven ze 

24 uur aan één stuk door. In Algerije is er een 

optocht met kaarsen. Acties die zo verschillend 

zijn en toch één doel hebben: levens veranderen. 

Ook in Vlaanderen gaan we ambitieus marathon-

nen. Een uitgebreide promotiecampagne wordt 

opgezet en heel wat tv-kanalen, radiozenders 

en kranten bieden ons gratis ruimte aan. Een 

twaalf uur lange kick-off op 6 december in 

Antwerpen wordt opgeluisterd met optredens, 

JOUW BRIEF VERANDERT LEVENS

muziek, comedy en een hapje en een drankje. 

In Wuustwezel zijn er zelfs twee marathons na 

elkaar. In Hasselt verzamelt de Amnesty-groep 

samen met Hogeschool PXL meer dan vijfdui-

zend handtekeningen. Vriendengroepjes slaan 

verspreid over heel Vlaanderen aan het schrij-

ven en brengen hun brieven binnen. Studenten-

kernen kruipen in de pen. Een groenteboer legt 

een schrijfactie in zijn winkel. Scholieren 

ontwer pen solidariteitskaarten. Het lijstje van 

georganiseerde acties is heerlijk lang en hart-

verwarmend. Wie een evenement niet kan bij-

wonen, kan via de website van Amnesty een 

brief versturen. 

Het resultaat is verbluffend: vanuit Vlaanderen 

worden er 26.498 brieven en solidariteitskaart-

jes verstuurd.

Zo’n brief kan levens veranderen. Dat hebben 

we gezien in eerdere edities van de Schrijf ma ra-

thon. Van de twaalf mensen voor wie Amnesty in 

2013 schreef, zijn er ondertussen vier vrij. Terwijl 

we dit schrijven is het nog te vroeg om de impact 

van de editie 2014 te evalueren. Veel brieven 

zijn nog onderweg. Maar we kregen al wel de 

eerste positieve reacties van mensen voor wie 

we schreven. Zo kreeg de Chinese Liu Ping voor 

het eerst bezoek van haar dochter in de gevan-

genis. Dat werd haar vroeger altijd geweigerd. 

Toen de vrouw van de Saudi-Arabische blogger 

Raif Badawi haar man op de hoogte bracht van 

de internationale steun, barstte hij uit in tranen 

van geluk. Dankbaar omdat mensen aan hem 

denken, dankbaar dat hij niet alleen staat, dat 

hij niet vergeten wordt in zijn donkere, kleine 

cel. Want ook dat is de Schrijfmarathon: soli-

dariteit tonen, een hart onder de riem steken 

van mensen in nood. 

Ook Chelsea Manning, die als klokkenluider 

veroordeeld werd tot 35 jaar cel, liet weten dat 

ze onder de indruk is van de steunbetuigingen. 

Het is voor haar bemoedigend te weten dat 

duizenden mensen in de pen kruipen om haar 

vrij te krijgen. Die strijd hoeft ze niet alleen te 

voeren. 

‘Aan alle activisten van Amnesty International. 

Ik ben jullie zo dankbaar. Jullie geven mensen 

hoop op een betere toekomst. Een toekomst 

waarin mensenrechten gerespecteerd worden. 

Jullie laten me geloven in een betere toekomst 

voor de komende generaties. Bedankt.’ 

John Jeanette uit Noorwegen, een transgender 

die het slachtoffer werd van discriminatie en 

een van de mensen voor wie we schreven tij-

dens de Schrijfmarathon

Schrijven kan levens veranderen. Wij scherpen 

alvast onze pen voor de volgende editie. «

DANIELLE HENNAERT, VERANT WOORDELIJKE SCHRIJFMARATHON

SAMEN BRIEVEN SCHRIJVEN, VAN SINT-NIKLAAS (BOVEN)  

TOT DAK AR (ONDER).

DE SCHRIJFMARATHON IS 
OOK: SOLIDARITEIT TONEN 
MET MENSEN IN NOOD.

• In de Schrijfmarathon draait alles om de macht van het getal.

• Vanuit Vlaanderen worden er 26.498 brieven en solidariteitskaartjes verstuurd.

• Van de twaalf mensen voor wie we in 2013 schreven, zijn er ondertussen vier vrij.  

Ook van mensen voor wie we op 10 december 2014 schreven, kregen we al de eerste 

positieve reacties.
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CAMPAGNE

JONGEREN AAN HET ROER VAN MY BODY MY RIGHTS

In 2014 voert Amnesty International wereld-

wijd de campagne My Body My Rights voor 

seksuele en reproductieve rechten. De cam-

pagne maakt er een punt van jonge mensen te 

helpen weloverwogen keuzes te maken over 

seksualiteit en voortplanting. Ook Vlaamse 

jongeren gaan met elkaar in gesprek over die 

mensenrechten en er komt een stroom van 

projecten op gang. 

Midden juli is er een jongerenkamp rond My 

Body My Rights in Oostende. Twintig jongeren 

diepen er samen het onderwerp seksuele en 

reproductieve rechten uit. Ze verzamelen meer 

dan 700 handtekeningen voor een petitie die 

de beleidsmakers in ons land vraagt seksueel 

geweld bovenaan op de agenda te zetten. 

Heel wat deelnemers van het jongerenkamp 

zetten achteraf eigen projecten op. Zo is er op 

de Amnesty-dag in oktober de workshop 

Pillowtalk allowed, uitgedacht door enkele jon-

geren. Die willen tussen de verschillende gene-

raties een pittige discussie aanwakkeren over 

seksuele en reproductieve rechten. Met een 

open geest laten jong en oud zich verbazen 

over hoe relevant de campagne is en hoe dicht 

ze staat bij belangrijke dilemma’s en beslis-

singen in het eigen leven. 

De Schrijf-ze-VRIJdag op 17 oktober staat hele-

maal in het teken van de campagne My Body 

My Rights. Vijfhonderd scholen en duizenden 

leerlingen doen mee: ze krijgen informatie, 

denken na en discussiëren over hun rechten, 

seksualiteit en relaties. En ze schrijven massaal 

brieven. Een van de schrijfacties gaat over de 

draconische abortuswet in El Salvador, een wet 

met een verwoestende impact op de levens van 

jonge vrouwen. Een andere schrijfactie klaagt 

de moedersterfte in Zuid-Afrika aan en ook 

thema’s dichter bij huis komen aan bod, zoals 

VAN RABAT, MAROKKO (LINKS) TOT OOSTENDE (RECHTS) STAAN JONGEREN CENTRAAL IN DE CAMPAGNE MY BODY MY RIGHTS

PROFESSIONELE PROMOTIE VOOR DE SCHRIJF-ZE-VRIJDAG IN BRUSSEL

• In de campagne My Body My Rights tonen jongeren zich een krachtige motor voor 

verandering.

• De campagne geeft slachtoffers van seksueel geweld en intimidatie een stem.

• De campagne helpt jongeren weloverwogen keuzes te maken over seksualiteit en 

voortplanting.
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“ ‘Urenlang word je opgehangen aan het plafond. 
De pijn is ondraaglijk. Elektrische schokken 
doen je lichaam sidderen. Ze gieten liters 
water in je mond. Je hele lichaam schreeuwt 
dat het verdrinkt. Je wordt verkracht. Allemaal 
om je te breken. Tot je informatie geeft of iets 
bekent dat je niet eens gedaan hebt. Je denkt 
dat je alleen bent. Dat je alleen lijdt. Dat de 
wereld je vergeten is.”

Al sinds zijn oprichting in 1961 vecht Amnesty 

International tegen foltering. Door druk uit te 

oefenen op nationale overheden. En door bij 

de Verenigde Naties aan te dringen op een ver-

drag tegen foltering. Dat Verdrag kwam er in 

1984. Vandaag hebben bijna alle landen in de 

hele wereld wetten tegen foltering en wrede, 

onmenselijke of vernederende behandeling of 

bestraffing.

stand. Uiteindelijk honoreren de leerkrachten 

het idee van de leerlingen door zelf naakt te 

poseren achter een spandoek van My Body My 

Rights: ‘We leven in een maatschappij waar er 

veel naakt te zien is in de media. Maar als het 

aankomt op rechten van het lichaam, zijn daar 

toch nog altijd veel taboes rond.’ 

Met al deze initiatieven bewijzen jongeren eens 

te meer dat zij een geweldig krachtige motor 

voor verandering zijn. Met reflectie over men-

senrechten, nieuwe kennis erover en actief 

engagement maken zij het verschil. Dat is niet 

alleen inspirerend, maar ook heel motiverend. 

Voor iedereen, van om het even welke leeftijd. 

OL JA RUDIC, SINDS SEPTEMBER 2014 VRIJWILLIGSTER BIJ 

AMNESTY INTERNATIONAL EN NAUW BETROKKEN BIJ DE 

CAMPAGNE MY BODY MY RIGHTS

Jeanne wil op Schrijf-ze-VRIJdag de stilte rond 

seksuele intimidatie doorbreken en bedenkt 

een anti-taboemuur. Ze moedigt haar mede-

scholieren aan om seksueel intimiderende 

uitspraken op de muur te schrijven. Zo krijgen 

slachtoffers van seksuele intimidatie een stem: 

“ Het is de bedoeling dat we op die manier 
tonen hoe groot het probleem is. Veel mensen 
weten dat niet. Ik heb onlangs een vriend 
verteld dat ik me als meisje soms onveilig 
voel in bepaalde buurten. Hij had er echt geen 
idee van dat wij daar regelmatig last van 
hebben.”

Ook andere scholen springen creatief om met 

de campagne. De leerlingen van het College 

Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn in Eeklo bijvoor-

beeld. Zij willen de campagne kracht bijzetten 

door naakt te poseren, maar stuiten op weer-

CAMPAGNE STOP FOLTERING BLIJFT 
WERELD WAKKER SCHREEUWEN

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG OP 17 OKTOBER STAAT HELEMAAL 
IN TEKEN VAN MY BODY MY RIGHTS.

• In 141 landen over de hele wereld 

blijven mensen gefolterd en 

mishandeld worden.

• In mei 2014 lanceerde Amnesty een 

nieuwe campagne tegen foltering.

• In vier van de vijf focuslanden van  

de campagne Stop Foltering is er 

vooruitgang in de strijd tegen 

foltering.

Toch stellen we in 2014 vast dat dat niet genoeg 

is. In de laatste vijf jaar lis er in 141 landen, 

verspreid over de hele wereld, nog altijd sprake 

van foltering of mishandeling. Een ontstellend 

cijfer. 

Dus lanceert Amnesty in mei 2014 een nieuwe 

campagne tegen foltering. Die richt zich spe-

cifiek op vijf landen: Nigeria, Marokko, Mexico, 

Oezbekistan en de Filipijnen. Voor elk land 

stellen we concrete eisen: dat slachtoffers toe-

gang krijgen tot een advocaat en tot een dokter, 

dat ze vrijgelaten worden, dat hun folteraars 

gestraft worden. Dat er maatregelen komen om 

te voorkomen dat er later nog gefolterd wordt. 

En we strijden voor gerechtigheid voor een 

slachtoffer van foltering in elk land. 

In Nigeria is dat Moses Akatugba. Moses werd 

in 2005 gearresteerd op beschuldiging van 

diefstal. Hij was toen nog maar 16 jaar. Bij zijn 

aanhouding schoten ze hem in zijn hand. 

Daarna werd hij gruwelijk gefolterd. De politie 

sloeg hem met machetes en knuppels, hij werd 

urenlang opgehangen, en zijn vinger- en teen-

nagels werden met een tang uitgetrokken. 

Allemaal om hem te dwingen een bekentenis 

te ondertekenen. Na een oneerlijk proces werd 

hij veroordeeld tot de doodstraf door ophanging. 

Hij wacht nu zijn executie af. Zijn familie mag 

hem maar twee keer per maand bezoeken.

het onrustwekkende dossier over verkrachting 

in België. Om de actie kracht bij te zetten, pakt 

Amnesty dit jaar uit met een echte rage: we 

verspreiden duizenden kleeftattoo’s van My 

Body My Rights. Al gauw wordt de tattoo een 

vaak gezien beeld op speelplaatsen van scholen 

en op social media.

Het blijft niet bij brieven schrijven of tattoos 

kleven. Schrijf-ze-VRIJdag 2014 laat een diepe 

indruk na bij de 15-jarige Jeanne Coppens uit 

Brussel: 

“ Mijn vriendinnen en ik krijgen zowat elke dag 
seksueel getinte opmerkingen naar ons hoofd. 
We worden op straat en op tram of bus ook 
vaak aangeraakt. Sommige meisjes denken 
zelfs dat dat er gewoon bij hoort. Ik vind dat 
onaanvaardbaar. Te veel meisjes worden 
lastiggevallen. Dat gaat van opmerkingen tot 
ongewenste aanrakingen en erger. Het 
gebeurt ook bij jongens, maar daar praten ze 
liever niet over. We leven in een machocultuur 
en zij vinden dat ze moeten tonen dat ze sterk 
zijn.” 



MET DE POP-UPSTORE TOOLZ & THINGS VRAGEN WE AANDACHT VOOR DE STRIJD TEGEN FOLTERING.
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voor het gerecht komen en veroordeeld worden. 

In navolging van de VN-Werkgroep Arbitraire 

Detentie vragen we Ali Aarrass vrij te laten en 

genoegdoening te geven. Die vraag zetten we 

in juni kracht bij met een actie aan de Marok-

kaanse ambassade in Brussel. 

Directeur Karen Moeskops van Amnesty 

Vlaanderen gaat mee met een internationale 

missie naar Marokko en spreekt er met de 

minister van Justitie en met verschillende bui-

tenlandse ambassadeurs. Ook de Belgische 

overheid sporen we met een petitie aan om via 

de ambassade aan te dringen op vooruitgang 

in de zaak van Ali Aarrass. In 2015 blijven we 

verder druk zetten op de Marokkaanse overheid 

om daar effectief werk van te maken, want 

hoewel er eerste stappen gezet zijn, heeft Ali 

nog geen gerechtigheid gekregen.

Heeft onze campagne resultaat gehad? Zeker. 

In vier van de vijf focuslanden is er in 2014 

vooruitgang in de strijd tegen foltering. In 

Nigeria komt er – eindelijk – een wetsvoorstel 

waardoor foltering in de strafwet komt. De gou-

verneur van de Nigeriaanse staat Delta belooft 

in oktober dat de zaak van Moses Akatugba 

opnieuw onderzocht wordt. In de Filipijnen 

komt er een officieel onderzoek na het Amnesty-

rapport over wijdverspreide foltering. En het 

Europees Parlement neemt in het najaar een 

resolutie aan over de situatie in Oezbekistan. 

Dat biedt ons een goede basis om verder te 

werken in 2015. «

EVA BERGHMANS, BELEIDSVERANT WOORDELIJKE EN 

VERANT WOORDELIJKE CAMPAGNE STOP FOLTERING

trechter, een acculader, een boor, zout, sigaret-

ten en naalden. Allemaal producten met een 

alledaagse functie. Maar tegelijk zijn het mar-

teltuigen. De klanten schrikken en zijn onmid-

dellijk bereid om de petitie van Amnesty tegen 

foltering te ondertekenen. Op één dag verzame-

len we honderden handtekeningen en wordt er 

druk over gerapporteerd op sociale media.

Een pop-upstand van Amnesty doet ook de 

zomerfestivals Sfinks en Dranouter aan. Daar 

vragen we aandacht voor de zaak van Moses 

Akatugba. In het najaar komt de Nigeriaanse 

activist en onderzoeker voor Amnesty, Damian 

Ugwu, de situatie in Nigeria verduidelijken. Hij 

getuigt op de Amnesty-dag in oktober, en op een 

vergadering met de minister van Buiten landse 

Zaken. Eind 2014 schrijven duizenden activis-

ten brieven voor Moses in de Schrijf marathon. 

Met de campagne Stop Foltering voeren we ook 

actie voor een zaak dichter bij huis: Ali Aarrass, 

een man met dubbele Belgische en Marok-

kaanse nationaliteit, zegt dat hij gefolterd werd 

in Marokko. Amnesty International en verschil-

lende VN-instellingen vragen een grondig 

onderzoek naar de foltering, en dat de folteraars 

“ De pijn van de foltering was ondraaglijk.  
Ik had nooit gedacht dat ik vandaag nog in 
leven zou zijn.” MOSES AKATUGBA IN FEBRUARI 2014

We voeren ook actie voor Ali Aarrass in Marokko, 

voor Claudia Medina in Mexico, voor Dilorom 

Abdukadirova in Oezbekistan en voor Alfreda 

Disbarro in de Filipijnen. We zetten grootscha-

lige petities op. Via sociale media, via de web-

site van Amnesty en allerhande acties vragen 

activisten van Amnesty wereldwijd steun in de 

strijd tegen foltering. De internationale respons 

is enorm: een miljoen activisten scharen zich 

achter de petities.

Ook in Vlaanderen heeft de campagne veel 

weerklank. Bij de lancering in mei berichten 

zowat alle media erover. We communiceren zelf 

doorlopend via al onze kanalen en sociale media 

over de vijf petities en over de campagne. We 

lanceren rapporten en trekken de straat op. Bij 

het begin van de solden, op 1 juli 2014, openen 

we de pop-upstore Toolz & Thingz in een drukke 

Mechelse winkelstraat. Shoppers worden aan-

getrokken door onze flyeraars en onze aantrek-

kelijke etalage boordevol vintagespulletjes. Maar 

wie de winkel binnenkomt, ziet dat het echte 

opzet anders is: de winkel staat vol met verschil-

lende dingen zoals een tang, een strijkijzer, een AMNESTY STRIJDT VERDER 
VOOR GERECHTIGHEID 
VOOR SLACHTOFFERS VAN 
FOLTERING EN VOOR 
STRUCTURELE 
VERBETERINGEN.

CAMPAGNE
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MENSENRECHTEN IN BELGIË
nog veel hoger liggen. Volgens de laatste studie van de Veiligheidsmonitor 

zou meer dan 90% van de seksuele delicten niet aangegeven worden.

Amnesty laat in 2014 een grote peiling uitvoeren over de perceptie van 

seksueel geweld bij de Belgische bevolking. De resultaten zijn halluci-

nant: 46% van de mensen die antwoordden, werd ooit het slachtoffer van  

ernstig seksueel geweld. Eén op de vier vrouwen werd ooit door haar part-

ner gedwongen tot seksuele betrekkingen. Eén op de acht vrouwen werd 

verkracht door iemand die niet haar partner is. Uit de peiling blijkt ook 

dat slachtoffers weinig vertrouwen hebben in officiële hulpkanalen of de 

weg ernaartoe niet vinden. 40% van de slachtoffers deed helemaal niks. 

Het hoeft niet te verbazen dat verschillende media de resultaten van 

onze enquête oppikken. Onmiddellijk starten we ook een petitie op die 

de federale overheid oproept om genoeg middelen vrij te maken voor de 

strijd tegen seksueel geweld zodat slachtoffers niet langer in de kou staan. 

23.000 Belgen ondertekenen de petitie die we in november overhandi-

gen aan premier Charles Michel. We lobbyen ook bij de partijvoorzitters 

en kandidaten in aanloop naar de verkiezingen in mei en tillen het thema 

naar het internationale niveau. Onder de auspiciën van het internatio-

naal secretariaat dienen we een schaduwrapport in bij het VN-Comité 

voor de Eliminatie van Discriminatie tegen vrouwen. Dat Comité neemt 

verschillende van onze aanbevelingen over in zijn Conclusies aan België. 

Dat blijft niet zonder resultaat: het Vlaamse en het federale regeerak-

koord hebben uitdrukkelijk aandacht voor het probleem, en de bevoegde 

ministers kondigen maatregelen aan. Amnesty blijft de uitvoering van 

die goede voornemens natuurlijk van nabij opvolgen.

STOP FOLTERING

Het Belgische luik van die andere grote campagne – Stop Foltering – 

startte al in 2013 met de uitwerking en verdediging van een schaduw-

rapport voor het VN-Comité tegen Foltering. Dat werk gaat door in 2014 

– onder andere als belangrijk onderdeel van het werk voor de verkiezin-

gen van mei. Een van de cruciale punten in dat werk is onafhankelijk 

toezicht over alle plaatsen van detentie. België heeft zich opnieuw geën-

gageerd om dat te verwezenlijken. De nieuwe regering zou er werk van 

maken. 

Bovendien geven we in 2014 bijzondere aandacht aan Ali Aarrass, een 

van de individuele cases uit de internationale campagne. Het Belgische 

luik van die zaak is er vooral op gericht om de bijna volledige passiviteit 

van de Belgische overheden in de zaak te doorbreken. Hoewel Ali Aarrass 

de Belgische nationaliteit heeft, kreeg hij geen diplomatieke of consu-

laire bescherming. En van politieke druk op Marokko om de aantijgingen 

van foltering te onderzoeken is geen spoor te bekennen. Uiteindelijk 

verplicht het Brusselse gerecht (eerst in eerste aanleg, bevestigd in 

beroep) de Belgische Staat om consulaire bijstand aan te bieden. 

Amnesty Vlaanderen besliste in 2013 meer capaciteit vrij te maken om 

te werken rond mensenrechten in eigen land. In 2014 hebben we daar 

volop gebruik van gemaakt, onder andere door aan onze campagnes een 

Belgisch luik te hangen. Daarvoor werkten we intensief samen met de 

collega’s van Amnesty International Belgique Francophone en met het 

internationale secretariaat van Amnesty in Londen. 

MY BODY MY RIGHTS

In de campagne My Body My Rights richten we in 2014 onze aandacht 

niet alleen op problemen in het buitenland. We bekijken ook de seksuele  

en reproductieve rechten in eigen land. Amnesty focust op het schro-

melijk onderbelichte probleem van verkrachting en seksueel geweld in 

België. De cijfers zijn sprekend: in 2013 waren er volgens de politiesta-

tistieken elke dag acht klachten over verkrachting. Het echte cijfer zou 

T WIT TERBERICHT VAN LOUIS MICHEL BIJ DE OVERHANDIGING VAN DE PETITIE STOP VERKRACHTING.

• In eigen land focust Amnesty op het schromelijk onderbelichte 

probleem van verkrachting en seksueel geweld in België.

• Maatregelen in de strijd tegen radicalisering en terrorisme zijn 

niet zonder risico voor de mensenrechten.

• In de nieuwe regeerakkoorden vinden we verschillende van onze 

aanbevelingen aan de politieke partijen terug.



ACTIE VOOR ALI AARRASS AAN DE MAROKK AANSE AMBASSADE IN BRUSSEL.
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Momenteel is het nog te vroeg om het bilan van de parlementen en rege-

ringen te maken, maar in de regeerakkoorden vinden we alvast veel van 

onze aanbevelingen terug. En belangrijk: de nieuwe regeringen blijken 

ook bereid te zijn om vrij snel met ons te overleggen. Zo kon onze direc-

teur ondertussen de leiders van de nieuwe regeringen ontmoeten in een 

nuttig gesprek.

UITDAGINGEN 

Natuurlijk is België geen schurkenstaat. Er is een degelijk functione-

rende rechtsstaat en we kunnen niet beweren dat de mensenrechten op 

grote schaal geschonden worden.

Of dat ook voor jou persoonlijk klopt, hangt er maar van af. Nog altijd 

krijgen we berichten over discriminatie op basis van religieuze overtui-

ging, antisemitisme en racisme. Hoewel de regering verandering aan-

kondigde, zijn de wetten rond transgenders hopeloos verouderd. 

Transgenders zijn in 2014 nog altijd verplicht om psychiatrische diag-

nose, sterilisatie en medische onderzoeken te ondergaan om hun geslacht 

te laten erkennen.

Amnesty International merkt ook nieuwe uitdagingen op. Zo zijn de 

maatregelen in de strijd tegen radicalisering en terrorisme niet zonder 

risico voor de mensenrechten. De afgelopen veertien jaar tonen ons dat 

mooie praatjes staten er niet van weerhouden zich schuldig of mede-

plichtig te maken aan ernstige schendingen van mensenrechten zoals 

foltering, gedwongen verdwijningen of buitengerechtelijke executies.

Een ander relatief nieuw terrein is de rol van bedrijven in de verwezen-

lijking van de mensenrechten. We kunnen niet langer aanvaarden dat 

bedrijven hun handen in onschuld wassen als hun toeleveranciers of 

dochterondernemingen in verre landen fundamentele normen aan hun 

laars lappen. 

Er zijn ook problemen die al decennia zonder oplossing blijven. Het bekend-

ste constant genegeerde probleem van de gevangenissen is een goed  

voorbeeld: overbevolking, slechte omstandigheden, geweld, niet genoeg  

begeleiding en een kaduuk controlemechanisme. Nog erger is het gesteld 

voor geïnterneerden. Iedereen kent ondertussen het verhaal van Frank 

Van Den Bleeken en heeft de schrijnende documentaire 9999 gezien. 

Toch blijven de middelen om het probleem aan te pakken ontoereikend. 

Ook in 2014 worden leden van de spoorwegpolitie tot voorwaardelijke 

straffen veroordeeld voor het systematisch mishandelen van daklozen. 

Amper drie weken later is er een nieuwe gelijkaardige zaak. Er werd ook 

nog niemand berecht voor de dood van Jonathan Jacob. De 26-jarige stierf 

in 2010 in een Mortselse politiecel. Doodsoorzaak was het hardhandige 

optreden van een speciale interventie-eenheid van de Antwerpse politie. 

Rond dit alles en meer blijft Amnesty International zich inzetten. We 

zijn er nog lang niet. «

JAN POLLET, VERANT WOORDELIJKE POLITIEKE ZAKEN EN EVA BERGHMANS, 

BELEIDSVERANT WOORDELIJKE

Tot slot zijn we heel blij te melden dat het Belgische luik van ondertus-

sen afgesloten campagnes geen stille dood sterft in 2014. Integendeel: 

in juni ratificeert België het VN-Wapenhandelsverdrag, waar we jarenlang 

voor streden. Een paar maanden later, in december, treedt dat verdrag 

ook effectief in werking. België rondt in 2014 ook het ratificatieproces 

af van het Optioneel Protocol bij het Verdrag Economische, Sociale en 

Culturele Rechten. Daardoor krijgen Belgische burgers individueel klacht-

recht voor inbreuken op die categorieën van mensenrechten. Dat was een 

centraal punt in onze ondertussen afgeronde campagne Demand Dignity. 

VERKIEZINGEN

Zoals alle drukkingsgroepen zet ook Amnesty International in 2014 in 

op de Europese, federale en regionale verkiezingen van mei 2014. 

Voor de Europese verkiezingen concentreren we ons op de strijd tegen 

genitale verminking, op asiel en migratie en op het algemene mensen-

rechtenwerk van het parlement. Heel wat Belgische kandidaten onder-

tekenen onze ‘beloftes’ en natuurlijk zullen wij ze daar in 2015 aan 

houden. 

Voor de regionale en federale verkiezingen werken we op negen binnen-

landse thema’s.* Met sterke inhoudelijke fiches gaan we langs bij de 

grote partijen en partijleiders. De kandidaten krijgen onze input en met 

veel kandidaten gaan we in gesprek. Lokale Amnesty-groepen en indivi-

duele activisten schrijven ‘hun’ kandidaten aan en verzoeken ze om 

mensenrechten hoog in het vaandel te dragen bij hun parlementaire werk. 

* Die ‘interne’ thema’s zijn: de oprichting van een Nationaal Mensenrechteninstituut, 
internationale verdragen, wapenhandel, bedrijfsleven en mensenrechten, geweld tegen 
vrouwen – verkrachting, veiligheid en mensenrechten, discriminatie op basis van geloof, op 
basis van seksuele geaardheid, en genderidentiteit en gevangeniswezen. Voor buitenlands 
beleid concentreerden we ons op het algemene beleid, op de verdediging van 
mensenrechtenverdedigers, op internationale militaire operaties en op het post-2015-kader 
voor ontwikkelingssamenwerking. Zie www.aivl.be/verkiezingen-2014. 

IN JUNI 2014 RATIFICEERT BELGIË HET 
WAPENHANDELSVERDRAG VAN DE VN, 
WAAR WE JARENLANG VOOR STREDEN.



ACTIE VOOR MOSES AK ATUGBA TI JDENS DE AMNESTY-DAG

JAARVERSLAG 2014 / 13 
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COLOMBIAANSE AVOND IN  
WESTERLO

De Colombiaanse mensenrechtenactivist 

Rubén Pardo Santamaría geeft in november op 

uitnodiging van Amnesty Westerlo uitleg in de 

lokale bibliotheek over het conflict in zijn land. 

Daarna volgt er een fakkeltocht doorheen de 

gemeente. Westerlo en de Amnesty-groep 

ondersteunen de Vredesgemeenschap al jaren 

en dat werpt zijn vruchten af. ‘Deze jarenlange 

samenwerking heeft impact’, zegt Rubén op 

de infoavond. En hij onderstreept dat met de 

vele positieve veranderingen in de Vredes-

gemeenschap. Een aangrijpend, maar hoopvol 

verhaal. 

HERENTALS-WERELDTALS

De Herentalse Amnesty-groep pakt in 2014 

verschillende keren uit met leuke en druk bij-

gewoonde activiteiten. Zo vertelt journalist en 

schrijver Marc Helsen in Wereldtals over zijn 

reis langs de zijderoute. Na de voordracht doen 

de aanwezigen mee aan een schrijfactie van 

Amnesty. Elke maand is er ook een schrijfavond 

in het Herentalse begijnhof. En als klap op de 

vuurpijl is er in 2014 een prijs van Amnesty 

International voor beste cartoon op de Olense 

Kartoenale.

AMNESTY-DAG 
OP 11 OKTOBER 2014
“Het eerste wat mij als nieuweling op de Amnesty-dag opviel toen ik in het Leuvense STUK 

aankwam, was de fantastische accommodatie. Ruim, maar artistiek gezellig. Dat vat voor 

mij ook de dag goed samen: grootse thema’s, aangepakt op een kleinschalige, maar o zo 

betrokken manier. 

Daar stonden we dan met honderd man in het café, keuvelend bij een kopje koffie. Ik merkte 

onmiddellijk op dat jong en oud de zaal vulden. Op belangstelling voor mensenrechten kun 

je geen leeftijd plakken. Het klinkt cliché, maar is daarom gelukkig niet minder waar. 

De werkwinkels waren veelzijdig, voor ieder wat wils. Naast informatieve sessies waren er ook 

meer interactieve en praktische sessies. Zo luisterde ik met verbazing naar de zorgwekkende 

cijfers over Belgen die nooit praten over hun ervaring met aanranding of verkrachting. ‘Hoe 

is het mogelijk?’ dacht ik bij mezelf. Je moet het duidelijk niet ver van huis zoeken. Ook 

in België is er werk aan de winkel. Daarnaast volgde ik een infosessie over het onmenselijke 

migratiebeleid van Europa. Een thema dat altijd gepaard gaat met verhitte discussies. Allemaal 

zware thema’s die op een verteerbare manier gebracht werden. Een pluim voor de sprekers. 

Ook de pauzes tussen de werkwinkels zorgden ervoor dat het psychisch allemaal niet te 

zwaar werd. Als gevoelige ziel ben ik daar enorm dankbaar om. Pauze betekende ook tijd 

voor leuke kennismakingen, gesprekken, gedachtewisselingen en een heerlijk Oxfam-fruitsapje. 

Het meest aangrijpende voor mezelf, en heel waarschijnlijk ook voor veel anderen, was de 

getuigenis van de Nigeriaanse mensenrechtenactivist Damien Ugwu. Zijn beschrijving van 

martelpraktijken in Nigeriaanse gevangenissen en legerkampen was weerzinwekkend ont-

nuchterend. Het vegetarische broodje van daarnet lag ineens heel zwaar op mijn maag. 

Toch zorgde de getuigenis ook voor een gevoel van ‘daarom doen we wat we doen’. De 

belangeloze inzet van Damien werkte inspirerend en motiverend. De hoop en wil om zulke 

toestanden te veranderen groeide nog sterker. 

Zo ging ik ’s avonds naar huis, overtuigd dat we goed bezig zijn, maar zeker moeten doorgaan.”

POLINA CHUPIYA, DEELNEMER AAN DE AMNESTY-DAG 2014
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MOEDERDAG IN HASSELT

Zaterdag 10 mei, Moederdag, trekken de leden 

van Amnesty Hasselt met de petitie Stop 

Verkrachting naar het Hasseltse Molenpoort-

plein. Iedereen die de petitie tekent, krijgt een 

bloemetje voor Moederdag, gratis aangeboden 

door een plaatselijk plantencentrum. Ondanks 

de regen zijn de vijftig plantjes in een mum 

van tijd uitgedeeld.

ACTIE TEGEN VERKRACHTING IN 
HEUSDEN-ZOLDER

In Heusden-Zolder gaat de activiste Uygen 

Sumeyye van Amnesty creatief aan de slag met 

de petitie tegen verkrachting in België. Ze 

vraagt haar vrienden om de petitie te onderte-

kenen. Voor ze het goed en wel beseft, onder-

schrijven niet alleen zij, maar ook de hele fami-

lie, schoolvrienden en buren de eisen van 

Amnesty aan de Belgische regering.

COQ-AU-VIN IN GENT

Al dertig jaar werkt Amnesty Gent mee aan 

acties en campagnes. Ze schrijven ook brieven 

voor mensenrechtenactivisten in de Afrikaanse 

regio Grote Meren en volgen het Digitaal 

Actienetwerk rond Palestina op. Om het onder-

zoekswerk, de acties en campagnes van 

Amnesty International mee te financieren, 

organiseren ze elk jaar een overheerlijk etentje 

met coq-au-vin. 

VERKIEZINGSDEBAT OVER 
MENSENRECHTEN IN SINT-
NIKLAAS

In aanloop naar de federale verkiezingen van 

mei 2014 organiseert Amnesty Sint-Niklaas 

een verkiezingsdebat met moderator Kobe 

Ilsen. Vertegenwoordigers van alle politieke 

partijen ontmoeten elkaar in een sterk inhou-

delijk debat over onder andere asiel en migra-

tie, GAS-boetes, internering en seksueel 

geweld. De intense avond wordt afgerond met 

een Amnesty-café en een optreden van Lies 

Lefever.

FILMVOORSTELLING UPSIDE 
DOWN IN OOSTENDE
Amnesty Oostende organiseert op 2 februari 

een voorstelling van de film Upside Down, een 

ontroerend portret van vijf jongeren die volwas-

sen worden in de Palestijnse circusschool. De 

cineaste Lisa Tahon en enkele eregasten uit de 

Oostendse circusschool Woesh zijn te gast.

ROMMELMARKT VOOR AMNESTY 
IN ANTWERPEN
De rommelmarkt van Amnesty in Antwerpen is 

ook dit jaar een daverend succes. Te koop: veel 

brocante en voor elk wat wils om heerlijk in je 

eigen wereldje te verdwijnen. De mooiste stuk-

ken worden per opbod verkocht, wat opnieuw 

een mooi bedrag voor de mensenrechten ople-

vert. Na al dat bekijks kunnen de bezoekers 

genieten van een heerlijk eerlijke kop koffie en 

zelfgemaakte pannenkoeken. 

DOCUMENTAIRE 9999 IN  
BRUSSEL
Op 26 november toont Amnesty in Brussel 

onder ruime belangstelling de documentaire 

9999 van Ellen Vermeulen over de menson-

waardige situatie van geïnterneerden in 

Merksplas. Daarna volgt een panelgesprek met 

Henri  Heimans van de Commissie tot 

Bescherming van de Maatschappij, sp.a-sena-

tor Bert Anciaux, advocaat Abderrahim Lahlali 

en kabinetsadviseur Nancy Bleys van Vlaams 

welzijnsminister Jo Vandeurzen. 



OP REIS MET AMNESTY

Amnesty heeft veel te vertellen. Waar kunnen 

we dat beter doen dan op het grootste jaarlijkse 

feest van het verhaal, de Antwerpse Boeken-

beurs? Onze enthousiaste wervers – omgetoverd 

tot heuse stewards en stewardessen – nemen 

duizenden bezoekers van de Boekenbeurs vir-

tueel mee op reis naar vier niet zo idyllische 

toeristische bestemmingen in ons geïmprovi-

seerde reisbureau. Bestemmingen als Grieken-

land, dat de ene spontaan doet denken aan 

fantastische boottochten over een helderblauwe 

zee, maar dat voor duizenden vluchtelingen een 

wel heel andere connotatie krijgt. Of Rusland  

dat elk jaar miljoenen toeristen ontvangt, maar 

waar protest of kritiek je een enkeltje naar de 

gevangenis kan bezorgen. Dankzij Amnesty op 

de Boekenbeurs komen die mensonterende 

praktijken aan het licht en kunnen we anderen 

overtuigen van wat jij al lang weet: iedereen 

verdient een waardig bestaan. Na een succes-

volle beurs en 170 nieuwe leden en schenkers 

erbij, staat Amnesty weer een stuk sterker. 

ZOMERFESTIVALS: BILJARTEN MET EEN 
DOEL

Net als in 2013 voert Amnesty in 2014 cam-

pagne op de zomerfestivals Dranouter en 

Sfinks. De zon schijnt en de muziek is goed, 

maar dat is niet het belangrijkste voor de wer-

vers en activisten van Amnesty. Op onze stand 

kunnen festivalgangers symbolisch een halt 

toeroepen aan foltering door de juiste folter-

DUIZENDEN 
HANDTEKENINGEN EN 
HONDERDEN NIEUWE 
LEDEN EN SCHENKERS

tuigen uit de weg te biljarten binnen de afge-

sproken tijd. Spannend. Haal je het binnen de 

maximumtijd? Breek je het record? 

Honderden mensen proeven van ons bijzondere 

biljartspel en krijgen zo een beeld van de fol-

terpraktijken die in sommige landen nog altijd 

harde en dagelijkse realiteit zijn. De activisten 

en wervers hebben schitterende gesprekken 

over Amnesty en onze gezamenlijke strijd tegen 

onrecht. De petitie voor Moses Akatugba wordt 

verrijkt met duizenden handtekeningen en 

honderden mensen worden lid en schenker. En 

dat heb jij allemaal mogelijk gemaakt. Dit jaar 

staan we er weer. Kom zeker eens langs om ons 

nieuwe spel mee te spelen.

STEVEN MOENS, MEDEWERKER FONDSENWERVING

EEN WERVER AAN HET WERK TI JDENS DE BOEKENBEURS

© PEPPERMINDS.BE

BIL JARTEN TI JDENS SFINKS
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STEUN

WAAROM AMNESTY STEUNEN?

‘Ik werkte in Afrika en heb daar veel 
miserie gezien. Ik steun Amnesty financi-
eel omdat iedereen dezelfde vrijheden 
moet hebben als wij hier in België.’
Frank, 57 jaar

‘Amnesty heeft heel mooie campagnes 
over heel belangrijke thema’s. Ik heb niet 
veel tijd maar volg zo veel mogelijk 
online. Van sommige verhalen word ik 
echt kwaad. Gelukkig bestaat Amnesty 
om er iets aan te doen.’
Wendy, 34 jaar

‘Amnesty spreekt voor mensen die dat 
zelf niet meer kunnen omdat er nog altijd 
te veel politici zijn die hun burgers dom 
en onderdrukt willen houden. Brieven 
schrijven gaat niet meer zo goed met 
mijn handen, maar mijn 10 euro per 
maand mogen jullie altijd hebben.’
Lieve, 72 jaar
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EN OOK NOG IN 2014

moment dat de president voorbijrijdt. Op de spandoeken 

niet mis te verstane boodschappen over de ernstige schen-

dingen van de vrije meningsuiting in zijn land. 

AMNESTY-TRAM IN GENT EN BRUSSEL

Een hele zomer lang kleurt de tram voor vrije menings-

uiting van Amnesty International de Gentse binnenstad. 

In het najaar valt de eer te beurt aan het Brusselse stads-

centrum. De tram is volledig gehuld in de Amnesty-kleuren 

en wie met de tram reist, ondervindt door een innovatieve 

actie aan den lijve wat censuur betekent. Zo maakt Amnesty 

de reizigers duidelijk dat vrije meningsuiting een kostbaar 

goed is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. 

De Amnesty-tram is te danken aan Ogilvy, het commu-

nicatiebureau van Amnesty International Vlaanderen, dat 

met dit concept de eerste prijs wegkaapt op de Out of 

Home Awards 2014.

SOS EUROPA

Op 20 en 21 maart 2014 komt de Europese Raad bijeen 

in Brussel. Ook Amnesty International tekent present en 

eist met een ‘strandactie’ een Europees asiel- en migratie-

beleid dat mensen centraal stelt en beschermt. Op de 

Middellandse Zee blijven mensen omkomen als ze pro-

beren Europa te bereiken. De EU steekt de kop in het zand. 

Als eind 2014 de zoek- en reddingsoperatie Mare Nostrum 

geen volwaardige opvolger krijgt, wordt onze eis nog pran-

gender.

OBAMA IN BRUSSEL 

Aan de vooravond van de EU-VS-top in Brussel op 26 maart 

voert Amnesty International actie in Brussel. De VS dra-

gen mensenrechten hoog in het vaandel, maar in de prak-

tijk loopt het op verschillende vlakken mis. Amnesty maakt 

van de gelegenheid gebruik om president Barack Obama 

eraan te herinneren snel werk te maken van: het sluiten 

van het detentiecentrum Guantánamo, transparantie over 

het gebruik van bewapende drones, het afschaffen van 

de doodstraf en de straffeloosheid voor schendingen van 

mensenrechten in de CIA-programma’s van geheime 

detentie en illegale gevangenentransfers. 

LEERSTOEL 2014

Op 1 april gaat de Amnesty International Leerstoel van 

de UGent naar Clive Stafford Smith, een Britse advocaat 

die gespecialiseerd is in burgerrechten en een van de 

meest bevlogen en compromisloze tegenstanders van de 

doodstraf in de Verenigde Staten. In bijna dertig jaar 

zorgde hij ervoor dat van de ruim driehonderd ter dood 

veroordeelden die hij verdedigde, er ‘maar’ zes geëxecu-

teerd werden. Bovendien legde hij zich toe op de situatie 

van Guantánamo-gevangenen. 65 van die gevangenen 

kwamen ondertussen vrij. 

‘Het gaat erom dat we proberen tussen de twee partijen 

in te gaan staan, tussen zij die gehaat worden en zij die 

haten. Dat kunnen we tenslotte allemaal. We hebben alle-

maal die macht.’

VENDREDIS VERTS VOOR PIERRE 
CLAVER MBONIMPA

Op 15 mei wordt de vooraanstaande activist Pierre Claver 

Mbonimpa opgepakt in Burundi. Hij had gevoelige infor-

matie naar buiten gebracht over CNDD-FDD, de partij die 

er aan de macht is. De arrestatie wordt nationaal en 

internationaal aangeklaagd. Het Burundese middenveld 

roept elke vrijdag uit tot Vendredi Vert of Groene Vrijdag 

en vraagt mensen hun steun te betuigen door zich in het 

groen te kleden en te laten fotograferen. Groen is de kleur 

van het gevangenisuniform in Burundi. Ook de vrijwil-

ligers van het Landenteam Grote Meren in Vlaanderen 

schieten in actie en zorgen er mee voor dat Pierre Claver 

op 1 oktober vrijkomt.

CHINEES PRESIDENT IN BRUSSEL 

Op maandag 31 maart houdt Amnesty een ‘guerrilla-actie’ 

naar aanleiding van het bezoek van de Chinese president 

Xi Jinping. Aan de tunnels van de kleine Brusselse ring 

ontrollen we grote spandoeken in het Chinees, net op het 
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ORGANISATIE

DEMOCRATISCHE LEDENBEWEGING

• Amnesty International komt  

met 7 miljoen activisten op voor 

mensenrechten in meer dan 

150 landen.

• In heel Vlaanderen zijn er 241 groepen 

van Amnesty actief.

• Op het Vlaams secretariaat  

werken 23 betaalde medewerkers  

en 32 vrijwilligers.

Amnesty International is een beweging van 7 miljoen mensen die opko-

men voor mensenrechten in meer dan 150 landen.

Het hoofdkantoor is het Internationaal Secretariaat in Londen. Daar 

gebeurt het meeste onderzoekswerk en worden de rapporten gepubli-

ceerd (www.amnesty.org). Naast het hoofdkantoor in Londen zijn er 

regionale kantoren in Johannesburg, Hongkong en Nairobi. De volgende 

jaren komen er nog regionale kantoren bij. Zo kan Amnesty International 

wereldwijd snel reageren op schendingen van mensenrechten. 

In Vlaanderen is Amnesty International een vereniging zonder winstoog-

merk (vzw). De algemene vergadering verkiest een raad van bestuur. Die 

is verantwoordelijk voor de strategische richting, de financiën en het bestuur. 

Op 31 december 2014 waren dit de leden van de raad van bestuur: voor-

zitter Rik Vereecken, covoorzitter Hilde Stals, secretaris Dominic Duthoit, 

penningsmeester Anne Vleminckx, en Lieven De Wolf, Marike Lefevre, 

Ilona Plichart, Ellen Renson, Joos Roets, Luc Toelen en Boris De Vloed. 

De algemene vergadering van 20 april 2013 besliste het lidmaatschap 

niet langer betalend, maar gratis te maken. Een duidelijk signaal dat lid 

zijn niet afhangt van een financiële bijdrage maar van je engagement 

voor Amnesty.

Verspreid over heel Vlaanderen zijn er zo’n 241 Amnesty-groepen actief. 

Daarnaast zetten duizenden individuele activisten en sympathisanten 

zich in voor mensenrechten door online actie te voeren, mee te demon-

streren, brieven te schrijven, kaarsen te verkopen, affiches en flyers te 

verdelen of ons financieel te steunen. 

Medewerkers
Directeur Karen Moeskops heeft de operationele leiding van het natio-

naal secretariaat in Antwerpen. Op 31 december 2014 werkten er 23 

betaalde medewerkers (17,95 voltijds equivalenten) en 32 vrijwilligers 

op het secretariaat. De interne cultuurwaarden voor de ploeg van het 

nationaal secretariaat zijn: gedrevenheid – doelgerichtheid – professio-

naliteit – respect – samenwerking en collegialiteit – leergierigheid. 

Amnesty International Vlaanderen heeft een loonbeleid op het niveau 

van de ngo-sector. De vergoeding van de directeur is 4.419 euro bruto 

per maand, plus enkele voordelen zoals maaltijdcheques, een vergoeding 

voor onregelmatige werkuren, een gsm en een bedrijfswagen. 

Sociaal en duurzaam
Amnesty International wil ook sociaal en maatschappelijk een voorbeeld-

functie vervullen en engagementen opnemen. Zo stellen we werknemers 

tewerk in ‘Artikel 60’, een statuut voor langdurig werklozen zonder uit-

kering, en werkstudenten en stagiairs. Amnesty moedigt diversiteit aan 

in leeftijd, afkomst, kleur, religie en geaardheid. Duurzaam omspringen 

met energie is ook belangrijk. Daarom hebben we met kleine en grote 

aanpassingen in het gebouw gefocust op een meer duurzame instelling 

en het comfort van onze medewerkers.

OOK SOCIAAL EN MAATSCHAPPELIJK NEEMT 
AMNESTY INTERNATIONAL EEN VOORBEELD-
FUNCTIE EN ENGAGEMENTEN OP.

MISSIE EN VISIE
Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en onpartijdige orga-

nisatie die de naleving van alle mensenrechten nastreeft door onderzoek en 

actie. Onze activisten worden gedreven door verontwaardiging over ernstige 

schendingen van mensenrechten en door hoop op een wereld waarin alle men-

senrechten werkelijkheid zijn voor alle mensen.
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CIJFERS

LOSSE GIFTEN: 20%

LOKALE WERKING: 3%

RECURRENTE GIFTEN: 61%

ANDERE: 3%

SUBSIDIE: 13%

>
1 MLN

VIA 
STRAATWERVING

In 2014 hadden we in totaal 2,2 miljoen euro 

inkomsten. Meer dan 1 miljoen komt van men-

sen die op straat en aan hun deur door onze 

wervers overtuigd werden om via Amnesty 

International wereldwijd mensen te redden en 

te beschermen.

Vanaf 2014 kun je gratis lid worden van 

Amnesty. Veel leden beslisten om ons ook finan-

INKOMSTEN 2014
Amnesty International werkt onafhankelijk van 

regeringen, politieke ideologieën, economische 

belangen en religies. Het zijn onze supporters 

die ervoor zorgen dat we ons mensenrechten-

werk kunnen doen. Bijna 85% van onze inkom-

sten komt van hen.

t

85%

Drie op de vier van onze financiële supporters 

geven een maandelijkse bijdrage. Die vaste, 

regelmatige stroom van inkomsten maakt dat 

we ons mensenrechtenonderzoek en onze cam-

pagnes beter kunnen plannen. Daarnaast komt 

een deel van ons werkbudget van mensen die 

een losse gift doen, online of als antwoord op 

onze brieven om geld in te zamelen. Mensen 

die ook na hun dood hun stempel willen druk-

ken op mensenrechtenwerk, laten ons een deel 

na van hun erfenis.

cieel te blijven steunen met maandelijkse bij-

dragen of losse giften.

Onze beweging zorgt voor een deel van onze 

inkomsten (3%) door de opbrengsten uit acties 

en evenementen en door de verkoop van kaar-

sen en kaarten.

Alleen voor mensenrechteneducatie krijgt 

Amnesty subsidies van de Vlaamse overheid. 

Dat gaat om 13% van onze totale inkomsten. 

3% van onze inkomsten komt uit andere initi-

atieven zoals licenties, de Nationale Loterij, 

Triodos Bank en tewerkstellingssteun.

‘Ik steun Amnesty al meer dan tien jaar. 
Ik geef elke maand een beetje geld. 
Voor mij maakt dat niet veel verschil. 
Maar ik weet dat de individuen en de 
groepen mensen waar Amnesty voor 
vecht een waardiger leven zullen 
hebben.’ AN, 31 JAAR
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Amnesty International staat voor degelijk onder-

zoek en rapporten, acties en campagnes en 

brede mensenrechtencommunicatie. Logisch 

dat het leeuwendeel van ons budget in 2014 

besteed werd aan die drie pijlers van onze 

organisatie. 

We droegen bijvoorbeeld bij tot de onderzoeken 

rond foltering, vrijheid van meningsuiting of 

seksuele en reproductieve rechten. Onze onder-

zoekers trokken naar Syrië, Irak, Gaza en veel 

andere landen in de wereld. Directeur Karen 

Moeskops van Amnesty Vlaanderen, ging mee 

op missie naar Oekraïne, Rusland en Marokko 

en vertegenwoordigde daar de Vlaamse activis-

ten. Op basis van deze onderzoeksrapporten 

en met intensief lobbywerk wijzen we regerin-

gen en internationale organisaties op hun ver-

antwoordelijkheden.

We voerden rond die thema’s en samen met 

onze supporters actie in Amnesty-groepen, in 

scholen, thuis. Hoe meer stemmen de wereld 

ingestuurd worden voor respect voor mensen-

rechten, hoe meer impact we hebben op ver-

andering.

In 2014 investeerden we ook om de nodige 

fondsen te zoeken en te vinden voor onze wer-

king (17%). Met resultaat: voor elke euro die 

UITGAVEN 2014

VOOR ELKE EURO 
DIE WE INVESTEREN 
IN FONDSENWERVING 
KRIJGEN WE 
5,58 EURO TERUG.

we in fondsenwerving investeren, krijgen we 

5,58 euro terug. 

€1 €5,58

Onze schenkers steunen ons met een gemid-

deld bedrag van 77 euro per jaar en zijn erg 

trouw aan ons mensenrechtenwerk. Zo tonen 

ze hun langetermijnengagement voor verande-

ring op het vlak van wereldwijd respect voor 

mensenrechten.

€77
GEMIDDELDE SCHENKING PER JAAR

Tot slot hebben we vaste uitgaven (21%) voor 

huisvesting en voor een deugdelijke adminis-

tratie.

TRANSPARANTIE

Amnesty wil zijn supporters transparant, dui-

delijk en volledig informeren over het gevoerde 

beleid en volledige verantwoording afleggen 

over het gebruik van de toevertrouwde midde-

len. De jaarrekening wordt opgemaakt door de 

raad van bestuur en goedgekeurd door de alge-

mene vergadering. Ze wordt gecontroleerd door 

een externe revisor, Clybouw, die onze rekenin-

gen voor 2014 zonder enig voorbehoud goed-

keurde. Amnesty Vlaanderen is ook lid van de 

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving 

(VEF) waarvan we de deontologische code 

onderschrijven. Als lid van de VEF verbindt 

Amnesty zich ertoe om zijn schenkers waarbor-

gen te bieden over de morele kwaliteit van zijn 

fondsenwerving en van doorzichtigheid van de 

rekeningen.

FISCAAL ATTEST

Amnesty International Vlaanderen vzw is een 

door de overheid erkende ngo. Op basis van 

controles door de FOD Financiën kreeg Amnesty 

Vlaanderen opnieuw het recht om fiscale attes-

ten uit te reiken voor de periode 2012-2017. 

Je kunt altijd een gedetailleerd financieel ver-

slag van Amnesty International Vlaanderen 

opvragen. Dat kan via KarenM@aivl.be of 

03 271 16 16. Je kunt het verslag ook inkijken 

op www.amnesty.be.

HILDE GOYENS, VERANT WOORDELIJKE FONDSENWERVING

MENSENRECHTENCOMMUNICATIE: 17%

ORGANISATIE-
ONDERSTEUNING: 21%

ONDERZOEK: 25%

ACTIES EN CAMPAGNES: 22%

FONDSENWERVING: 15%
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tenzij anders vermeld

‘De waarde van jullie brieven is veel groter 
voor iemand in de cel dan voor iemand 
erbuiten. Elke keer als ik ze kreeg, was ik erg 
blij. Ik bekeek ze stuk voor stuk een hele tijd. 
Vooral van de brieven en tekeningen van 
kinderen was ik erg onder de indruk. Ik wil 
iedereen ontzettend hard bedanken.’
ALES BIALIATSKI, Wit-Rusland, mensenrechtenverdediger, 
onverwacht vrijgelaten op 21 juni 2014 na drie jaar in de 
gevangenis

‘Ik ben iedereen die me steunde vanuit de 
grond van mijn hart dankbaar. Dat is het eerste 
dat ik wil zeggen. Het was zo belangrijk om te 
weten dat er buiten mensen waren die op me 
wachtten. Het zou zoveel zwaarder geweest 
zijn zonder jullie steun.’
ARTYOM SAVYOLOV (links), Rusland, in 2012 opgepakt na 
vreedzame demonstraties tegen Poetin, vrij sinds 
5 januari 2015

‘Blij informeer ik jullie over de vrijlating van 
Ahmed. Daarom wil ik mijn waardering sturen 
voor alle steun die jullie ons gaven in deze 
moeilijke tijd. Bedankt.’
Suha Barghouty, echtgenote van AHMED QATAMESH, Palestijns 
academicus en links politiek commentator, vastgezet voor het 
uiten van zijn politieke overtuigingen, maar vrij sinds 27 
december 2013

‘Mijn boodschap aan iedereen die mij steunde en 
die tegen marteling en discriminatie is: geef 

nooit op. Er gloort hoop aan de horizon. Ik voel 
me gelukkig met wat nu gebeurd is.’

ÁNGEL AMÍLCAR COLÓN QUEVEDO, Mexico, gewetensgevangene 
en slachtoffer van foltering, zat vijf jaar in de gevangenis, vrij 

sinds 17 oktober 2014

‘Steun krijgen uit de hele wereld was 
ongelooflijk. Toen ik vrijkwam, gaf dat me de 
kracht om verder te gaan met mijn werk voor 
de mensenrechten.’
Mensenrechtenactiviste MARYAM AL-KHAWAJA uit Bahrein, 
beschuldigd van ‘het aanvallen van politieagenten’, reisverbod 
opgeheven sinds 30 oktober 2014

‘De wetenschap dat ik niet alleen was, maakte 
voor mij een groot verschil.’

CLAUDIA MEDINA TAMARIZ, Mexico, gefolterd en gedwongen om 
een valse verklaring af te leggen, begin februari 2015 

vrijgesproken van alle aanklachten
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