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 SOS EUROPA
• De EU brengt de levens van vluchtelingen, asielzoekers 

en migranten aan de Europese grenzen in gevaar.

• Amnesty voert in Brussel actie en houdt een zomerkamp 

op het Griekse eiland Lesbos.

• We eisen een Europees asiel- en migratiebeleid dat 

mensen centraal stelt en beschermt.



JAARVERSLAG 2013 / 3 

VOORWOORD

HISTORISCHE MIJLPAAL
Beste Amnesty-supporter,

Het is ons gelukt!

In 2013 boekten we een van onze belangrijkste successen van de afgelopen jaren. 

Na twintig jaar campagnevoeren, miljoenen handtekeningen, petities en brieven, 

duizenden demonstraties en uren praten met politici hebben we sinds 2 april 

2013 eindelijk een Internationaal Wapenhandelsverdrag. Het legt de wapen-

handel aan banden als wapens gebruikt kunnen worden voor volkerenmoord, 

misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden.

Dat is een historisch moment. Iets om trots op te zijn. Het Wapenhandelsverdrag 

kan miljoenen levens redden. Mede dankzij jouw steun.

Maar het zijn niet alleen de historische mijlpalen die tellen.

Elke stap naar meer respect voor mensenrechten is belangrijk. Elk verschil dat we 

maken voor vrouwen, mannen en kinderen over de hele wereld, dat is waar we het 

voor doen. In dit jaarverslag brengen we hoogtepunten van ons werk in 2013. 

Jouw bijdrage aan onze nationale en internationale campagnes was van cruciaal 

belang. Dankjewel daarvoor.

Wij hopen ook dit jaar verder op jouw steun te mogen rekenen.

Gruwelijke berichten uit de Centraal-Afrikaanse Republiek vragen om onze actie. 

Onze onderzoekers zijn ter plaatse. Ze documenteren afschuwelijke getuigenissen.

De vrije meningsuiting in Rusland dreigt na de Olympische Winterspelen nog meer 

onder druk te komen. 

De voorbije 10 jaar hebben Europese landen alles in het werk gesteld om de 

buitengrenzen van Europa af te schermen. De strenge grenscontroles dwingen 

migranten, vluchtelingen en asielzoekers levensgevaarlijke routes te kiezen om te 

ontsnappen aan conflict, armoede en mensenrechtenschendingen.

In meer dan de helft van alle landen van de wereld worden er nog mensen gefolterd. 

Zelf kunnen beslissen op wie je verliefd wordt, of je trouwt of niet, of en wanneer 

je aan kinderen begint, het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend. Maar in heel veel 

landen liggen de zaken anders.

Het zijn maar een paar van de uitdagingen waar we samen voor staan en waar we 

in 2014 rond zullen werken. We rekenen dan ook dit jaar weer op jou.

Maar zoals je in dit jaarverslag ziet: samen kunnen we veel realiseren.

Veel leesplezier,

Karine Vandenberghe, voorzitter 

Karen Moeskops, directeur

Je reacties zijn altijd welkom bij KarenM@aivl.be.

K ARINE VANDENBERGHE

K AREN MOESKOPS
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CAMPAGNE RUSLAND

• In Rusland worden critici van het regime meer en 

meer de mond gesnoerd.

• Met de Olympische Winterspelen in Sotsji in aantocht  

waren alle ogen op het land van Poetin gericht.

• Amnesty maakte van die aandacht gebruik en 

voerde actie voor mensenrechten in Rusland.

Acties en vlammen voor vrijheid
Amnesty greep in 2013 elke gelegenheid aan om de 

petitie ‘Stop de repressie. Kies voor vrijheid’ te promoten. 

Wie de zomerfestivals van Dranouter of Sfinks aandeed, 

kon er niet naast kijken. Amnesty was er aanwezig met 

het hamerspel Kop van Jut, voor de gelegenheid omge-

doopt tot Kop van Poetin, en met onze petitie voor vrije 

meningsuiting in Rusland. Deelnemers konden testen 

hoe sterk ze zijn in activisme door – letterlijk – krachtig 

uit te halen naar beperkingen op vrije meningsuiting in 

Rusland. Hamers voor Pussy Riot, tegen homohaat, voor 

journalisten zoals de vermoorde Ana Politovskaya. Je kon 

kiezen welk onrecht in de klappen moest delen. Veel 

mensen gingen de uitdaging aan. Veel mensen supporter-

LAAT DE VRIJE MENINGSUITING ZEGEVIEREN IN 
RUSLAND
Met meer dan 8.000 Belgische handtekeningen onder de arm stapte directeur Karen Moeskops begin 2014 
op het vliegtuig naar Moskou. Daarmee bracht ze de teller voor de wereldwijde petitie ‘Stop de repressie. 
Kies voor vrijheid’ voor meer vrije meningsuiting in Rusland op 336.000 uit 112 landen. Samen met zeven 
andere Amnesty-directeurs overhandigde ze de handtekeningen aan het kantoor van president Poetin. Op 
de achtergrond danste een geketende ballerina in tutu bij min 25 graden op de tonen van Het Zwanenmeer 
van Tsjaikovski.

Met de petitie riep Amnesty Poetin op een reeks wetten af 

te schaffen die in strijd zijn met het recht op vrije menings-

uiting, het recht om vreedzaam te demonstreren en zich te 

verenigen. In de aanloop naar de Olympische Winterspelen 

in het Russische Sotsji verstrakte de Russische overheid 

haar beleid steeds meer. Critici werden de mond gesnoerd, 

organisaties werden opgedoekt, demonstranten opgepakt. 

Holebi’s worden geviseerd: met zijn anti-homopropaganda-

wet haalde Poetin alles uit de kast om te verhinderen dat 

holebi’s hun geaardheid uiten of zich verenigen om discri-

minatie aan te klagen. 

De overhandiging van de handtekeningen was de kroon 

op maandenlang campagne voeren.
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den. Allemaal kregen ze tussen de spelletjes door de 

boodschap mee dat er veel schort aan de vrije meningsui-

ting in Rusland. We verzamelden op de twee festivals 

1.600 handtekeningen voor onze petitie. En veel mensen 

engageerden zich om Amnesty financieel te steunen. 

Op 7 oktober kwam de Olympische vlam aan in Moskou. 

Amnesty Vlaanderen en onze Franstalige collega’s voerden  

actie aan de Russische ambassade om meer vrije menings-

uiting te eisen. Cabaretier en Amnesty-activist Geert Hoste  

en regisseur Thierry Michel ontstaken de Amnesty-vlam 

voor vrijheid. Die dag lanceerde Amnesty ook de digitale 

petitie ‘flamesforrussia.com’ om een virtueel vlammetje 

naar Moskou te sturen. Met zo’n vlammetje voor de vrij-

heid kon je de petitie tekenen. Wijlen kunstpaus Jan Hoet 

en schrijfster Kristien Hemmerechts steunden de actie 

met hart en ziel: met een verrassend filmpje toonden ze 

hoe zij hechten aan de vrije meningsuiting en riepen ze 

op om de vlammetjespetitie te tekenen. Vanuit 57 landen 

werden virtuele vlammetjes richting Moskou gestuurd. 

Met de actie wilde Amnesty ook solidariteit tonen met het 

Russische middenveld. Foto’s delen, bloggen, facebooken  

en tweeten: Amnesty-activisten lieten van zich horen. Dat 

geeft het middenveld in Rusland zelf de kracht om te 

blijven ijveren voor mensenrechten. 

Pussy Riot
De veroordeling van de vrouwen van Pussy Riot was 

symptomatisch voor de alsmaar krimpende ruimte om je 

mening te uiten in het Rusland van Poetin. Zij werden 

opgepakt nadat ze in 2012 een protestlied tegen Poetin 

zongen in de kathedraal van Moskou. Wereldwijd voerden 

Amnesty-activisten actie voor hun vrijlating. Amnesty 

Vlaanderen organiseerde in februari 2013 een ‘Brei ze 

vrij’-actie in Brussel. Een vijftigtal activisten ging creatief  

aan de slag om mutsen, balaklava’s, sjaals en spandoeken 

te breien als teken van solidariteit met de opgesloten 

meisjes. Een van de meisjes, Ekaterina Samutsevich, 

kwam in beroep vrij, haar collega’s kregen twee jaar 

strafkamp.

Op het filmfestival Mooov in Turnhout, Lier en Brugge 

verzamelde Amnesty Vlaanderen handtekeningen voor 

hun vrijlating. Met succes: meer dan 2.000 festivalbe-

zoekers tekenden de petitie. Amnesty was met zijn actie 

voor Pussy Riot in goed gezelschap: meer dan honderd 

internationale artiesten, onder wie Bruce Springsteen, 

Adèle, Bono, Sting en Yoko Ono betuigden hun steun aan 

de meisjes en loofden ze voor hun onverzettelijkheid.

Een van de advocaten van Pussy Riot, Nikolay Polozov, 

vertelde Amnesty International dat de vrouwen zonder al die 

internationale aandacht wellicht vijf jaar gevangenisstraf 

gekregen hadden. Ook groepslid Nadezhda Tolokonnikova 

bedankte in een brief iedereen voor hun steun. Ze schreef 

dat Pussy Riot blij is dat hun zaak zoveel mensen uit 

zoveel verschillende landen kan verenigen. 

In december 2013, twee maanden voor het einde van hun 

straf, werden de twee Pussy Riot-leden vrijgelaten. Mede 

dankzij de internationale druk, solidariteit en aandacht, 

zoals ook Ekaterina Samutsevich benadrukte tijdens de 

ontmoeting met de Vlaamse Amnesty-directeur.

INTERNATIONALE DRUK EN 
SOLIDARITEIT ZIJN BELANGRIJK

De critici van het regime
Op onze Amnesty-dag (5 oktober) vertelde directeur Sergei  

Nikitin van Amnesty Moskou onze activisten hoezeer actie 

voor vrije meningsuiting nodig is en blijft. In Rusland zelf  

is vreedzaam protesteren erg gevaarlijk geworden. De aan - 

vraagprocedures zijn lang en moeilijk, aanvragen worden 

heel willekeurig geweigerd. De wetgeving in Rusland 

wordt strenger en definieert begrippen als smaad en 

hooliganisme heel rekbaar. Organisaties die ‘politieke 

activiteiten’ organiseren en financiering krijgen uit het 

buitenland moeten zich laten registreren als ‘buiten-

landse agent’. In de oren van de doorsnee Rus klinkt dat 

als ‘spion’. Wie zich laat registreren, laat zich muilkorven. 

Wie dat niet doet, riskeert torenhoge boetes en sluiting. 

Het effect van de wetgeving is enorm: honderden ngo’s 

kregen inspecties. Ook het kantoor van Amnesty in 

Moskou. Veel ngo’s waaronder de organisatie Golos van 

verkiezingswaarnemers hebben hun buitenlandse steun 

opgezegd. Zonder resultaat. Ook zij kregen controles en 

boetes, of werden voor de rechter gebracht. Al zeker vijf 

ngo’s zijn gesloten als onmiddellijk gevolg van de wetgeving. 

Sergei voelt zich nog relatief veilig. Amnesty is groot en 

wereldwijd verankerd. Hij denkt dat Poetin wel zal uitkij-

ken hem lastig te vallen of op te sluiten. Maakt hij zich-

zelf iets wijs? Dertig activisten van Greenpeace werden 

opgepakt na protest. Ze kwamen vrij na de afkondiging 

van een amnestiewet in december. Een charmeoffensief 

van Poetin om kritische stemmen te sussen voor de Olym-
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pische Winterspelen in Sotsji. Ook de bekende zakenman 

en dissident Khodorkovsky, twee bandleden van Pussy Riot,  

en Vladimir Akimenkov van de ‘Bolotnaya 3’ kwamen vrij. 

De amnestiewet moest het blazoen van Poetin oppoetsen. 

Maar het strafblad van de activisten werd niet gewist, hun 

onschuld niet erkend. Nog veel critici van het regime zitten  

vast. Er is meer nodig om het vertrouwen van Amnesty in 

de Russische rechtsstaat te herstellen. 

Sergei maakt zich vooral zorgen over het minder bekende 

Russische middenveld. Hij vertelde over Vladimir Akimenkov, 

Artyom Savyolov en Mikhail Kosenko, bekend als de 

‘Bolotnaya 3’. Zij werden op 6 mei 2012 opgepakt bij een 

anti-Poetinprotest op het Bolotnayaplein in Moskou. De 

drie mannen protesteerden samen met honderden anderen  

tegen de inauguratie van president Poetin. Ze worden ervan  

beschuldigd dat ze geweld gebruikten en meededen aan 

de rellen. Videobeelden bevestigen dat zij daar niet bij 

betrokken waren. De officier die beweerde dat Kosenko 

hem sloeg, zei later dat hij hem nooit eerder gezien had. 

Voor Amnesty zijn het gewetensgevangenen die alleen 

maar vastzitten omdat ze hun mening uitten. 

Sergei roept op om actie te blijven voeren en om het 

Russische middenveld te laten zien dat ze niet alleen 

zijn. Want echte verandering zal van onderuit in Rusland 

zelf afgedwongen moeten worden. Elke steun is welkom.

Wordt vervolgd
Ondertussen zijn de Winterspelen in Sotsji achter de rug. 

Bijna dagelijks werden activisten en journalisten in en 

rondom het Olympische dorp lastiggevallen en gearresteerd.  

Milieu-activisten Yevgeniy Vitishko en Igor Kharchenko 

werden opgepakt. Vitishko werd veroordeeld tot drie jaar 

cel. Ook buiten de muren van het Olympisch dorp blijft 

de vrije meningsuiting zwaar onder druk staan. Amnesty 

blijft actie voeren, ook na de Winterspelen. «

LEERSTOEL VOOR SOLANGE 
In 2013 ging de Amnesty-Leerstoel van de Universiteit Gent naar Solange 
Habonimana, een Burundese mensenrechtenactiviste en de ‘moeder’ van 
het Burundese middenveld. Ze streed voor vrouwenrechten, voor vrijheid, 
voor gelijkheid en veiligheid in Burundi. Voor Amnesty was de leerstoel 
een eerbetoon aan haar vasthoudendheid in de strijd voor mensenrechten. 
Solange overleed onverwacht op zondag 15 september 2013 in Burundi. 
Ze was een gedreven mensenrechtenactiviste, een bron van inspiratie, 
een prachtige vrouw. We gaan haar ontzettend missen, in Burundi en ver 
daarbuiten.
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CAMPAGNE

• België heeft nog altijd geen Nationaal Mensen

rechten instituut.

• VNComité tegen Foltering uit stevige kritiek op 

België.

• België blijft nog altijd geïnterneerden opsluiten in 

gevangenissen, waar ze niet de nodige zorg 

krijgen.

• De basiswet over het gevangeniswezen en de rechts-

positie van gedetineerden is nog niet helemaal in 

werking getreden. Vooral de klachtmechanismen voor 

gedetineerden laten te lang op zich wachten. 

• Er blijven beschuldigingen opduiken over excessief 

politiegeweld, dat soms zelfs leidt tot de dood (waar-

van de zaak Jonathan Jacob in Antwerpen een droevige 

illustratie is). Het Comité dringt aan op een grondig, on- 

afhankelijk en onpartijdig onderzoek. Dat moet spoedig 

afgerond worden en de verantwoordelijken mogen niet 

ongestraft blijven. Voor toezicht op de politie moet de 

onafhankelijkheid van Comité P gevrijwaard blijven.

• Ondanks herhaalde veroordelingen door het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens, worden geïnterneer-

den nog altijd opgesloten in gevangenissen, waar ze 

niet de nodige zorg krijgen.

• De externe controles bij gedwongen verwijdering van 

vreemdelingen voldoen niet om psychologisch en fysiek 

geweld te voorkomen.

OVERBEVOLKING IN BELGISCHE 
GEVANGENISSEN BLIJFT DUREN.

Amnesty International klaagde veel punten uit dit lijstje 

vooraf al aan. We zijn dus heel tevreden met de steun van 

het Comité. Maar waar we erg bezorgd over blijven, zijn de  

vele herhalingen in de aangehaalde problemen. Dit Comité  

en andere internationale instanties zijn er al eerder over 

gestruikeld en ook toen heeft België mooie beloftes gedaan.  

Hopelijk houdt het er zich deze keer ook effectief aan. 

Wij blijven de beleidsmakers er alvast op aanspreken. «

MENSENRECHTEN IN BELGIË
Amnesty International heeft niet alleen  
aandacht voor schendingen van mensenrechten  
in Verweggistan. 

In het najaar boog het VN-Comité tegen Foltering zich 

over België met stevige kritiek. Het Comité is een groep 

experts die toeziet op de toepassing van het VN-verdrag 

tegen foltering en andere mishandeling. In november moest  

België zijn periodiek rapport verdedigen. Amnesty Inter-

national diende een ‘schaduwrapport’ in en we gingen zelf 

naar Genève om te spreken met de leden van het Comité.

De experts gingen na of België genoeg inspanningen levert  

om foltering en mishandeling te voorkomen of recht te 

zetten. Uit het onderzoek van het Comité blijkt dat dat 

niet zo is.

Op 18 november nam het VN-Comité zijn ‘Concluding 

Observations’ aan. Een greep uit de twintig aanbevelingen  

voor België:

• België heeft nog altijd geen Nationaal Mensenrechten-

instituut, ondanks herhaalde voornemens om het op te 

richten. Zo’n instituut is een onafhankelijk orgaan dat 

zich moet uitspreken over de mensenrechten van de 

inwoners van België en het beleid een spiegel moet 

voorhouden.

• Het Comité stelt vast dat het probleem van de over-

bevolking in de Belgische gevangenissen blijft duren. 

In sommige gevangenissen zit 50% meer mensen dan 

er plaatsen zijn, ondanks de genomen maatregelen. 

Het Comité raadt België aan om meer te kiezen voor 

alternatieven voor opsluiting.
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CAMPAGNE

• 500 scholen en jeugdbewegingen voeren actie tegen homofoob geweld in 

ZuidAfrika en Bulgarije.

• SchrijfzeVASTdag wint çavaria campaign award.

• ZuidAfrikaanse politie krijgt nu training over gender en seksuele identiteit.

SCHRIJFZEVASTDAG
Op 18 oktober voerden jongeren in onze contreien massaal actie voor mensenrechten. Ze stuurden een 
krachtig signaal de wereld in: zorg ervoor dat de agressors van seksuele minderheden gestraft worden 
(schrijf ze ‘vast’) en stop het geweld tegen holebi’s en transgenders (schrijf ze ‘vrij’ van geweld).

Zo’n vijfhonderd scholen en jeugdbewegingen gingen in 

het roze, gingen uitdagingen aan met hun leerkrachten of 

sloegen de handen in elkaar met holebi’s en transgenders 

in hun regio. En natuurlijk schreven ze ook duizenden 

brieven om holebi’s en transgenders te vrijwaren van 

geweld. Dat het onderwerp hun hart raakte, werd duidelijk  

uit de vele briefjes die jongeren opstuurden naar Amnesty 

International Vlaanderen:

‘Ik ben 13 jaar en zit in het tweede jaar sociaal-technische  

vorming in Bornem. In de les Nederlands ging het over 

homo- en transseksualiteit. Zo kwamen we te weten dat 

Amnesty International de strijd aangaat tegen discrimi-

natie van holebi’s en transgenders. Wat ik erover las op 

jullie website heeft mijn interesse aangewakkerd. Jullie 

visie kan ik alleen maar toejuichen. Ikzelf vind het geen 

probleem dat twee mensen van hetzelfde geslacht met 

elkaar samenleven. Het gaat tenslotte over wie je bent en 

hoe je bent. Het belangrijkste is dat je gelukkig bent. Ik 

snap ook wel dat het voor veel mensen niet makkelijk is 

om uit te komen voor hun geaardheid. Er zijn nog altijd 

mensen die het niet aanvaarden. Dat leidt soms tot pesten  

of zelfs geweld. In de media horen en zien we dat nog 

regelmatig. Ik vind het geweldig dat jullie organisatie zich 

daarvoor inzet.’ 

Om zoveel mogelijk jongeren in beweging te brengen, 

gebruikten we ook een originele Facebookapplicatie die 

jongeren toeliet symbolisch mee te demonstreren in 

Zuid-Afrika tegen geweld tegen holebi’s en transgenders. 

Jongeren voegden hun profielfoto toe aan een grote 

regenboogvlag. Die vlag met profielfoto’s is nu al in  

handen van Zuid-Afrikaanse holebi-activisten die staan  

te popelen om ermee te demonstreren in hun land.

TECHNISCH ATHENEUM MERELBEKE
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De Schrijf-ze-VASTdag won de ‘çavaria campaign award’. 

Çavaria, de belangenvereniging voor holebi’s en trans-

genders in Vlaanderen en Brussel, reikt deze prijs uit aan 

de beste holebi- en transgendergerelateerde campagne 

van het afgelopen jaar. De jury zette Amnesty International  

Vlaanderen in de bloemetjes omdat we ‘zoveel scholen 

bereikt hebben en we zoveel teweegbrachten bij jongeren 

en leerkrachten’. ‘Het doet deugd dat een mainstream 

mensenrechtenorganisatie een campagne opzet over 

holebi- en transgenderrechten’, klonk het verder.

Nadien werd een tiental jongeren uitgenodigd voor een 

gesprek met de vertegenwoordigers van de Zuid-Afrikaanse  

ambassade. Die toonden zich bereid om hun bezorgdheden  

op te volgen en stelden voor om een uitwisseling te orga-

niseren tussen Vlaamse en Zuid-Afrikaanse jongeren.

Jeanne, een van de jonge activisten die de ambassade 

bezocht, was erg onder de indruk: 

‘Ik dacht dat het stijf en ontzettend formeel ging zijn. 

Maar toen vice-ambassadeur Beck de vergaderzaal binnen- 

kwam, groette hij ons één voor één. Hij vertelde dat 

Amnesty International hem veel geholpen had in zijn leven 

en dat hij daarom altijd, maar dan ook altijd open zou 

staan voor gesprekken met Amnesty International. Het 

was ontroerend om te horen wat wij betekenden voor hem.

Het gesprek zelf was een unieke ervaring. De twee 

gespreksleiders, vice-ambassadeur Beck en adviseur van 

Rooy, waren echt boeiend. Mevrouw van Rooy is een heel 

sterke, intelligente, volhardende vrouw die ons zoveel 

bijleerde over Zuid-Afrika, over zijn parlement, over 

Apartheid, over Mandela. We hadden een echt gesprek 

waarin we van twee kanten onze eigen mening konden 

uiten. Het heeft mij zin gegeven om op een dag naar 

Zuid-Afrika te gaan om zelf te zien hoe alles er aan toegaat.’

“HET DOET DEUGD DAT EEN 
MAINSTREAM MENSEN RECHTEN-
ORGANISATIE EEN CAMPAGNE 
OPZET OVER HOLEBI- EN 
TRANSGENDERRECHTEN.”

Een gezagsdrager van de Zuid-Afrikaanse politie maakte 

onlangs ook publiek het statement dat leden van de 

politie voortaan training over gender en seksuele identi-

teit krijgen. Dat is alvast een eerste positief teken dat 

toont dat de politie van Zuid-Afrika bereid is om in te 

gaan op onze vraag om het geweld tegen holebi’s en 

transgenders te stoppen. «

JEANNE

TURKIJE
Wat begon als een vreedzame demonstratie van milieuactivisten 
tegen de vernietiging van het Gezi Park, breidde zich snel uit tot een 
protestgolf over het hele land. De politie trad bijzonder gewelddadig 
op, met duizenden gewonden tot gevolg. Het spoedactienetwerk van 
Amnesty trad onmiddellijk in werking en Amnesty Turkije stelde zijn 
kantoor aan het Taksimplein open voor gewonde demonstranten. Met 
acties op sociale media en onlinepetities zette Amnesty de regering 
onder druk om het buitensporige politiegeweld te stoppen en het 
recht op vrije meningsuiting te waarborgen. Zo bewezen onze 
online-activisten dat een toetsenbord of smartphone machtige 
wapens kunnen zijn om onrecht te bestrijden. 
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EINDEJAARSCAMPAGNE

Ook wereldwijd kreeg de internationale mensenrechtendag  

de nodige aandacht. Heel wat secties schreven mee met 

de alsmaar groeiende Letter Writing Marathon. Van 6 tot 

17 december kropen activisten van Amnesty uit meer dan 

tachtig landen in hun pen voor twaalf personen en gemeen-

schappen van wie de mensenrechten niet gerespecteerd 

worden. Ook in landen waar het niet rooskleurig is voor de 

mensenrechten, werd er geschreven. Zo verzamelde een 

Congolese activist liefst 1.800 brieven. Hartverwarmende 

en grensoverschrijdende solidariteit. De eindteller stond 

op een indrukwekkende 2,3 miljoen acties. Mensen 

schreven onder andere voor een holebi-activist uit Wit-

Rusland. Ihar Tsikhanyuk kreeg duizenden solidariteits-

kaartjes: ‘Als de moed om te vechten me in de schoenen 

zinkt, krijg ik een brief en gaat het licht van de hoop weer 

branden.’ De schrijfmarathon brengt niet alleen hoop , 

maar ook verandering en succes. Door de aanhoudende 

acties werden de Cambodjaanse activiste Yorm Bopha en 

de Russische activist Vladimir Akimenkov vrijgelaten. 

Autoriteiten kunnen één brief opzij leggen, maar duizenden  

brieven die schreeuwen om verandering kunnen ze niet 

negeren. Brieven schrijven verandert en redt wel degelijk 

mensenlevens. «

10 december is internationale mensenrechtendag. Het 

signaal voor heel wat activisten van Amnesty om weer en 

wind te trotseren voor onze traditionele eindejaarscampagne.  

Kaarsenstalletjes aan grootwarenhuizen, hartverwarmende  

acties, groot en klein. Zoals de groep uit Melle die traditie-

getrouw gaat postvatten op een druk kruispunt met het 

spandoek ‘10 december: dag van de mensenrechten’. 

Duidelijker kan het niet. Of de gigantische schrijfmarathon  

die ze ook dit jaar weer in Vosselaar organiseerden. Tien-

tal len activisten schreven twaalf uur lang brieven om 

mensen rechtenactivisten vrij te krijgen. Ook gemeenten en  

bibliotheken deden mee. Negentig gemeenten lieten trots 

de Amnestybanner wapperen in het straatbeeld. Twintig 

bibliotheken droegen hun steentje bij. Onze spot was op 

verschillende radio- en tv-stations te horen en te zien. 

Dit jaar konden we ook intekenen op de grote actie Music 

For Life van Studio Brussel. Activisten van Amnesty konden  

bij ons een actiepakket bestellen om mee aan de slag te 

gaan, en dat deden ze met verve. Van een verzamel actie 

van rosse muntjes op de kerstmarkt in As, een theekransje  

in Brasschaat, een concert op het conservatorium in 

Brussel, een wafelverkoop in Leuven tot een kamerconcert  

in Antwerpen. Bovendien werden er voor de mensenrechten  

verschillende verzoekplaatjes aangevraagd op Studio 

Brussel.

Op 9 december, de vooravond van de internationale mensen-

rechtendag, staken Senaatsvoorzitter Sabine de Bethune  

en Kamervoorzitter André Flahaut een grote Amnestykaars  

aan voor het Belgisch parlement. Een mooie actie die 

perfect de missie van Amnesty symboliseert: mensen-

rechtenschendingen belichten en zo slachtoffers uit het 

donker lichten.

• 90 gemeenten laten trots Amnestybanner wapperen in het straat

beeld.

• Activisten uit tachtig landen houden Letter Writing Marathon om 

mensenrechtenactivisten vrij te schrijven.

• Brieven schrijven verandert en redt wel degelijk mensenlevens.

INTERNATIONALE MENSENRECHTENDAG EN 
EINDEJAARSCAMPAGNE

VRIJLATING VAN YORM BOPHA
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AMNESTYDAG

INSPIREREND ONTMOETINGSMOMENT
Tijdens de Amnesty-dag op 5 oktober 2013 werd opnieuw duidelijk wat Amnesty International tot zo’n  
ontzettend sterke mensenrechtenorganisatie maakt: haar activisten. Activisten in alle maten en soorten, 
met ieder een eigen profiel en interesse. Het zorgt dan ook voor heel wat ‘buzz’, zo’n ontmoetingsdag.

Voorts wisselden de aanwezige Amnesty-supporters uit-

gebreid van gedachten over hun ervaringen en ideeën. 

Resultaat van deze brainstorm: een heel gamma aan 

actieconcepten. Ook onze motivatie om de mensenrechten  

aan te kaarten bij het grote publiek staat weer helemaal op 

scherp. Want de boodschap van Amnesty blijft brandend 

actueel. «

SERGEI NIKITINS 
HARTSTOCHTELIJKE OPROEP:  
‘BLIJF ACTIE VOEREN’

Dat niet alleen tientallen activisten uit heel het land, maar  

ook Sergei Nikitin, de directeur van Amnesty Moskou, er in  

Antwerpen bij was, had alles te maken met de campagne 

‘Poetin, stop de repressie. Kies voor vrijheid’. Hij en 

professor Katlijn Malfiet (KU Leuven) spraken over de 

ontwikkelingen in Rusland rond het recht op vrije 

menings uiting.

We luisterden tijdens de Amnesty-Dag ook naar Khaled 

El-Zayat, een half-Libanese, half-Cypriotische jongeman. 

Hij kent het geweld tegen holebi’s en transgenders maar 

al te goed. Jarenlang woonde hij in Jordanië waar hij 

verschillende keren te maken kreeg met homofoob geweld.  

Khaled legde uit waarom deze ervaringen hem er uitein-

delijk toe brachten om Jordanië te ontvluchten.

Onze spoedactie-vertalers zijn met een tachtigtal, alle-

maal vrijwilligers. Hun vertalingen moeten niet alleen 

correct zijn, ze moeten ook snel en efficiënt werken. In 

een werk winkel kregen ze van een deskundige een heel 

aantal bruikbare tips en aangepaste tools mee.
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MEER ACTIES

vooral een heel gezellige namiddag, met 

heel wat meer volk dan ik verwacht had. 

Daardoor heb ik ook behoorlijk wat geld 

bij elkaar gekregen voor Amnesty.’

 » REGIO GROTE MEREN

Het Landenteam Grote Meren heeft niet 

stilgezeten in 2013. Het team bleef zich 

inzetten voor mensenrechtenverdedigers 

in Congo en Burundi. De vrijwilligers 

coördineerden ook een pilootproject dat 

lokale Amnestygroepen vroeg om hun 

volksvertegenwoordigers aan te schrijven 

over foltering en geheime detentie in 

Rwanda. In mei 2013 organiseerde het 

team samen met de Frans talige collega’s 

en andere organisaties een manifestatie 

voor persvrijheid aan de Burundese 

ambassade. Die actie kon in Bujumbura 

op heel wat media-aandacht rekenen – 

een duidelijk signaal aan de Burundese 

overheid en een hart onder de riem voor 

de journalisten daar. Het team breidde 

zijn werkingsveld uit en gaat ook rond 

Oeganda werken.

 » FILMVOORSTELLING  
‘5 BROKEN CAMERAS’

Een jaar lang verzamelden Amnesty-

activisten foto’s en handtekeningen voor 

de rechten van de landbouwers in Jayyus, 

een Palestijns dorp op de Westelijke 

Jordaanoever. Als afsluiter van de actie 

vertoonden ze de documentaire ‘5 Broken  

Cameras’. Mohammad Othman, een 

men sen rechtenactivist uit Jayyus, kwam 

de film in- en uitleiden voor het enthou-

siaste publiek. Na afloop werden de 

handtekeningen en foto’s als een collage 

aan hem overhandigd.

 » ALLES OVER WAPEN-
HANDEL EN MENSEN-
RECHTEN 

Hoe zit het nu juist met het verband 

tussen wapenhandel en mensenrechten? 

Waar gaat het precies over? Wie zijn de 

belangrijke actoren en wat zijn de grote 

knelpunten? De vrijwilligers van het 

themateam Wapenhandel van Amnesty 

International legden het op 12 december 

haarfijn uit op een infoavond in 

Antwerpen. Zij brachten een boeiende 

uiteenzetting, doorspekt met heel wat 

concrete voorbeelden en cases. Na afloop 

kende de problematiek geen geheimen 

meer voor de deelnemers.

 » MUSIC FOR LIFE

‘Ik ben Esther en heb net stage gelopen 

bij Amnesty International. Maar ik kende 

de organi satie al langer, zij het oppervlak-

kiger. Ik heb Amnesty leren kennen via 

mijn ouders omdat ze als lid boekjes 

kregen die ik dan altijd las. Op school 

deden we ook mee met de Schrijf-ze-VRIJ-

dag. Ik ben daardoor ook zelf schrijfavon-

den beginnen organiseren op kleine basis. 

Tijdens Music For Life organiseerde ik 

een AmnesTea, een theepartijtje met heel 

veel lekkers om centjes in te zamelen voor 

Amnesty en om mensenrechten aan te 

kaarten, vooral rond de Ruslandcampagne. 

Ik heb dat gewoon thuis in mijn woon-

kamer gedaan. Het idee van AmnesTea 

bestond al, en omdat ik zelf heel veel met  

thee bezig ben, leek het me een goed 

idee om verder uit te werken. Taart, cake 

en thee zijn helemaal in, en dat kon ik 

mooi verbinden aan Amnesty door er iets 

gezelligs van te maken én met en voor 

mensenrechten bezig te zijn. Het was 

KLOKKENLUIDERS
In juni 2013 lekte Edward Snowden informatie over spionagepraktijken van de 
Amerikaanse veiligheidsdienst NSA. Een storm van verontwaardiging barstte los. 
Na een ontmoeting met Snowden in Moskou zei Amnesty: ‘Dat landen een persoon 
verhinderen om onwettige praktijken openbaar te maken, is een aanfluiting van 
het internationaal recht. Vrijheid van expressie is een universeel mensenrecht.’ 
Op 21 augustus werd de Amerikaanse militair Chelsea Manning veroordeeld.  
Ook zij had informatie doorgespeeld aan Wikileaks, over de praktijken van 
Amerikaanse militairen in Irak en Afghanistan. Amnesty startte een petitie op 
voor de vrijlating van Manning.
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jaren in verschillende projecten en 

schreef muziek en teksten voor theater, 

kunstprojecten en voor zichzelf. Het 

resultaat was een berg nieuwe liedjes die 

de oren streelden. Zijn programma kreeg 

de mooie titel ‘Vrolijkheid in slow 

motion’.

 » BRANDHAARDEN

Voor zijn 25-jarig bestaan organiseerde 

Amnestygroep Deinze, in samenwerking 

met onder andere Rodekruisopvang centrum 

Deinze, Vormingplus en de stedelijke 

bibliotheekorganisaties, drie lezingen 

onder de titel ‘Brandhaarden’. De hoofd-

redacteur van MO*magazine Gie Goris 

beet de spits af met een eerste lezing 

over Afghanistan op 6 november. Op  

13 november gaf Maarten Zeegers een 

uiteenzetting over Syrië en ten slotte 

sprak op 20 november Koen Vidal, chef 

buitenland bij De Morgen over de Demo-

cratische Republiek Congo.

 » VROUWENRECHTEN

Een gedreven team bleef vrouwenrechten 

in 2013 in de kijker zetten. Door de 

onlinenieuwsbrief ‘Focus op Vrouwen’, 

door schrijfacties, lezingen en activiteiten 

met groepen. Vooral de actie op moeder-

dag, 8 mei, mocht er zijn: Amnesty-

groepen en het team trokken de straat op 

met een cadeautje voor Vlaamse vrouwen, 

en vroegen ze om op te komen voor de 

rechten van anderen door onze petitie 

over seksuele en reproductieve rechten te 

ondertekenen. Een mooie aanloop naar 

de campagne ‘My Body My Rights’ die in 

2014 wereldwijd gevoerd wordt.

 » AMNESTY-CAFÉ

Op 16 december werd het eerste Amnesty- 

café voor en door jongeren georganiseerd 

in Antwerpen. Tussen pot en pint werden 

de campagnes en acties van Amnesty 

voorgesteld. Daarna wisselden de jongeren  

uitvoerig van gedachten over hun verwach-

tingen, hun dromen en hun ambities. Een 

inspirerende, gezellige avond die naar 

meer smaakt. Verwacht je dus maar aan 

een tweede Amnesty-café binnenkort in 

Gent. 

 » ONTBIJT MET VEILING

Amnestygroep Zuiderkempen organiseerde  

op 1 september een heuse “Spek mee AI”,  

een gezond en eerlijk ontbijt ten voordele 

van Amnesty. Tijdens en na het ontbijt 

was er randanimatie, een rommelmarkt 

en een veiling. Iedereen kon zelf meege-

brachte spullen verkopen.

 » GESLAAGD APERITIEF-
CONCERT IN LOKEREN

Het is een mooie jaarlijkse traditie in 

Lokeren. De Amnestygroep nodigt arties-

ten uit om het beste van zichzelf te 

geven. Op 16 november was Gerry De 

Mol aan de beurt. Hij speelde de laatste 

SYRIË
Elke dag zien we hartverscheurende en gruwelijke beelden uit Syrië. Zware mensen-
rechtenschendingen, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De 
burgerbevolking is het grootste slachtoffer. Begin 2014 zijn bijna 2,5 miljoen 
Syriërs hun land ontvlucht. Amnesty vraagt de internationale gemeenschap om 
meer hervestigingsplaatsen vrij te maken voor kwetsbare vluchtelingen en de hulp 
aan de buurlanden op te voeren. De VN-Veiligheidsraad moet de situatie doorver-
wijzen naar het Internationaal Strafhof. Vluchtelingenwerk organiseerde samen met 
Amnesty International, Broederlijk Delen, Pax Christi en De Morgen op 22 januari 
een avond rond Syrische activisten. Voor een afgeladen volle zaal deelden Amnesty-
onderzoekster Cilina Nasser, de Libanese oorlogsjournaliste Diana Moukalled en 
Syrisch activist en vluchteling Yahia Hakome hun kijk op het conflict. Ze analyseer-
den ook de gevolgen van de toenemende vluchtelingenstromen en de situatie van 
Syrische vluchtelingen in België. Een boeiende en confronterende avond.
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END FGM GALA
In Europa moeten naar schatting 500.000 meisjes en vrouwen leven met 
de gevolgen van vrouwelijke genitale verminking (in het Engels FGM). Zo’n 
180.000 anderen lopen elk jaar het risico. Amnesty International wil een 
sterk Europees beleid tegen genitale verminking. Vier kunstenaars, onder 
wie Walter Van Beirendonck, ondersteunden onze campagne door een 
kunstwerk te creëren van papieren rozenblaadjes, met daarop de hand-
tekeningen van activisten. De kunstwerken werden voorgesteld aan het 
publiek op een gala in Bozar op 27 februari, na een seminarie in het 
Euro pees Parlement. Na intense maanden van campagne voeren werd 
alvast een mooie overwinning behaald toen eind november de Europese 
Commissie haar actieplan voorstelde om genitale verminking uit te bannen.

 » MENSENRECHTEN-
BOOMPLANTING IN ESSEN

Hoe kan een gemeentebestuur mee de 

mensenrechten verdedigen? Door een 

mensenrechtenboom te planten. Een 

symbolische maar zeker ook krachtige 

boodschap dat het ieders verantwoorde-

lijkheid is om mee te strijden.

 » GENT OPENT OGEN TIJDENS 
FEESTEN 

Zoals meestal tijdens de Gentse Feesten 

was er ook dit jaar weer een activiteit van 

de Amnesty-regio Gent. De vrijwilligers 

van de regiogroep toverden de Sint-

Niklaaskerk om tot een expositieruimte 

met de foto’s van de reeks ‘Open je ogen’ 

– ‘Devoir de regard’ van de Franstalige 

afdeling van Amnesty. De expo onder-

streept de nauwe band van Amnesty 

International met fotografie en biedt een 

andere kijk op meer dan vijftig jaar strijd 

voor mensenrechten. De tentoonstelling 

kon op veel belangstelling rekenen.

 » VREDE IS NOG VER WEG  
IN COLOMBIA

‘Vrede is nog altijd ver weg voor onze 

gemeenschap’, zegt Jesús Emilio Tuberquia.  

Hij staart voor zich uit wanneer hij die 

woorden kalm en met die diepe stem van 

hem uitspreekt. Jesús Emilio is een van 

de leiders van de Vredes gemeen schap 

van San José de Apartadó en op bezoek 

bij het gemeentebestuur in Schilde.  

De Amnesty groep Schilde heeft deze 

ontmoe ting verzorgd. Al jaren steunen de 

groep en het gemeentebestuur de 

Vredesgemeenschap. Jesús Emilio dankt 

iedereen van harte en roept heel uitdruk-

kelijk op om brieven te blijven schrijven. 

Hij noemt het van levensbelang.

 » LEUVENSE STUDENTEN 
DEBATTEREN

Wat gebeurt er aan de Europese grenzen? 

Wat doen België en Europa om vluchte-

lingen en asielzoekers op te vangen – of 

wat doen ze niet? Het zijn vragen die de 

actualiteit beheersen. De Leuvense 

Amnestystudenten organiseerden in het 

voorjaar samen met studentenvereniging 

AEGEE Leuven een reeks lezingen over 

asiel en migratie. Studenten uit heel Europa  

gingen er met mensen uit de praktijk in 

dialoog over de relatie tussen mensen-

rechten en het migratiebeleid. «
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ONZE ORGANISATIE

DEMOCRATISCHE LEDENBEWEGING

Amnesty International is een wereldwijde demo cra-
tische ledenbeweging, actief in ruim 150 landen, 
met meer dan 3 miljoen leden, activisten en sympa-
thisanten.

 

Het hoofdkantoor is het Internationaal Secretariaat in 

Londen. Daar gebeurt het meeste onderzoekswerk en 

worden de rapporten gepubliceerd (www.amnesty.org). 

Het hoofdkantoor is volop bezig met decentraliseren naar 

regionale kantoren in Johannesburg, Hongkong, Mexico 

Stad en Nairobi.

In Vlaanderen is Amnesty International een vereniging 

zonder winstoogmerk (vzw). De Algemene Vergadering  

van de vereniging verkiest een raad van bestuur. Die is 

verantwoordelijk voor de strategische richting, de finan-

ciën en het bestuur van de organisatie. Op 31 december 

2013 waren dit de leden van de raad van bestuur:  

Karine Vandenberghe (voorzitter), Lieven De Wolf 

(plaatsver vangend voorzitter), Rik Vereecken (secretaris), 

Anne Vleminckx (penningmeester), Dominic Duthoit, 

Michel Janssens, Ilona Plichart, Ellen Renson, Joos 

Roets, Luc Toelen, Boris De Vloed.

Tot voor kort kon je betalend lid worden van Amnesty 

International Vlaanderen. Op de algemene vergadering 

van 20 april 2013 werd beslist om het lidmaatschap 

gratis te maken. Een duidelijk signaal dat lid zijn niet 

afhangt van een financiële bijdrage maar van je enga-

gement voor Amnesty. 

Verspreid over heel Vlaanderen zijn er zo’n 250 Amnesty-

groepen actief. Daarnaast zetten er duizenden individuele 

activisten en sympathisanten zich in voor mensenrechten 

door online actie te voeren, mee te demonstreren, brieven 

te schrijven, kaarsen te verkopen, affiches en flyers te 

verdelen of ons financieel te steunen. Amnesty inves-

teerde in 2013 in een nieuw datasysteem om nog beter 

de dialoog te kunnen aangaan met al zijn supporters.

MEDEWERKERS

Directeur Karen Moeskops heeft de operationele leiding 

van het nationaal secretariaat in Antwerpen. Op 31 decem-

ber 2013 werkten er 25 betaalde krachten (20 FTE’s)  

en 25 vrijwilligers op het secretariaat. Amnesty Inter-

national Vlaanderen heeft een loonbeleid op het niveau 

van de ngo-sector. De vergoeding van de directeur is 

4.246 euro bruto per maand, plus enkele voordelen zoals 

maaltijdcheques, een vergoeding voor onregelmatige 

werkuren, een gsm en een bedrijfsauto. Na een interne 

reflectieronde koos de volledige ploeg van het nationaal 

secretariaat voor haar interne cultuur waarden: gedreven-

heid – doelgerichtheid – professiona liteit – respect – 

samenwerking en collegialiteit – leer gierigheid.

SOCIAAL EN DUURZAAM

Amnesty International wil ook sociaal en maatschappelijk 

een voorbeeldfunctie vervullen en engagementen opnemen.  

Zo stellen we werknemers tewerk in het artikel 60systeem,  

een statuut voor langdurig werklozen zonder uitkering, en 

werkstudenten en stagiairs. Duurzaam omspringen met 

energie is ook erg belangrijk. Daarom hebben we ons met 

kleine en grote aanpassingen in het gebouw gefocust op 

een meer duurzame instelling en het comfort van onze 

medewerkers. «

Missie en visie

Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en 

onpartijdige organisatie die de naleving van alle mensenrechten 

nastreeft door onderzoek en actie. Onze activisten worden 

gedreven door verontwaardiging over ernstige mensenrechten-

schendingen en door hoop op een wereld waarin alle mensen-

rechten werkelijkheid zijn voor alle mensen.
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STEUN

Fondsenwerving

• In de zomer was ons team aanwezig op zomerfes

tivals als Sfinks, Dranouter en de Gentse Feesten.

• Ook op de Antwerpse Boekenbeurs is Amnesty een 

vaste waarde.

• Wens onze fondsenwervers volgende keer gerust 

proficiat. Zonder hen zou de wereld er slechter 

voorstaan.

Om haar mensenrechtenwerk te kunnen financieren kan Amnesty International rekenen op de steun van vele 
individuele activisten. Ook in 2013 gingen we de straat op om financiële steun van het publiek te vragen. 
Dit gebeurde telkens in het kader van één van onze campagnes. Zo krijgen onze (toekomstige) schenkers 
een duidelijk beeld waar onze organisatie voor staat.

op 11 januari 2013 op het Astridplein in Antwerpen met 

een gevangeniscel. Gekleed in oranje overalls symboli-

seerden de wervers de gevangenen van Guantanamo Bay. 

Het werd een dag vol warme gesprekken en vooral veel 

nieuwe mensen die zich voor de mensenrechten willen 

inzetten.

Ook voor Pussy Riot gaf ons team het beste van zichzelf 

door zich te verkleden als de bandleden. Veel voorbij-

gangers werden aangegrepen door het verhaal van de 

moedige vrouwen uit Rusland.

BOEKENBEURS

Op de Antwerpse boekenbeurs is Amnesty ook al jaren 

een vaste waarde. Dit jaar voerden onze wervers actie als 

Russische agenten en maakten ze de bezoekers er attent 

op dat er in Rusland veel minder vrijheden zijn. Onze 

stand was versierd met twee kunstwerken die een repres-

sieve figuur en een slachtoffer voorstelden. Geïnteresseer-

den kregen een gratis setje wenskaarten met cartoons 

over vrijheid van meningsuiting in Rusland. 

ACTIES TIJDENS STRAATWERVING

Onze straatwervers vragen met originele acties aandacht 

voor prangende mensenrechtenproblemen. Zo stonden we 
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ZOMERFESTIVALS

In de zomer stonden we met een geweldige stand op 

zomerfestivals als Sfinks Mixed en Dranouter. Alle bezoe-

kers konden gratis testen hoe groot hun activisme-impact 

is op het beleid in Rusland. Met een hamer konden ze zo 

hard mogelijk slaan. Hun klap zou symbolisch wegen op 

het beleid van Poetin. Jong en oud, klein en groot, ieder-

een heeft de actie van Amnesty gezien. We verzamelden 

honderden handtekeningen voor onze Ruslandpetities en 

schreven heel veel nieuwe schenkers in. Op Sfinks voerde 

een groepje kinderen de hele dag op eigen houtje actie 

voor Amnesty. Na afloop kwamen ze hun ingezamelde 

geld plechtig overhandigen. Een ontroerend moment.

Onze fondsenwervers hebben op straat echt hun best 

gedaan. Wens ze volgende keer als je ze ziet proficiat. 

Want zonder hen zou de wereld er slechter voorstaan.

ACTIE TI JDENS FESTIVAL DRANOUTER

“Over de grenzen heen werken”
Ik geef aan Amnesty omdat jullie bijna geen subsidies 

krijgen. Ik heb ook brieven geschreven. Dat Amnesty 

over de grenzen heen werkt, vind ik heel belangrijk. 

Omdat ik zelf niet over de grenzen heen kan werken, 

doe ik het via jullie. En wat ik ook heel belangrijk vind, 

is dat jongeren dicht bij huis van mensenrechten 

kunnen proeven. JOANNA, 70

“Amnesty doét iets in de wereld”
Ik steun Amnesty International financieel omdat  

ik vind dat de organisatie heel goed werk levert.  

Amnesty beschermt over de hele wereld mensen  

die vervolgd worden. Amnesty doét iets in de  

wereld. Ze verdedigen de mensenrechten en ze  

zorgen ervoor dat die nageleefd worden. Dat vind  

ik heel belangrijk. ALPHONSE, 96

WAAROM MENSEN  
AMNESTY TROUW STEUNEN

RECHTVAARDIGE WERELD NALATEN

In 2013 kregen we extra werkingsmiddelen uit drie tes-

tamenten waarin Amnesty Vlaanderen opgenomen was. 

Prachtige erfenissen waardoor we in staat zijn om nog 

meer acties op touw te zetten voor de mensenrechten.

Amnesty werkt hiervoor al jaren samen met Testament.be. 

Jan Rachels, voorzitter van Testament.be: 

“Bij de groepscampagne Testament.be beginnen we na 

zes jaar te merken dat meer en meer mensen een goed 

doel opnemen in hun testament: in 2013 waren er 3.500 

bezoekers op het Salon van het Testament en we kregen 

22.000 aanvragen voor de gids “Goed Geven”. Amnesty 

Vlaanderen surft mee op die golf. Amnesty heeft in de 

campagne een unieke status. Niemand anders focust zo 

sterk op mensenrechten.

Ik ken Amnesty International Vlaanderen al sinds mijn 

vijftiende levensjaar en ben er nu zestig. Een belangrijke 

voorwaarde om erfenissen te ontvangen: je moet iets 

bewezen hebben en een deel van je leden veroudert mee. 

Maar het allerbelangrijkste is de basis van je beweging. 

De vele vrijwilligers weten hoe cruciaal jullie werk is. Zij 

zijn dan ook de VIP’s onder de kandidaat-erflaters en ze 

zijn met veel.” «

“Basisidealisme blijft”
Mijn vrouw was vroeger lid van een schrijfgroep. 

Daarna schreef ze van thuis uit brieven op basis van 

jullie voorbeelden. Op school was ik vroeger de trek-

kende leerkracht voor onze Schrijf-ze-VRIJdag. Ik heb 

ook nog kaarsen en T-shirts verkocht voor Amnesty 

International. Nu hebben we het jammer genoeg te 

druk om dat nog te doen. Jammer dat mensen niet 

genoeg tijd hebben om dingen te doen die ze eigenlijk 

echt willen doen. Maar het basis idealisme is er wel 

nog altijd. Ik blijf Amnesty steunen. MARC, 51
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gedetailleerd financieel verslag van Amnesty opvragen. Dit 

kan via KarenM@aivl.be of via 03 271 16 16. Het verslag 

kan ook geconsulteerd worden op onze website www.aivl.be.

INKOMSTEN 2013

In 2013 bedroegen de totale inkomsten van onze organi-

satie 2.111.555 euro. Deze zijn afkomstig van:

Individuele schenkers (16 % losse giften – 59 % recur-

rente giften): Meer dan de helft van Amnesty’s supporters 

steunde de mensenrechten via een maandelijkse bijdrage.  

Daarnaast gaven ook een aanzienlijk aantal mensen 

spontaan via een overschrijving op Amnesty’s rekening-

nummer of online via onze website. Er bestaat ook nog 

steeds een grote groep schenkers die hun bijdrage gaf na 

ontvangst van een persoonlijke brief met een overschrij-

vingsformulier. Schenkers die op jaarbasis 40 euro of 

meer aan Amnesty schonken, ontvingen automatisch een 

fiscaal attest. En sympathisanten die hun engagement 

wilden laten voortduren wanneer ze er niet meer zijn, 

konden onze organisatie in hun testament opnemen.

Subsidies (13 %): De Vlaamse afdeling van Amnesty 

ontving een subsidie van de Vlaamse overheid, enkel voor 

mensenrechteneducatie, vormingsinitiatie en begeleiding 

van Amnesty-groepen. Internationaal zijn hier duidelijke 

spelregels voor vastgelegd, zodat de organisatie nauwlet-

tend blijft waken over haar (financiële) onafhankelijkheid.  

Lidgelden (3 %): In 2013 betaalden 3.749 leden een 

lidmaatschapsbijdrage.

ROMAACTIE
In heel Europa zijn Roma het slachtoffer van discri-
minatie. Ze moeten in kampen overleven in menson-
waardige omstandigheden. Ze moeten gedwongen 
uitzettingen uit kampen ondergaan. Ze stuiten op 
segregatie in het onderwijs. Die dagelijkse realiteit 
voor Roma maakten we zichtbaar door een Roma-
kamp te bouwen aan het Europees Parlement op 
8 april, Internationale Romadag. Amnesty en Roma-
activisten zorgden voor een flashmob, waarin ze een 
gedwongen uitzetting uit het kamp naspeelden. Onze 
actie had effect: een vertegenwoordigster van de 
Europese Commissie verklaarde dat de Commissie 
stappen zou ondernemen tegen lidstaten die het 
discriminatieverbod niet respecteren.

Financiële onafhankelijkheid
Amnesty International draagt onafhankelijkheid en onpar-

tijdigheid hoog in het vaandel. Van zeer groot belang daarin 

is haar financiële onafhankelijkheid. Amnesty accepteert 

daarom geen giften of subsidies van de federale overheden. 

Dit wil zeggen dat Amnesty voor haar werk bijna geheel is 

aangewezen op giften en bijdragen van haar leden en 

schenkers (> 80% van de inkomsten). Een belangrijk 

aspect in Amnesty’s fondsenwerving is dan ook het onder-

houden van de relatie met al haar sympathisanten.

Transparantie
Amnesty wil haar supporters transparant, duidelijk en 

volledig informeren over het gevoerde beleid en volledige 

verantwoording afleggen over het gebruik van de haar 

toe vertrouwde middelen. De jaarrekening wordt opgemaakt  

door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Alge-

mene Vergadering. Ze wordt bovendien gecontroleerd door  

een externe revisor, Clybouw, die onze rekeningen voor 

2013 zonder enig voorbehoud heeft goedgekeurd. Amnesty  

Vlaanderen is ook lid van de Vereniging voor Ethiek in de 

Fondsenwerving (VEF) waarbij zij de deontologische code 

jaarlijks onderschrijft. Als lid van de VEF verbindt Amnesty  

zich ertoe om aan haar schenkers waarborgen te bieden 

van de morele kwaliteit van haar fondsenwerving en van 

doorzichtigheid van de rekeningen.

Fiscale Attesten
Amnesty International Vlaanderen vzw is een door de 

overheid erkende ngo. Op basis van controles door de FOD 

(Federale Overheidsdienst) Financiën ontving Amnesty 

Vlaanderen opnieuw het recht om fiscale attesten uit te 

keren voor de periode 2012 tem. 2017. Iedereen kan een 
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Lokale Werking (5 %): Amnesty-vrijwilligers namen ook 

een deel van Amnesty’s inkomsten voor hun rekening. Zij 

organiseerden doorheen heel Vlaanderen allerlei acties en  

evenementen en verzorgden het overgrote deel van de 

verkoop van de Amnesty-kaarsen en -kaarten op het einde 

van het jaar. 

Andere (3 %): Hieronder vallen de opbrengsten uit o.a. 

licenties en sponsoringafspraken met bedrijven en andere 

organisaties alsook uit evenementen en de samenwerking 

met Triodos Bank. Ook kon Amnesty opnieuw rekenen op 

jaarlijkse tewerkstellingssteun.

UITGAVEN 2013

In 2013 bedroegen de totale uitgaven van onze organisa-

tie 2.374.458 euro. De respectievelijke loonkosten wer-

den in elk van de uitgavenposten verwerkt. Dit bedrag 

werd besteed aan: 

Onderzoek (26%): De geloofwaardigheid van Amnesty 

International staat of valt met de kwaliteit van haar rap-

porten. Het Internationaal Secretariaat in Londen coördi-

neert en voert onderzoek naar mensenrechtenschendingen 

in alle regio’s van de wereld. De resultaten van dit onder-

zoek worden voorgesteld in rapporten en zijn de basis voor 

acties en campagnes. Onze Vlaamse sectie droeg opnieuw 

ongeveer 25% van haar inkomsten af aan het internatio-

nale secretariaat. Zo droegen onze schenkers rechtstreeks 

bij aan de onderzoeksmissies en het tot stand komen van 

Amnesty’s rapporten alsook om de werking ter plekke, 

daar waar de meeste schendingen gebeuren, op te kunnen 

nemen. Op basis van deze rapporten en door intensief 

lobbywerk wees Amnesty regeringen en internationale 

organisaties, zoals de VN, op hun verantwoordelijkheid. 

Mensenrechtencommunicatie (18 %): Amnesty hecht er 

veel belang aan om de relatie met haar leden, schenkers 

en andere activisten te onderhouden en hen te blijven 

betrekken bij de beweging. Het tijdschrift ‘Amnesty in 

Actie’ en de verschillende e-zines informeerden hen over 

de werking van de organisatie en over de inhoud van het 

werk. De website, met links naar alle andere Amnesty-

sites in de wereld, alsook de ‘social media’, vormen een 

alsmaar belangrijker informatiekanaal. Ook via de media 

sensibiliseerden we het grote publiek voor de problema-

tiek van mensenrechtenschendingen en de resultaten die 

we bereiken. Door regelmatige communicaties via ver-

schillende kanalen bedankten we onze supporters voor 

hun steun, financieel en/of tijd, en hielden we hen op de 

hoogte van wat er met hun bijdrage gebeurde. 

Acties en Campagnes (21 %): Amnesty is een actie- en 

campagnebeweging en brengt zo jaarlijks bepaalde thema’s  

onder de aandacht. In het voorbije jaar was dat opnieuw 

rond het Internationaal Wapenhandelsverdrag dat in april 

van dit jaar bijna unaniem werd aangenomen door de 

Verenigde Naties! Daarnaast lag de focus van ons werk in 

2013 op de mensonwaardige behandeling van vluchtelin-

gen en migranten in Europa, beperking van vrijheid van 

meningsuiting in Rusland, schending van holebirechten, 

mensenrechten in België enz. De lokale Amnesty-vrijwil-

ligers ontvingen geregeld actie- en campagnepakketten. 

Speciale aandacht ging naar mensenrechteneducatie via 

specifiek voor scholen ontwikkelde lespakketten.

Fondsenwerving (17%): Om Amnesty te kunnen blijven 

verzekeren van haar financiële onafhankelijkheid inves-

teert zij in het werven van individuele giften en andere 

inkomsten. Amnesty werkt net als andere ngo’s samen 

met gespecialiseerde partners voor haar fondsenwerving. 

Amnesty ontwikkelde en onderhield voor haar fondsen-

werving een waaier aan acties, waaronder o.a. het straat-

wervingproject, telemarketingacties enz. Vier keer per jaar  

ontving een deel van de financiële activisten per brief een 

vraag voor een hernieuwde gift. Amnesty nam ook terug 

deel aan de campagne ‘testament.be’ die door Emo VZW 

voor verschillende ngo’s samen wordt georganiseerd. 

Verder ontwikkelde zij ook een aantal producten voor 

verkoop, zoals kaarsen, tijdens haar eindejaarscampagne.

Organisatie ondersteuning (18 %): Zoals elke organisatie 

had Amnesty een aantal vaste uitgaven die te maken 

hebben met haar huisvesting en uitgaven voor het voeren 

van een deugdelijke administratie: boekhouding, logis-

tiek, het inbrengen en updaten van adresgegevens, tele-

foon, internet, pc-netwerk, portkosten.

De Algemene Vergadering van Amnesty keurde een inves-

tering in fondsenwerving goed vanuit de reserves met als 

doel de inkomsten van Amnesty op lange termijn te kun-

nen blijven garanderen. Dit verklaart het ingecalculeerde 

deficitaire resultaat voor 2013. «

organisatie-ondersteuning 18%

fondsenwerving 17%
acties & campagnes 21%

onderzoek 26%

mensenrechtencommunicatie 17%
subsidie 13%

andere 3%

lidgeld 3%

lokale werking 5%

recurrente gif ten 59% losse gif ten 16%

INKOMSTEN 2013 UITGAVEN 2013
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“Ik sta in het krijt bij alle mensen die ons 

steunden. Alles wat ons overkomt, krijgt 

betekenis door jullie acties. Ik ben jullie daar 

oneindig dankbaar voor.”
NADEZHDA (NADIA) TOLOKONNIKOVA , EXPUSSY RIOT, RUSL AND, 

VRI J SINDS DECEMBER 2013

“Jullie solidariteitskaartjes zijn fantastisch. 

Toen ik de eerste kreeg, moest ik huilen.”
LGBTACTIVISTE CL ARE,  

DIE STRI JDT TEGEN DE ANTIHOMOWET, OEGANDA

“De steun en de aanmoedigingen van over de 

hele wereld hebben mijn moeder en mij door 

deze moeilijke, eenzame tijd gesleept.”
SHI TAO, JOURNALIST, CHINA , VRI J SINDS SEPTEMBER 2013

“Hartelijk bedankt voor al jullie werk.”
NASRIN SOTOUDEH, MENSENRECHTENADVOCATE, IR AN, 
VRI J SINDS SEPTEMBER 2013

“Ik dank jullie voor de nooit aflatende steun. Zonder 

jullie had ik het, denk ik, niet volgehouden in het 

ziekenhuis. Ook bedank ik jullie voor alles wat jullie 

gedaan hebben om mijn leven te redden.”
BEATRIZ, EL SALVADOR, 

OVERHEID WEIGERDE HA AR EEN LEVENSREDDENDE ABORTUS

“Jullie berichten hebben ons aangemoedigd  

om door te gaan toen ze ons onder druk zetten. 

We zijn jullie héél dankbaar voor de steun.”
ACTIVISTES VAN DE 26 OK TOBERCAMPAGNE TEGEN 
HET RI JVERBOD VOOR VROUWEN IN SAUDIAR ABIË

JIJ HIELP DEZE MENSEN IN 2013

Amnesty International

Kerkstraat 156

2060 Antwerpen

T: 03 271 16 16

F: 03 235 78 12

E: amnesty@aivl.be

W: www.amnesty.be

 facebook.com/amnestyvlaanderen

 twitter.com/amnestyvl

De strijd voor mensenrechten steunen? Dat kan  

op rekeningnummer BE25 0000 0000 8282 van  

Amnesty International Vlaanderen vzw.

V.U.: Karen Moeskops, 

Amnesty International Vlaanderen vzw, 

Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen
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