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2015 – DE HARDE FEITENWOORD VOORAF

ER IS EEN ALTERNATIEF

WE KUNNEN ALTIJD KIEZEN:
UITGAAN VAN ONZE
KWETSBAARHEID OF VAN
ONZE VEERKRACHT

Beste supporter van Amnesty,

Het jaarverslag daagt uit om na te denken over 

onze missie, over hoe we onze doelstellingen 

vorig jaar invulden.

DUBBEL GEVOEL

2015 laat ons met een dubbel gevoel achter. 

Het was een jaar met succesvolle en motive-

rende acties. Maar ook een jaar waarin de men-

senrechten extreem onder druk kwamen en 

angst overheerste op vele vlakken. Angst werd 

het gangbare betaalmiddel in het openbare 

debat, en dat is doodjammer. De Europese 

politiek wordt gedomineerd door angst voor 

terrorisme, angst voor asielzoekers, angst over 

de toekomst van Europa. In een tijd waarin het 

dogma ‘Er is geen alternatief’ onterecht als 

hoogste wijsheid geldt, hebben we niet veel 

meer nodig om ons machteloos te voelen. Alleen 

is er wél een alternatief.

VEERKRACHT

Het alternatief is respect voor mensenrechten. 

We kunnen altijd kiezen: uitgaan van onze 

kwetsbaarheid of van onze veerkracht. Wereldwijd 

is die veerkracht typisch voor de verdedigers 

van mensenrechten. Duisternis kan nooit duis-

ternis verbannen. Dat kan alleen het licht. En 

het is duidelijk dat het licht voor Amnesty 

Vlaanderen ook in 2015 overvloedig mocht 

schijnen. 

Onze activisten waren bijzonder actief. Of het 

nu ging om demonstraties, Schrijf-ze-VRIJdag, 

brieven schrijven, creatief actievoeren, fondsen 

werven: altijd kunnen we rekenen op de slag-

krachtige beweging van Amnesty. Ook in 2015 

werd ze beduidend groter. En natuurlijk hebben 

niet al onze acties meteen resultaat. Zo zit de 

Saoedische blogger Raif Badawi nog altijd 

achter slot en grendel. Maar daarover zegt zijn 

vrouw Ensaf: ‘Voor alle mensen die actie blijven 

voeren voor Raif: jullie protest maakt een ver-

schil. Blijf alsjeblieft doorgaan met actievoeren 

tot Raif vrij is.’

UITDAGINGEN

Dat is wat we samen doen. We leven in een 

wereld vol uitdagingen: de opvang van vluch-

telingen en van slachtoffers van geweld, de 

strijd tegen terreur, de vrije meningsuiting die 

onder druk staat. Om die problemen aan te 

pakken, moeten wij ervoor zorgen dat de men-

senrechten centraal blijven staan. Jouw bijdrage 

aan de strijd voor de mensenrechten is cruciaal 

en draagt bij tot de oplossing. Getuige de suc-

cessen die we in 2015 samen boekten op ver-

schillende gebieden.

Laat ons samen blijven opkomen voor de men-

senrechten!

Rik Vereecken, Voorzitter

Hilde Stals, Covoorzitter

COVER: Demonstrant in Mexico City © Edgar Garrido/Reuters

Rik Vereecken, voorzitter Hilde Stals, covoorzitter
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2015 – DE HARDE FEITEN

MEER DAN OOIT ZIJN MENSENRECHTEN 
DE SLEUTEL JAN POLLET, VERANTWOORDELIJKE POLITIEKE ZAKEN

Chelsea Manning, Edward Snowden en Julian Assange staatsvijanden. 

In Guantanamo blijven meer dan honderd gevangenen illegaal vastzitten. 

Dichter bij ons stond Rusland tegenover de Europese Unie in Oekraïne.

PRIORITEITEN
De mensenrechten staan niet hoog op het prioriteitenlijstje van de 

bovenstaande regeringen. Amnesty International staat elke dag op om 

dat te veranderen. Omdat het moet. En omdat we de grote uitdagingen 

van vandaag maar echt kunnen aanpakken door mensenrechten te 

bevorderen en te respecteren.

AMNESTY TOONDE MET BAANBREKEND
ONDERZOEK DE VERSCHRIKKELIJKE
BRUTALITEIT

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens was een antwoord 

op oorlogen en de ergste misdaden die de mensheid kent. We mogen 

deze niet zomaar opzijschuiven als het ergens moeilijk wordt. Integendeel. 

De mensenrechten moeten ook een rem zetten op wat overheden in 

barre tijden mogen. Angst is soms heel terecht, maar het is aan ons om 

ervoor te zorgen dat kortzichtige politieke of religieuze leiders die angst 

niet gebruiken om haat en verdeeldheid te zaaien.

KLIMAAT VAN ANGST
Europa werd opgeschrikt door terreur en terreurdreiging. In Syrië en Irak 

woedt de bloedige oorlog verder. Alle strijdende partijen begaan er gruwel-

daden, IS en de Syrische overheid inbegrepen. Burgers slaan massaal 

op de vlucht, vooral in eigen land en naar buurlanden. Daar zijn hun 

levensomstandigheden vaak afgrijselijk en vinden ze geen enkel toekomst-

perspectief. Wereldwijd zijn 60 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog 

en geweld: de ergste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. 

Daardoor kwamen in 2015 ook tienduizenden migranten naar Europa. De 

Europese Unie en de lidstaten startten pas volwaardige zoek- en reddings-

operaties op de Middellandse Zee toen er al honderden mensen verdronken 

waren. In plaats van de bescherming van vluchtelingen samen aan te 

pakken, begonnen sommige lidstaten hun grenzen af te schermen of 

boden ze niet genoeg opvang. Gelukkig waren landen als Duitsland, 

Zweden en België wel bereid om vluchtelingen op te vangen. 

REPRESSIEVE OVERHEDEN
In Nigeria begon het jaar met bloedige aanslagen door Boko Haram. 

Amnesty International toonde de wereld met baanbrekend onderzoek en 

satellietbeelden de verschrikkelijke brutaliteit. Ook de Nigeriaanse over-

heid schendt de mensenrechten en begaat grove oorlogsmisdaden. In 

de Centraal-Afrikaanse Republiek leidde angst tot haat en tot de etnische 

zuivering van hele gebieden. In grote delen van Afrika zijn machtheb-

bers ook bang voor zichzelf en hun toekomst. Verschillende landen wil-

len niet langer meewerken aan het Internationaal Strafhof. Of macht-

hebbers veranderden of schonden hun grondwet om aan de macht te 

kunnen blijven. Dat leidde in Burundi tot geweld en tot de ergste men-

senrechtencrisis sinds het einde van de burgeroorlog. 

In een reeks arrestaties en verdwijningen maakte China meer dan 200 

advocaten en activisten monddood. In de Verenigde Staten deed een 

rapport over de misbruiken in het ‘renditions’-programma van de CIA 

veel stof opwaaien, maar het leidde niet tot vervolgingen, laat staan 

genoegdoening of zelfs maar excuses. Ondertussen blijven klokkenluiders 

• Angst, geweld en vluchtelingen blijven 
media en beleid domineren.

• Soms zijn regeringen zelf bron van 
angst door radicaal te antwoorden met 
repressie.

• Een positieve, beschermende aanpak is 
nodig. Die vinden we in de 
mensenrechten.

In Aleppo blijft het Syrische regime bevrijde wijken 
platbombarderen en overlevenden terroriseren met de 
overvliegende regeringsvliegtuigen.
© Amnesty International, Khalil Hajjar

Op 7 januari 2015 verwoest Boko Haram bijna alle huizen in het volgebouwde Doro Baga (Nigeria).
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VLUCHTELINGENCRISIS EN SOS EUROPA

• Er blijven mensen sterven op weg naar 
veiligheid in Europa.

• De burgersolidariteit is enorm, maar 
de oplossingen van de Europese 
leiders blijven ondermaats.

• Voor oorlogsvluchtelingen blijft het 
bijna onmogelijk om Europa veilig en 
legaal te bereiken.

ANGST VOOR AANZUIGEFFECT LEIDT 
TOT ZWARE DODENTOL ANNE CLAEYS, VERANTWOORDELIJKE BELEID

VLUCHTELINGENCRISIS EN SOS EUROPA

Al in 2013 trok Amnesty International met de 

VN-Vluchtelingenorganisatie aan de alarmbel 

omdat mensen voor de Italiaanse kust verdron-

ken. De Italiaanse operatie Mare Nostrum redde 

150.000 mensenlevens. Uit schrik voor een 

aanzuigeffect stopte deze operatie eind 2014, 

maar de conflicten, de armoede en de vervol-

ging waar de mensen voor vluchtten, bleven 

duren. De tocht over zee werd gevaarlijker, en 

toch zagen meer dan 27.000 mensen in de 

eerste maanden van 2015 geen andere uitweg 

dan de  gevaarlijke bootjes. Niet iedereen haalde 

de overkant.

Rouwstoet voor de verdronken bootvluchtelingen in Brussel

ACTIES EN LOBBYWERK
Nadat in april in één week meer dan duizend 

mensen verdronken, stapt Amnesty mee in de 

rouwstoet om bootvluchtelingen te herdenken 

en een grootschalige reddingsoperatie te eisen. 

Ook op het filmfestival Mooov voerde Amnesty 

actie in het kader van de SOS Europacampagne. 

Met resultaat: eind mei beslisten de Europese 

leiders eindelijk om de zoek- en reddingsope-

raties te verdriedubbelen. Hoewel er meer 

vluchtelingen en migranten kwamen, waren er 

veel minder dodelijke slachtoffers. 

GEVAARLIJKE BALKANROUTE
Toch blijven mensen sterven op weg naar vei-

ligheid in Europa. Bovendien is Europa veel 

minder veilig dan ze hoopten. Griekenland kan 

de instroom nauwelijks aan. Migranten worden 

er aangevallen en de opvang is ondermaats. 

Duizenden asielzoekers trokken via de Balkan 

verder op zoek naar betere omstandigheden. 

Die landroute is even gevaarlijk als de zeeroute. 

Op zomerfestivals vroegen we ook in België 

aandacht voor hun lot.

Onderweg door de Balkan worden vluchtelingen 

en migranten uitgebuit, mishandeld en soms zelfs  

Met deze advertentie vroeg Amnesty aandacht voor de rechten van 
migranten, asielzoekers en vluchtelingen. Ze werd geselecteerd voor  
De Standaard Solidariteitsprijs. © Vice

Tussen 13 en 15 augustus neemt het Italiaanse fregat Virginio Fasan 
1.004 vluchtelingen aan boord (uit onder meer Syrië, Somalië, 
Bangladesh en Gambia).

Op zomerfestivals vroegen we aandacht voor het lot van vluchtelingen.
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FORT EUROPA
Geen land telt zoveel vluchtelingen als Turkije. 

In november belooft Europa 3 miljard euro om 

de situatie voor asielzoekers in Turkije te ver-

beteren. In ruil zal Turkije de migratiestroom 

naar Europa indijken. Tegelijk stelt Amnesty 

zware mensenrechtenschendingen vast in Turkije. 

Zo sluit het land asielzoekers onrechtmatig op 

en dwingt het ze om terug te keren naar Syrië 

en Irak. Door Turkije in te schakelen als poort-

wachter van Europa, riskeert de EU medeplich-

tigheid aan die mensenrechtenschendingen.

OP NAAR 2016
Wat wensen wij Europa en vooral de vluchte-

lingen toe in 2016? Dat Europa erin slaagt om 

de vluchtelingenstroom op een geordende manier 

aan te pakken, met respect voor elk individu. 

Dat vluchtelingen asiel kunnen aanvragen en 

kunnen rekenen op menswaardige opvang. En 

dat Europa veilige en legale migratiekanalen 

opzet, zodat het niet meer nodig is je leven te 

riskeren om naar Europa te komen. Daar blijft 

Amnesty campagne voor voeren.

VLUCHTELINGENCRISIS EN SOS EUROPA

teruggestuurd. Muren, geweld, traangas en rub-

berkogels moeten mensen tegenhouden. Landen 

schuiven de verantwoordelijkheid van zich af, 

waardoor tienduizenden vluchtelingen vastzitten 

in Griekenland in erbarmelijke omstandigheden.

EUROPA SCHIET WAKKER
Begin september maakt het beeld van een ver-

dronken kleuter de wereld stil. De duizenden 

mensen die net als Aylan verdronken, krijgen 

een gezicht. De Europese leiders komen tot een 

akkoord om – helaas vrijblijvend – 160.000 

vluchtelingen uit Italië en Griekenland te ver-

spreiden over Europa. De uitvoering gaat tergend 

traag en de Fort Europamentaliteit blijft bestaan.

De Syrische vluchteling Mohamed Kazkji op de Amnesty Dag in 
Brussel: ‘Ik zwom drie uren zonder zwemvest door de hoge golven. 
Rond mij zag ik mensen verdrinken. Het duurde uren voor de Maltese 
kustwacht ons kwam redden.’

De burgersolidariteit is enorm. Burgers sprin-

gen in waar de overheid tekortschiet. Overal in 

Europa zijn er solidariteitsmarsen. Amnesty 

lanceert in België samen met ngo’s en burger-

bewegingen het initiatief Refugees Welcome, 

met een website en een mars. In Brussel komen 

meer dan 15.000 mensen op straat voor betere 

opvang van vluchtelingen. Amnesty verspreidt 

een informatief boekje over vooroordelen tegen 

vluchtelingen.

Op 14 oktober zet Amnesty deze eis kracht bij 

door 40.000 handtekeningen af te geven op 

het kabinet-Michel. In heel Europa voert Amnesty 

actie. U2 vraagt op zijn Europese tour solida-

riteit met vluchtelingen, samen met Art for 

Amnesty. 

GEWELD, TRAANGAS
EN RUBBERKOGELS
MOETEN VLUCHTELINGEN
TEGENHOUDEN

Luc Severins op de mars in Brussel: ‘Als ik de beelden op tv zie, kan 
ik niet thuis blijven zitten.’ Michèle Lemmens: ‘Ik geloof dat het 
goede overwint. Maar soms is het moeilijk als je ziet hoe mensen 
reageren op andere mensen.’ Vluchtelingen wachten bij de Macedonische grens in Griekenland in de buurt van Idomeni. © Amnesty International, Richard Burton

De actie #Open To Syria ondersteunt de campagne voor Syrische 
vluchtelingen met foto’s uit de Bekavallei in Libanon.
© Ali Alsheikh Khedr, Amnesty International
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TERRORISTISCHE AANSLAGEN

VEILIGHEID EN MENSENRECHTEN
JAN POLLET, VERANTWOORDELIJKE POLITIEKE ZAKEN

OVERAL WORDT DE 
STRIJD TEGEN TERRORISME
GEBRUIKT OM MENSEN -
RECHTEN IN TE PERKEN

Meteen na Verviers kondigde ook de Belgische 

regering maatregelen aan: nieuwe strafbare 

feiten in het strafwetboek, nieuwe administra-

tieve mogelijkheden in het vluchtelingenrecht, 

nieuwe mogelijkheden om mensen hun dubbele 

nationaliteit af te nemen. In het parlement 

uitte Amnesty International zijn bezorgdheid. 

De regering vijlde de scherpste kantjes van de 

aankondigingen af vóór de teksten naar het 

parlement gingen. We blijven bezorgd: tiental-

len antiterreurwetten sinds 2002 hebben op 

de mensenrechten een impact die dringend 

aan evaluatie toe is. 

ETNISCH PROFILEREN
Op het terrein zijn de gevolgen ook te voelen. 

De nooit geziene lockdown van Brussel, groot-

scheepse politieacties en onzorgvuldige com-

municatie maakten onder andere dat veel 

Belgische moslims zich geviseerd voelen. 

Wederzijds wantrouwen wordt stevig aangewak-

kerd. Toch beseffen veel mensen dat we precies 

daartegen moeten optreden om België veilig 

te houden. Het vertrouwen in de vertegenwoor-

diger van de staat op straat – de politie – moet 

teruggewonnen worden. Net daar ziet Amnesty 

International sinds de aanslagen in Parijs een 

groeiend probleem. In 2015 noteerden we heel 

wat verhalen en getuigenissen van mensen met 

een Midden-Oosters of Noord-Afrikaans uiter-

lijk die zich onheus behandeld voelden. Dat de 

politie etnisch profileert, is al langer een pro-

bleem en is verboden want discriminerend. In 

tijden van toenemende polarisering is het ook 

contraproductief. Het ondermijnt elke poging 

om wederzijds vertrouwen op te bouwen. Daarom 

was het schrijnend te zien hoe burgemeesters 

en politieke verantwoordelijken reageerden: 

defensief en minimaliserend. Ze namen ‘hun’ 

politie onvoorwaardelijk in bescherming. 

Jammer, want het is niet ‘hun’ politie maar die 

van iedereen. 

Amnesty in Vlaanderen sprak zich uit en volgt 

dit verder op in 2016. Want alleen respect voor 

mensenrechten is een solide hoeksteen voor 

een samenleving waarin iedereen vrij en waar-

dig zijn leven kan uitbouwen. Daar blijven wij 

samen met jou voor vechten. Nu meer dan ooit.

Elke staat moet het recht op leven, vrijheid en 

veiligheid van de burgers beschermen. In 2015 

kregen die rechten rake klappen. Charlie Hebdo, 

de joodse supermarkt in Parijs, de anti-terreur-

actie in Verviers, Bataclan, Stade de France: 

de beelden blijven op ons netvlies gebrand 

staan. Het antwoord op al dat geweld is de 

herhaling van een vast stramien dat we de laat-

ste jaren goed leerden kennen. 

REPRESSIE IN NAAM VAN STRIJD TEGEN 
TERREUR 
Overheden nemen nieuwe strafbare feiten op 

in hun strafwetboeken. Ze bedenken ‘uitzon-

derlijke’ procedures. Ze creëren ‘misdrijven’ 

die weinig met de aanslagen te maken hebben. 

Ook voorbereidende handelingen voor die mis-

drijven worden strafbaar. Tot zelfs de voorbe-

reidingen op die voorbereidende handelingen. 

Op den duur weet niemand nog wat strafbaar 

is en wat niet. Bovendien worden die nieuwe 

maatregelen vaak in een rotvaart door parle-

menten gejaagd. 

Dat het zo dringend is, maakt het onmogelijk 

om stil te staan bij de effectiviteit of bij de 

gevolgen voor de rechtsstaat. De massabewa-

king, de ingeperkte vrijheden, de samenwerking 

met overheden die folteren of hun eigen bevol-

king uitmoorden: in de hele wereld wordt de 

strijd tegen terrorisme gebruikt om mensen-

rechten in te perken.

CAMPAGNE SCHRIJFMARATHON

Activisten stappen op in mars met slachtoffers 
van foltering uit Chicago tijdens Amnesty USA’s 
mensenrechten-conferentie in Chicago in 2014
© Scott Langley/Amnesty

• Overheidsmaatregelen tegen 
terrorisme hebben een grote 
impact op de mensenrechten.

• Om België veilig te houden, 
moeten we vooral het wederzijds 
vertrouwen weer opbouwen.

• Dat de politie etnisch profileert, 
is problematisch en 
discriminerend.
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eindelijk onder de loep door de zaak van John 

Jeannette Solstad Remø. Op dat elan wilden 

we ook in 2015 verder gaan. 

 

 PRACHTIG. ‘Wauw, wat een prachtige 
resultaten voor zowel Amnesty 

Vlaanderen als Amnesty International. 
Proficiat aan heel Amnesty. Ook voor mezelf 
was het heel motiverend om verder te werken 
met deze geweldige organisatie met zo’n 
respons en respect voor wat de vele vrij-
willigers allemaal doen. Prachtig. Bedankt 
voor de positieve informatie en graag tot de 
volgende activiteiten. Warme groeten van 
Ludo Mees, Amnestygroep Hasselt’

GROTE AMBITIES
We schreven onder andere voor de Amerikaanse 

Albert Woodfox die al 43 jaar in eenzame opslui-

ting zat, en voor de jonge gewetensgevangene 

Phyoe Phyoe uit Myanmar. Ook voor de Oezbeekse 

journalist Muhammad Bekhzanov die een lange 

celstraf uitzit voor zijn kritische stem, en voor 

de meisjes in Burkina Faso die als kind uitge-

huwelijkt worden. De ambities lagen hoog. 

Vanuit Vlaanderen wilden we 30.000 brieven 

en solidariteitskaartjes versturen. 

Nieuw was dat we op zoek gingen naar BV’s die 

de Schrijfmarathon een warm hart toedragen. 

Onze peter en meter Bert Gabriëls en Eva De 

Roovere zetten zich met hart en ziel in om de 

Schrijfmarathon uitgebreid te promoten. Bert 

Gabriëls onder andere met een scherp opinie-

stuk over vrije meningsuiting in Saoedi-Arabië. 

GEMARTELD VOOR EEN BEKENTENIS
MUHAMMAD BEKZHANOV OEZBEKISTAN
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Doe mee AAn De ScHrIjfmArAtHon VAn 5 tot  
31 December.         www.schrijfmarathon.be

LEVENS VERANDEREN
JOUW BRIEF KAN

In 1999 werd journalist Muhammad Bekzhanov gefolterd door de Oezbeekse veiligheidsdiensten. Hij werd 
geslagen met rubberen stokken en kreeg elektrische schokken. Uiteindelijk tekende hij een ‘bekentenis’ van 
‘staatsondermijnende activiteiten’. Muhammad is redacteur van een verboden oppositiekrant en werd veroordeeld 
voor zijn kritische mening. Hij zit nog steeds in de cel. 
Schrijf een brief aan president Karimov en vraag om de onmiddellijke vrijlating van Muhammad en een onderzoek 
naar de folterpraktijken. 

www.schrijfmarathon.be

CAMPAGNE SCHRIJFMARATHON

Brieven schrijven is Amnesty’s oudste en 
bekendste wapen om op te komen voor 
mensenrechten. December is voor ons de 
maand van de Schrijf marathon. Honderd
duizenden mensen over de hele wereld 
doen elk jaar mee. Amnesty Vlaanderen 
in 2015 ook voor de tweede keer. 

Het opzet is eenvoudig: rond 10 december  

– Inter nationale Dag van de Mensenrechten – 

schrijven we wereldwijd voor twaalf mensen of 

groepen in nood. 

In 2015 kregen we heel wat goed nieuws uit 

de vorige editie. Zo kwam er eindelijk een onder-

zoek naar de klacht over foltering van de 

Filipijnse Jerryme Corre. En Moses Akatugba, 

de terdoodveroordeelde jongeman uit Nigeria, 

kreeg gratie. In Zuid-Afrika kunnen vrouwen 

sinds kort elke dag naar het gezondheidscen-

trum waardoor de wachttijden fors verminderen. 

Noorwegen nam de wetgeving rond transgenders 

EEN BRIEF KAN LEVENS VERANDEREN
DANIELLE HENNAERT, VERANTWOORDELIJKE BELEID

Eva De Roovere maakte een lied voor Teodora 

die in El Salvador 30 jaar cel kreeg omdat ze 

abortus gepleegd zou hebben, terwijl haar kindje 

doodgeboren werd.

 

 DIAMANTEN. ‘Doel was vijftig brieven 
schrijven. Het werden er meer. De 

brieven lijken alsof we iets zo kostbaar als 
diamanten verstuurden.’ [Hilde Schols, 
Schrijfmarathon Antwerpen]
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Op 19 februari 2016 

was ALBERT WOODFOX jarig en 

werd hij eindelijk vrijgelaten na 43 jaar 

eenzame opsluiting. Ook dankzij onze brieven. Al onze 

brieven zullen levens veranderen, daar zijn we zeker van.

CAMPAGNE SCHRIJFMARATHON

HARTVERWARMEND
We startten met een kick-off in Antwerpen waar 

we 12 uur na elkaar brieven schreven. Honderden 

mensen kwamen langs. Er waren drankjes en 

hap jes. Muzikanten als Eva De Roovere, Jan 

Leyers, To The Bone, Buurman en vele anderen 

moedigden de briefschrijvers ritmisch aan. Ver-

krampte handen werden gemasseerd. Die 12 uur 

brachten al 3.411 brieven op: een mooie start.

 TROTS. ‘We zijn trots dat we 110 
brieven en kaartjes konden opsturen 

naar onze 12 bestemmelingen. We hopen 
van harte dat onze brieven een verschil 
maken en dat de slachtoffers geholpen 
worden. Houden jullie ons op de hoogte? 
Hartelijk dank.’ [Helena Vervaet en het 
schrijfteam van 26 december, Gent]

Daarna was het de beurt aan onze beweging. 

Mensen konden actiepakketten bestellen om 

zelf een Schrijfmarathon te organiseren. 

Individuele activisten, wereldwinkels, gemeen-

ten, scholen en bibliotheken zetten allemaal 

hun beste beentje voor. Meer dan driehonderd 

actiepakketten vlogen de deur uit. En werden 

intensief gebruikt. 

PLAN TEGEN KINDHUWELIJKEN IN 
BURKINA FASO IS SUCCES

De Burkinese overheid keurde in december een 
nationale strategie (2016-2025) en een actieplan 
(2016-2018) goed die de praktijk van kindhuwe-
lijken moet voorkomen en doen verdwijnen. De 
wettelijke huwbare leeftijd wordt opgetrokken tot 
18 jaar. Het lobbywerk van Amnesty en de 
Schrijfmarathon hadden hier zeker een invloed op. 

In 2013 schreven we in de Schrijfmarathon voor mensenrechtenactivist ALES 
BIALIATSKI uit Wit-Rusland. Een paar maanden later kwam hij vervroegd vrij. 
Hij nam zijn mensenrechtenwerk opnieuw op maar wou nog meer doen. De vele 
brieven en kaartjes die hij kreeg van activisten uit de hele wereld waren een 
licht in de duisternis tijdens zijn gevangenisverblijf. Hij wou iets terug doen en 
zijn steentje bijdragen aan de Schrijfmarathon. Ales werkte actief mee aan de 
promospot die Amnesty Vlaanderen maakte voor de Schrijfmarathon 2014. En 
ook in 2015 hielp hij mee. Samen met zijn zoon en ons reclamebureau bokste 

hij prachtige filmpjes in elkaar die opriepen om brieven te schrijven. Onze brieven hadden zijn leven veranderd, 
en hij wil dat dat ook gebeurt voor andere mensen in nood.

Lagereschoolkinderen knutselden prachtige 

solidariteitskaartjes. Vriendengroepen combi-

neerden hun wekelijks cafébezoek met een 

schrijfactie. Een kranige bejaarde spoorde haar 

medebewoners in het rusthuis aan om mee 

brieven te schrijven. Er waren onder andere 

Schrijfmarathons in Brugge, Antwerpen, 

Wuustwezel, Hasselt, Deinze, Gent, Lier en 

Hoogstraten waar mensen urenlang bleven 

schrijven. Studenten richtten hun kot in als 

schrijflocatie. En dan waren er nog de schrijf-

acties van mensen thuis die buitengewone 

brieven opleverden. Ook bibliotheken deden 

mee: zij riepen hun bezoekers op om kaartjes 

en brieven te schrijven voor Muhammad 

Bekhzanov. Gemeenten over heel Vlaanderen 

zetten hun beste beentje voor en verschillende 

burgemeesters schreven mee. Partnerorganisaties 

werd gevraagd om mee promotie te maken.  

Het vrouwenrechtenteam enthousiasmeerde 

verschillende vrouwenbewegingen om mee te 

schrijven. Stuk voor stuk hartverwarmende 

momenten.

En kon je zelf niet bij een van die vele acties 

zijn? Dan was er nog de website gemaakt door 

ons communicatiebureau Serviceplan waar 

iedereen digitaal zijn steentje kon bijdragen 

aan de Schrijfmarathon.

MEER DAN 3,7 MILJOEN BRIEVEN
Je kon er niet naast kijken: lokaal, online, op radio 

en tv, overal werd de Schrijfmarathon gepromoot.

In Vlaanderen leverde hij na een maand 32.381 

brieven op. Daar zijn we ongelooflijk trots op.

Ondertussen stromen ook de cijfers van de 

andere afdelingen van Amnesty binnen. In 2015 

werd de Schrijfmarathon opnieuw een gigan-

tisch succes. Nederland schreef maar liefst 24 

uur aan een stuk. Korea creëerde een stripfi-

guurtje dat de mensen aanspoorde om te schrij-

ven. Duitsland schreef 40% meer brieven dank-

zij de honderden scholen die meededen met 

de actie. In Amerika zorgde het evenement Arts 

For Rights met beroemdheden voor veel brieven 

én voor veel geld. Terwijl we dit schrijven, staat 

de internationale teller op 3.776.809 brieven.  

En al die brieven beginnen nu al het verschil 

te maken. Zo kregen we boodschappen van 

Albert Woodfox (VS) en Phyoe Phyoe Aung 

(Myanmar) die de schrijvers uitdrukkelijk bedan-

ken voor hun steun. In Burkina Faso komt er 

een actieplan tegen kindhuwelijken en op 

19 februari kwam Albert vrij! Jouw brief heeft 

dus echt al levens veranderd!

ACTIES
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ACTIES

OP DE BRES VOOR INDIVIDUEN IN NOOD
DANIELLE HENNAERT, VERANTWOORDELIJKE BELEID

Op 26 mei organiseerde Amnesty Vlaanderen 

samen met de Franstalige collega’s een avond 

met Ensaf Haidar. Iemand die daar bij was:

‘Op zo’n avond wil Ensaf mensen ontmoeten 
die actievoeren voor haar man. De interesse is 
groot: er zijn meer dan honderd mensen. Ensaf 
vertelt kort en krachtig haar verhaal. Af en toe 
kijkt ze naar de foto van haar kinderen op het 
scherm van haar gsm. Als haar zoontje in een 
filmpje een brief schrijft naar zijn papa, kijkt 
ze weg. Te emotioneel.
Ze krijgt lang applaus en dan komen de vele 
vragen uit het publiek. Een klein meisje neemt 
het woord, aangemoedigd door haar mama. Dat 
ook zij actie voert voor Raif en dat ze hoopt dat 
hij snel terug bij zijn kinderen kan zijn, want 
dat iedereen zijn papa nodig heeft. En dat we 
moeten blijven actievoeren. Je hoort de zaal 
emotie wegslikken.
De ontmoeting met Ensaf was fantastisch en 
haar getuigenis bewonderenswaardig. De avond 
was ontroerend en gaf me vooral de kracht om 
verder actie te blijven voeren voor Raif.’

HART ONDER DE RIEM

De activiste Liu Ping werd in China veroordeeld 

tot een celstraf voor haar kritiek op de overheid. 

Bezoek van familieleden was verboden. Amnesty 

Vlaanderen organiseerde verschillende online-

acties voor haar. Mede door die acties kon haar 

dochter eind 2015 haar mama eindelijk een 

bezoekje brengen. De solidariteitsacties staken 

haar een hart onder de riem.

MISDAAD: VREEDZAME JONGEREN
BIJEENKOMST ORGANISEREN

Volgens de Congolese autoriteiten zijn Yves 

Makwambala en Fred Bauma ‘terroristen’. Hun 

misdaad? Ze hebben een vreedzame jongeren-

bijeenkomst georganiseerd. Daarvoor riskeren 

ze nu de doodstraf. Tijdens de Schrijfmarathon 

vroegen we hun onmiddellijke en onvoorwaar-

delijke vrijlating. Op 9 december onderteken-

den alle aanwezige leden van de Kamercommissie 

Buitenlandse Zaken een brief aan de Congolese 

president Kabila met dezelfde vraag.

BOB RUGURIKA IS VRIJ

In februari vierden we de vrijlating van de Burundese mensenrechtenactivist Bob Rugurika. 

Honderden mensen wachtten hem op aan de gevangenis en vierden met hem mee. Amnesty blijft 

actievoeren voor andere mensenrechtenactivisten in Burundi en ondersteunt ze met brieven en 

solidariteitsacties. Hoe nodig dat blijft, blijkt uit het trieste lot van Pierre Claver Mbonimpa. Hij 

overleefde een moordpoging, zijn zoon en schoonzoon helaas niet. Daarom blijven we actievoeren 

voor individuen in nood.

‘WOORDEN SCHIETEN TE KORT OM IEDEREEN TE BEDANKEN’

Ensaf Haidar tijdens een protestmars voor Raif in Berlijn in mei

Dat zegt Ensaf Haidar uit Saoedi-Arabië. Haar 

man, de blogger Raif Badawi, werd in 2014 

veroordeeld vanwege het ‘beledigen van de 

Islam’. Zijn straf: tien jaar cel, duizend stok-

slagen, 191.000 euro boete en tien jaar reis-

verbod. In 2015 protesteerden tientallen acti-

visten elke maand in weer en wind aan de 

Saoedische ambassade. In de hele wereld 

tekenden meer dan een miljoen mensen de 

petitie. Ensaf Haidar: ‘Voor alle mensen die 

actie blijven voeren voor Raif: jullie protest 

maakt een verschil. Blijf alsjeblieft doorgaan 

met actievoeren tot Raif vrijkomt.’ 

JE HOORT DE ZAAL
EMOTIE WEGSLIKKEN

Op 3 mei, de Interna tionale Dag van de Pers-

vrijheid, voerde Amnesty actie in de Brusselse 

Bozar voor vier mensen die vastzitten omdat 

ze uitkomen voor hun mening, onder wie Raif 

Badawi. De actie kaderde in de eerste editie van 

de Difference Day, waar Amnesty partner van is. 
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MENSENRECHTEN WERELDWIJD

MEXICO

Folterslachtoffers vrijgepleit en vrijgelaten

Het Mexicaans gerecht liet alle aanklachten tegen Claudia 
Medina vallen. De vrouw werd gefolterd en zo gedwongen 
tot een valse bekentenis in 2012. Vrijwilligers van Amnesty 
hadden wereldwijd massaal actie voor haar gevoerd in 
de campagne ‘Stop foltering’. Ook Alfonso Martin del 
Campo Dodd kwam vrij. Hij zat 23 jaar in de cel, na een 
gedwongen bekentenis door foltering. Amnesty richtte de 
schijnwerpers op heel wat zaken waarin rechters getui-
genissen blijven aanvaarden na foltering.

MENSENRECHTEN WERELDWIJD

AMNESTY ONDERZOEKT, VOERT ACTIE EN BOEKT RESULTAAT

HONGARIJE/POLEN

Mensenrechten in gevaar

Het Hongarije van premier Viktor Orban schendt de rechten  
van vluchtelingen door de grenzen af te grendelen met 
hekken, prikkeldraad, traangas en scherpere controles. 
Wie het land toch binnenraakt zonder geldige papieren, 
wordt beschouwd als misdadiger. In Polen komt de Partij 
voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS) na verkiezingen 
aan de macht en keurt in ijltempo wetten goed die burger-
rechten en de vrijheid van meningsuiting inperken.

VERENIGDE STATEN

Homohuwelijk mogelijk gemaakt

Het Amerikaans Hooggerechtshof doet 
in juni een historische uitspraak: het 
bevestigt dat koppels van hetzelfde 
geslacht het recht hebben om te trouwen. 
Directeur Steven Hawkins van Amnesty 
International USA: ‘Dit is een vreugdevolle dag, 
niet alleen voor homo- en lesbienneparen maar voor 
iedereen die gelooft in mensenrechten en gelijkheid voor 
allen.’

Guantanamo is nog altijd open 

De tijd dringt voor Barack Obama. Onlangs beloofde hij 
dat hij in zijn laatste jaar als president Guantanamo 
gaat sluiten. Maar in het beruchte gevangeniskamp zaten 
eind 2015 nog altijd 104 mensen vast. Een meerderheid 
in het Congres was tegen de sluiting. ‘Congresleden spe-
len een politiek spel met de levens van tientallen mensen 
die kunnen sterven achter de tralies zonder dat ze ooit 
terechtstonden’, zegt Amnesty USA. 

IERLAND

Ieren stemmen voor gelijkheid van huwelijk

Ierland wordt op 23 mei het eerste land in de wereld dat 
na een volksraadpleging volledige gelijkheid van huwe-
lijk invoert voor iedereen, ‘zonder onderscheid van geslacht’. 
62,1% van de kiezers stemde voor. 

NEDERLAND/VERENIGD KONINKRIJK

Shell betaalt 70 miljoen euro voor olielekken in Nigerdelta

Na jaren druk van Amnesty kondigt de Brits-Nederlandse 
oliegigant Shell in januari aan dat hij 55 miljoen pond 
(ruim 70 miljoen euro) schadevergoeding betaalt aan 
15.600 boeren en vissers in Bodo die het slachtoffer werden  
van twee grote olielekken in 2008 en 2009.

NOORWEGEN

Historische doorbraak voor rechten transgenders

In april kondigt de Noorse regering een nieuwe wet aan 
voor mensen die van geslacht willen veranderen en daarom 
hun identiteitsdocumenten willen aanpassen. De aan-
kondiging volgt op onze campagne voor John Jeanette 
Solstad Remø. Zij was geboren als man maar voelde zich 
vrouw. Ze wou op haar identiteitsdocumenten haar geslacht 
veranderen, maar dat mocht niet zonder een verplichte 
medische behandeling. Die wettelijke verplichting is nu 
opgeheven.
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MENSENRECHTEN WERELDWIJD

CARINA GOVAERT, VERANTWOORDELIJKE COMMUNICATIE EN JIMMY MARTENS, MEDEWERKER COMMUNICATIE

CHINA 

Advocaten hard aangepakt 

In juli pakte de Chinese politie meer dan 245 advocaten 
en activisten voor mensenrechten op. Sommigen werden 
opgesloten of bleven vermist. Als advocaten folter-
praktijken aanklagen om bekentenissen af te dwingen, 
worden ze vaak zelf bedreigd, opgesloten en gemarteld. 

Amnesty lanceerde een petitie om de vrijlating 
van de mensenrechtenverdedigers te eisen. Voor 
een tiental activisten met succes. Voor de anderen 
blijven we actievoeren.

INDIA

Indiase zussen beschermd tegen verkrachting

De broer van Meenakshi Kumari (23) en van haar 15-jarige 
zusje ging ervandoor met een vrouw uit een hogere kaste. 
Als straf besloot de dorpsraad dat de twee zusjes ver-
kracht moesten worden en naakt door het dorp moesten 
paraderen met zwart geschminkte gezichten. Het gezin 
vluchtte naar de Indiase hoofdstad Delhi nadat ze met 
de dood waren bedreigd in hun dorp in Uttar Pradesh. 
Omdat de bedreigingen alleen maar erger werden, vroe-
gen Meenakshi en haar familie bescherming van de auto-
riteiten. Na internationale verontwaardiging en actie 
stemde het Hooggerechtshof toe. De plaatselijke autori-
teiten zorgen dat de familie eerherstel krijgt en dat de 
meisjes terug naar hun dorp kunnen.

MYANMAR

Vrije verkiezingen maar nog altijd repressie 

Bij de eerste vrije verkiezingen in 25 jaar verovert de 
oppositiepartij van Aung San Suu Kyi de absolute meer-
derheid in het parlement van Myanmar. Dat moet een 
einde maken aan de jarenlange dominantie van het leger. 
Het regime liet wel gewetensgevangenen vrij, maar blijft 
onverminderd minderheidsgroepen zoals de Rohingya 
onderdrukken en vervolgen.

MADAGASCAR/FIJI/SURINAME/MONGOLIË

Vier landen schaffen doodstraf af

In 2015 schrapten Madagascar, Fiji, Suriname en Mongolië 
de doodstraf uit hun wetboeken. Zo zijn er nu 140 landen  
die de doodstraf in de wet of in de praktijk geschrapt 
hebben. Toen Amnesty International in 1977 begon actie 
te voeren tegen de doodstraf waren dat er nog maar 16.  
Een belangrijke overwinning voor de mensenrechten 
waar we bij Amnesty heel trots op zijn.

AMNESTY ONDERZOEKT, VOERT ACTIE EN BOEKT RESULTAAT

BURUNDI

Straffeloosheid heerst alom

De mensenrechtensituatie in Burundi gaat sterk achter-
uit sinds president Nkurunziza in het voorjaar aankondigde 
dat hij een derde ambtstermijn wou. Er zijn meer buiten-
gerechtelijke executies, willekeurige arrestaties, folte-
ringen van en aanvallen op mensenrechtenverdedigers, 
journalisten en onafhankelijke media. Tussen april en 
december zijn in Burundi meer dan 300 mensen vermoord. 
Meer dan 230.000 mensen ontvluchtten het land. Amnesty 
stuurde een onderzoeksteam ter plaatse en bleef actie-
voeren.

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

Draconische onderdrukking van protest tegen Kabila

Activisten en politici die zich in Congo uitspreken tegen 
een derde ambtstermijn voor president Kabila worden het 
slachtoffer van willekeurige arrestaties. Sommigen wor-
den lang vastgehouden zonder contact met de buitenwe-
reld. Amnesty International rapporteerde, voerde actie 
en kaartte de situatie aan bij de Congolese en de Belgische 
regering.

MAROKKO

Blijvende actie voor gefolterde Ali Aarrass

In 2015 bleef Amnesty International actievoeren en achter  
de schermen druk uitoefenen om gerechtigheid te eisen 
voor de Belgisch-Marokkaanse Ali Aarrass. Die werd in 
2010 door Spanje uitgeleverd aan Marokko. Hij zit een 
celstraf uit van 12 jaar op basis van bekentenissen, afge-
dwongen na foltering. 

NIGERIA 

Boko Haram en leger zetten geweldcampagne verder

In de eerste negen maanden van 2015 komen minstens 
3.500 burgers om door het brutale geweld van terreur-
groep Boko Haram en van het leger. Vooral het noord oosten 
lijdt onder het geweld, dat oversloeg naar Kameroen, 
Tsjaad en Niger. De satellietbeelden van Amnesty brengen 
de bewijzen op tafel.

SAOEDI-ARABIË

Luchtaanvallen op scholen

Strijdkrachten van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie 
in Jemen voerden luchtaanvallen uit op scholen. De coalitie  
overtreedt het internationaal humanitair recht en verhin-
dert duizenden Jemenitische kinderen de toegang tot onder-
wijs. De coalitie pleegt haar oorlogsmisdaden met wapens 
uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Amnesty 
riep op om de wapenleveringen dringend te stoppen.
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JONGEREN CREËREN 
CAMPAGNEMATERIAAL

Naar aanleiding van de 25e 

verjaardag van de Schrijf-ze-

VRIJdag ontwierpen leerlingen 

van het Sint-Lucas Kunst-

onderwijs affiches en gadgets. 

Een van hun ontwerpen werd 

het campagnebeeld van de 

Schrijf-ze-VRIJdag. 

IMPACT IN HONGARIJE

De duizenden brieven van de jongeren gingen in Hongarije niet onopgemerkt 

voorbij. Ze waren een belangrijk gespreksonderwerp in de Hongaarse media. 

Premier Viktor Orban zat duidelijk verveeld met de vele bezorgde boodschappen 

van Vlaamse jongeren. Mensen rech ten verdedigers in Hongarije waren er heel 

blij mee. Het kabinet-Orban stuurde duizenden Vlaamse scholieren een brief 

terug met de wijze raad om er eens over te praten met hun ouders en met uitleg 

over het waarom van het Hongaarse beleid dat vluchtelingen vooral buiten Europa 

wil houden: ‘Het is de schuld van het slechte Europese beleid dat we ons fan-

tastische continent naar de duivel helpen. We moeten de migranten terugsturen 

naar de vluchtelingenkampen buiten Europa.’ 

De directeur van Amnesty Hongarije schreef de jongeren een briefje om hen te bedanken voor de moed waarmee ze opkomen voor mensen-

rechten.

CAMPAGNE SCHRIJF-ZE-VRIJDAG

JONGEREN VERANDEREN MENSEN LEVENS 
OP SCHRIJF-ZE-VRIJDAG NICK VANDENBROUCKE, JONGERENWERKER

Mensenrechten zijn van ons allemaal. 
Toch worden ze vaak niet gerespecteerd. 
Door kennis over mensenrechten op te 
bouwen, ontplooien tienduizenden 
Vlaamse kinderen en jongeren zich tot 
kritische burgers die moedig mensen
levens veranderen.

Op vrijdag 16 oktober organiseerden 500 lagere 

en middelbare scholen in Vlaanderen een Schrijf-

ze-VRIJdag. De 25e verjaardag van Schrijf-ze-

VRIJdag was een mooie gelegenheid om terug 

 ‘Vandaag kreeg ik zo’n positieve boost. Na de 
schrijfactie heb ik onze leerlingen hartelijk 

bedankt voor hun creativiteit, organisatietalent en 
succesvolle uitvoering. Sommige leerlingen hebben 
zichzelf echt overtroffen. Ze vroegen de actie aan bij de 
directeur, legden contacten met de leerkrachten, 
maakten affiches, stelden de actie voor aan andere 
leerlingen, en nog zoveel meer. Mijn collega’s en ikzelf 
hebben onszelf overtroffen toen we de leerlingen 
coachten voor de schoolvoorstelling, contact opnamen 
met de media en erin slaagden om daar reactie op te 
krijgen.’ [Een leerkracht, Heist]

te gaan naar de basis: ‘Mensenrechten? Onze 

rechten!’ Amnesty’s lespakket focuste op: Wat 

zijn mensenrechten eigenlijk? Wat doet Amnesty 

International voor mensenrechten? En wat kun-

nen jongeren zelf doen om mensenlevens te 

veranderen?

Na de lessen was het tijd voor actie. De jongeren  

schreven voor vier prangende mensenrechten-

thema’s: de doodstraf in Japan, vrije menings-

uiting in Saoedi-Arabië, de rechten van vluch-

telingen en migranten in Europa (Hongarije) 

en foltering in Mexico.
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 ‘Wij van de vrouwenvereniging KVLV 
liggen wakker van vrouwenrechten die 

overal ter wereld geschonden worden. Daarom 
organiseren we in de week van de Internationale 
Vrouwendag een Schrijf-ZE-vrij-actie samen 
met Amnesty International. We focussen op 
twee vrouwencases. In 2015 kropen meer dan 
duizend leden in hun pen, en we hopen in 2016 
nog meer vrouwen te bereiken. We gaan ervoor.’  
[Inge Rom, stafmedewerker KVLV]

MY BODY MY RIGHTS
DANIELLE HENNAERT, BELEIDSVERANTWOORDELIJKE

Ook in 2015 voerden we campagne om de 

schendingen van seksuele en reproductieve 

rechten wereldwijd een halt toe te roepen.

Het jaar begon goed voor vrouwenrechten. In 

januari werd Carmen Guadeloupe in El Salvador 

vrijgesproken. Zij was eerder veroordeeld tot 

30 jaar cel nadat ze vals beschuldigd was van 

een abortus. Het hele jaar voerden we actie om 

abortus uit de strafwet te halen in El Salvador, 

Ierland en Paraguay. Het verhaal van Mainumby 

uit Paraguay maakt pijnlijk duidelijk waarom 

dat zo dringend is: Mainumby werd als meisje 

van 11 verkracht door haar stiefvader. Ondanks 

enorme gezondheidsrisico’s mocht ze geen 

abortus laten uitvoeren.

Verder voerden we online actie om meisjes vlot-

ter toegang te geven tot seksuele voorlichting 

en contraceptie in Burkina Faso.

Internationale Vrouwendag
Op 8 maart vierden we Internationale Vrouwendag 

met verschillende acties rond vrouwenrechten. 

In een manifest legde Amnesty de klemtoon 

op zeven seksuele en reproductieve rechten 

om regeringsleiders over de hele wereld te her-

inneren aan hun plichten. ’s Morgensvroeg 

trokken we naar de Brusselse treinstations om 

muurkranten rond seksuele en reproductieve 

rechten uit te delen aan de pendelaars. Amnesty 

deed ook mee aan de feministische picknick 

en mars van de Vrouwenraad.

Nieuwe samenwerking
In de aanloop naar 8 maart organiseerde de 

KVLV voor het eerst een Schrijf-ZE-vrij-dag 

waarop ze twee schrijfacties van Amnesty rond 

vrouwenrechten naar voren schoven en hun 

leden opriepen om massaal brieven te schrij-

ven. Activisten van Amnesty gaven lezingen 

voor KVLV-groepen. Een mooie start van een 

vruchtbare samenwerking.

VERANDERING IN ZUIDAFRIKA

De schrijfacties van vorige edities van 

Schrijf-ze-VRIJdag rond ‘My Body, My 

Rights’ beginnen duidelijk vruchten af 

te werpen in Zuid-Afrika. Sinds kort kun-

nen de vrouwen en meisjes uit het district 

Gert Sibande elke weekdag terecht in 

de kliniek van Mkhondo. De wachttijden 

verminderden fors. De Zuid-Afrikaanse 

regering keurde een belangrijk strate-

gisch plan goed om seksuele gezondheid 

en reproductieve rechten te verwezen-

lijken. De Zuid-Afrikaanse politie krijgt 

voortaan training in genderdiversiteit. 

Onze jonge mensenrechten-activisten 

van het MABO-lyceum uit Brussel wer-

den uitgenodigd op de ambassade van 

Zuid-Afrika naar aanleiding van hun 

Schrijf-ze-VRIJ-brieven hierrond.

 ‘Ik denk dat de mensen moeten  
begrijpen wat mensenrechten zijn.  

Wie mensenrechten begrijpt, voelt zich 
gemotiveerd om ervoor op te komen. Acties  
van Amnesty oefenen druk uit. We boeken 
resultaat.’ [Leerlingen, Brussel]

De KVLV in Wevelgem schrijft voor vrouwenrechten

CAMPAGNE MY BODY MY RIGHTS

Leerlingen van het MABOlyceum op bezoek bij de Zuid-
Afrikaanse ambassade in Brussel.
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MEER ACTIES

SAMEN ACTIEVOEREN

ambassade hoeveel mensen elk land execu-

teerde sinds begin 2015. De fietsende activis-

ten hingen zwarte linten aan de hekken voor 

de ambassades.

KAARSENVERKOOP IN BRUGGE

Samen 75 uur kaarsen verkopen. Dat zorgde 

voor het tweede beste verkoopcijfer ooit voor 

de Amnesty-groepen en -activisten in Brugge. 

Doorzetting en volharding lonen. 

ALGEMENE VERGADERING IN GENT

De Algemene Vergadering, een dag met meer 

dan 100 Amnesty-leden die onze interne demo-

cratie belangrijk vinden. Want ja, Amnesty-leden 

beslissen. In 2015 gaven ze groen licht om 

een ambitieus groeiplan te starten. We geloven 

erin dat meer mensen ons willen steunen door 

actie te voeren en geld te geven. Zo creëren we 

een nog bredere basis en worden we lokaal nog 

zichtbaarder door acties en campagnes. Het 

extra geld investeren we in onderzoek, nationaal 

en internationaal, om onze slagkracht en impact 

voor mensenrechten te vergroten. 

EUREGIOEVENEMENT

Op 20 september was er in Vaals aan het 

Drielandenpunt een euregio-evenement over 

‘SOS Europa’. Amnesty-groepen uit Duitsland, 

Nederland en België voerden actie voor de 

rechten van vluchtelingen. Ook de Amnesty-

groep van Hasselt deed mee. De Hasseltse 

groep vroeg de bezoekers om de petitie te onder-

tekenen en de mensen op de infostands gaven 

graag meer uitleg als dat nodig was.

KERSTKROEG IN HERSELT

De Kerstkroeg is een jaarlijkse pop-upkroeg 

voor het goede doel. Een joint adventure van 

Amnesty en Broederlijk Delen om Vredes-

gemeenschappen in Colombia te ondersteunen. 

57,5% van de boerenbevolking leeft er van 

2 dollar per dag. Met de opbrengst doet Amnesty 

verder onderzoek, en verbetert Broederlijk Delen 

huizen en onderwijs. Of hoe hulpverlening en 

strijd voor mensenrechten hand in hand gaan. 

QUIZ IN SINTNIKLAAS

Op 21 november hield het Atheneum van Sint-

Niklaas zijn derde Amnesty-quiz met 35 quiz-

ploegen. De quizrondes ‘Brief van een wereld-

leider aan de Amnesty-groep van Sint-Niklaas’ 

en ‘Het antwoord van de Amnesty-groep van 

Sint-Niklaas aan diezelfde wereldleider’ worden 

stilaan een traditie. Deze keer had Poetin een 

kritische brief geschreven. Het antwoord van 

Amnesty-groep 1865 was 10 vragen lang. En 

duidelijk: respecteer eerst de mensenrechten.

MOEDERDAG IN HEVERLEE

Op Moederdag trokken de leden van de Amnesty-

groep van Heverlee naar de zondagsmarkt. Ze 

vroegen de mensen een petitie te ondertekenen 

voor een menselijke oplossing voor de vluch-

telingen, en postkaartjes voor de Chinese men-

senrechtenactiviste Liu Ping. Iedereen die een 

kaartje ondertekende, kreeg een roos. Resultaat: 

200 ondertekende kaartjes, 200 uitgedeelde 

rozen en 10 ingevulde petitiebladen. De kaart-

jes gingen op de post naar Liu Ping in de gevan-

genis. Het leuke aan zo’n actie is dat zoveel 

mensen warm reageren. Ook andere groepen 

in Vlaanderen deden mee met de Moederdagactie, 

goed voor een duizendtal kaartjes vanuit 

Vlaanderen voor Liu Ping.

TRAPPEN TEGEN DE DOODSTRAF

Op 10 oktober sprongen zo’n honderd activis-

ten van Amnesty op de fiets om te trappen tegen 

de doodstraf. Ze volgden een route langs acht 

ambassades van landen die nog altijd mensen 

executeren: China, Iran, Irak, Saoedi-Arabië, 

de VS, Egypte, Pakistan en Japan. Iemand met 

een beulskap op schreef op de stoep voor de 
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FUIF IN MELLE

De fuif van de Amnesty groep Melle van 31 januari  

was een succes. Eerst was er een mooi optreden  

van de plaatselijke Dukes met toffe folknum-

mers en covers in het genre van Of Monsters 

and Men. Daarna was het tijd om de beentjes 

los te gooien met dj’s Fermon en Matijn. Het 

werd een tof feest voor sympathisanten van 

Amnesty en anderen. Zo werd Amnesty op 

een andere manier weer wat bekender in Melle. 

AMNESTY OP WORLDWIDE FEST

Enkele studenten Sociaal-Cultureel Werk sloe-

gen de handen in elkaar voor een multiculturele 

ontmoetingsdag en bewustmaking over men-

senrechten. Op WorldWide Fest kwam de hele 

buurt langs en vrijwilligers van Amnesty had-

den de handen vol om de petitie voor SOS 

Europa te laten ondertekenen. Er werden veel 

vragen gesteld en beantwoord. Een mooie dag 

in hartje Borgerhout.

TONEELVOORSTELLING ZUIDERKEMPEN

Beweging.net deed Amnesty-groep Zuider kempen  

een mooi voorstel: zij wilden alle kosten op 

zich nemen om de toneelvoorstelling De 

Pruimelaar straat van Tejater Aventoe te orga-

niseren, een stuk over hoe een wijk opschrikt 

na een moordzaak. De zaal was in een mum 

van tijd uitverkocht. Het publiek was sterk 

onder de indruk. Niet alleen om de mooie 

financiële opbrengst was het een geslaagde 

avond. Na de voorstelling praatten de mensen 

verder over mensenrechten. 

‘BEWUSTMAKING ZORGT  
VOOR VERANDERING’ 

Ik ben Hannah en ik studeer rechten in Gent. 

Toen ik vorig jaar op de website van Amnesty 

International informatie zocht over mensen-

rechten, ontdekte ik dat Amnesty een  

jongerenweekend organiseerde over de 

campagne voor vluchtelingen. Omdat ik 

daarover absoluut meer wou weten en 

Amnesty International me erg aanspreekt, 

schreef ik me in. 

Ik leerde enorm veel bij op dat weekend, over 

de werking van Amnesty International en over 

vluchtelingen. Het bleef niet bij kennis opdoen. 

Er stond ook actie op de agenda. We trokken naar 

de dijk van Blankenberge en lieten mensen een petitie 

ondertekenen voor menswaardige omstandigheden voor vluchte-

lingen. Als ik iemand met twijfels kon overtuigen met alle feiten en argumenten 

die ik op het weekend geleerd had, kreeg ik een krachtig positief gevoel. Met z’n 

allen slaagden we erin een heleboel mensen de petitie te laten ondertekenen. 

Ik geloof dat mensen bewustmaken kan zorgen voor verandering. Na het geslaagde 

weekend, waarop ik fijne en boeiende mensen leerde kennen, besloot ik dat ik 

het hier niet bij wou laten. Met mensen van het jongerenweekend gaven we een 

workshop rond vluchtelingen op de Amnesty Dag in Brussel. We probeerden de 

deelnemers bij te brengen hoe ze kunnen omgaan met vooroordelen over vluch-

telingen en lieten ze ook zelf hun zeg doen. Opnieuw een heel leerrijke ervaring. 

Toen een andere Gentse student die stage deed bij Amnesty voorstelde om een 

jongerenafdeling in Gent op te starten, was ik meteen enthousiast. Met drie stu-

denten bundelden we onze krachten om daar werk van te maken. 

In december organiseerden we ons eerste Amnesty-café. In een tof café nodigden 

we al onze vrienden uit om brieven te schrijven voor de ‘Schrijf-ze-VRIJ’-actie. 

Het werd een succes: we schreven meer dan zestig brieven. Maar nog veel belang-

rijker is dat het ons duidelijk werd dat er onder de jongeren in Gent zeker interesse  

is voor Amnesty International. Ik ben alvast heel gemotiveerd om door te gaan 

en hoop nog veel andere jongeren te ontmoeten die dat ook zijn.

Hannah Laureyns

MEER ACTIES

ERICA BAECK, VERANTWOORDELIJKE BEWEGING &  
NICK VANDENBROUCKE, VERANTWOORDELIJKE ACTIES EN 
JONGERENWERKER
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ONZE ORGANISATIESTEUN

MINDER SUCCESSIERECHTEN –  
MEER STEUN VOOR MENSENRECHTEN

KATRIEN SCHOLIERS, MEDEWERKER COMMUNICATIE &  
LUC KIPS, MEDEWERKER FONDSENWERVING

KEUZE VOOR AMNESTY
WAS VANZELFSPREKEND

De voordelen van een duolegaat
Rita: ‘Je hoeft niet te wachten tot je 80 bent, 

want ook op jongere leeftijd kan je altijd iets 

overkomen. Dus nam ik contact op met een 

notaris die ik kende. Hij stuurde me weg met 

het advies om terug te komen als ik 80 ben. 

Toch bleef het idee door mijn hoofd spoken dat 

er altijd iets met me kan gebeuren. En dus 

begon ik mijn duolegaat op te stellen.’

Luc Kips is bij Amnesty International verant-

woordelijk voor legaten: ‘Het is opvallend dat 

steeds meer mensen een goed doel in hun tes-

tament opnemen. De voordelen van een duo-

legaat hebben daar zeker mee te maken. Erfenisrechten zijn progressief 

opgebouwd: hoe groter de nalatenschap, hoe hoger het tarief. Daarnaast 

speelt de verwantschap tussen de overledenen en de erfgenaam een rol. 

Met een duolegaat kunnen je erfgenamen op een wettelijke manier 

besparen op hun belastingen, terwijl je toch een goed doel steunt. Je 

erfgenamen moeten geen successierechten betalen omdat Amnesty 

International dat doet. Als vzw betaalt Amnesty maar 8,5% successie-

rechten, terwijl dat voor privépersonen kan oplopen tot 65%.’

Door het duolegaat kan Rita haar familie een groter bedrag nalaten en 

tegelijk een flink bedrag schenken aan Amnesty.

Tips en advies
Op Testament.be vond Rita heel wat tips over hoe ze haar testament het 

best kon opstellen. 

Zelf geeft ze deze tip: ‘Als je geen testament opstelt, gaat je nalaten-

schap sowieso helemaal naar erfgenamen, soms verre familieleden of 

als er geen familie is zelfs naar de staat. Het is toch veel leuker om zelf 

te beslissen wat er moet gebeuren, ook al ben je niet meer op deze 

wereld? Dat geeft gemoedsrust, het gevoel van “ik heb het geregeld, 

mijn familie en vrienden hoeven er zich geen zorgen over te maken”.’

‘HET GEEFT GEMOEDSRUST’

Vraag gerust meer informatie of Amnesty’s legatenbrochure bij Luc Kips: 

LucK@aivl.be.

‘Wat gebeurt er met mijn vermogen als ik er niet meer ben? Hoe zorg ik 

dat mijn engagement verder leeft?’ Vragen die heel wat mensen op een 

bepaald moment stellen. Met een testament geef je zelf het antwoord. 

Ook Rita (68) zette de stap. Zij koos voor een duolegaat voor Amnesty 

International.

Rita is een alleenstaande vrouw zonder kinderen. Na haar pensioen 

besloot ze om haar wensen voor haar nalatenschap vast te leggen in een 

eigenhandig geschreven testament. Van huis uit kreeg Rita een grote 

maatschappelijke betrokkenheid mee. Daarom is het voor haar evident 

dat ze in haar laatste wil een goed doel opneemt.

Rita kent en steunt Amnesty al heel lang. ‘Vrijheid van meningsuiting 

is voor mij heel belangrijk’, motiveert ze haar steun. ‘Mensenrechten 

zijn fundamenteel. Het hoogste goed in onze samenleving. Daarvan zijn 

alle andere rechten afgeleid.’

In haar testament zegt Rita letterlijk waarom ze voor Amnesty International 

kiest. Dat is ook voor haar familie goed om weten. Zo begrijpen ze Rita’s 

bedoelingen beter en kan zij haar vuur voor mensenrechten overdragen.

Naast haar motivering voegde ze ook een berekening toe aan haar tes-

tament. Die laat haar familieleden duidelijk zien dat ze ook financieel 

voordeel hebben bij het duolegaat.
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ONZE ORGANISATIE

Amnesty International is een wereldwijde 
beweging van 7 miljoen mensen die in 
meer dan 150 landen opkomen voor men
senrechten. Het Internationaal Secreta
riaat werkt vanuit Londen. Daar gebeurt 
het meeste onderzoekswerk en worden de 
rapporten gepubliceerd (www.amnesty.org).  
Regionale kantoren hebben we in 
Johannesburg, Hongkong, MexicoStad, 
Dakar en Nairobi. Zo kan Amnesty 
International wereldwijd snel reageren  
op mensenrechtenschendingen. 

In augustus 2015 kwamen delegaties uit de 

hele wereld samen in Dublin voor de tweejaar-

lijkse internationale algemene vergadering, het 

hoogste beslissingsorgaan van de beweging. 

Onder het motto Taking Injustice Personally 

besliste Amnesty in 2016-2019 vooral te  

werken aan kennis en toegankelijkheid van 

mensen rechten, discriminatie, conflict en crisis-

situaties, rekenschap en een echte globale 

mensenrechtenbeweging. Dat is ook het kader 

voor het nieuw Vlaams beleidsplan. 

In Vlaanderen is Amnesty International een  

vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De alge-

mene vergadering verkiest een raad van bestuur. 

Die is verantwoordelijk voor de strategische 

richting, de financiën en het bestuur. Op 31 

december 2015 waren dit de bestuursleden: 

Rik Vereecken (voorzitter), Hilde Stals (covoor-

zitter), Dominic Duthoit (secretaris), Anne 

Vleminckx (penningmeester), Marike Lefevre, 

Ilona Plichart, Ellen Renson, Luc Toelen en 

Boris De Vloed.

Groeiende beweging
In Vlaanderen ondersteunen tienduizenden 

supporters onze strijd voor respect voor men-

senrechten. Ze doen dat door tijd of geld te 

geven, door online actie te voeren, door mee 

te demonstreren, brieven te schrijven, kaarsen 

te verkopen, affiches en flyers te verdelen. We 

registreerden meer dan 1.200 regelmatige 

briefschrijvers en meer dan 1.500 spoedacti-

visten. Andere activisten zijn actief in één van 

onze 250 Amnestygroepen.

De algemene vergadering keurde in april een 

ambitieus groeiplan goed. We willen financieel 

en in aantal supporters groeien om in Vlaanderen 

relevant te kunnen blijven werken rond men-

senrechten. In 2015 noteerden we al de eerste 

positieve resultaten, onder andere dankzij onze 

straatwerving en veel zichtbare acties. We ver-

welkomden 2.317 nieuwe leden. In totaal zijn 

er nu 7.077 mensen lid en 22.559 mensen 

die Amnesty in 2015 steunden met een gift.

Professionele ondersteuning
Op 31 december 2015 werkten er 29 betaalde 

krachten (22,6 FTE’s) en 23 vrijwilligers op 

het secretariaat. Amnesty International 

Vlaanderen heeft een loonbeleid op het niveau 

van de ngo-sector. Op dit moment werven we 

een nieuwe directeur aan. Begin 2017 verhuist 

het Vlaamse kantoor van Antwerpen naar een 

nieuw gebouw in Brussel, waar we dan samen-

huizen met onze Franstalige collega’s.

Sociaal en duurzaam
Amnesty International wil sociaal en maat-

schappelijk een voorbeeldfunctie vervullen en 

engagementen opnemen. Zo stellen we werk-

nemers tewerk in het systeem van artikel 60, 

een statuut voor langdurig werklozen zonder 

uitkering. We zetten elke dag in op duurzaam-

heid. En we kiezen voor ethisch bankieren met 

Triodos en VDK.

DEMOCRATISCHE LEDENBEWEGING

MISSIE EN VISIE
Amnesty International is een wereldwijde onaf-

hankelijke en onpartijdige organisatie die de 

naleving van alle mensenrechten nastreeft door 

onderzoek en actie. Onze activisten worden gedre-

ven door verontwaardiging over ernstige men-

senrechtenschendingen en door hoop op een 

wereld waarin alle mensenrechten werkelijkheid 

zijn voor alle mensen.

“Wij bouwen aan een nieuw soort kracht 
voor de mensenrechten. Die combi
neert het wereldwijde gezag en de 
reputatie van Amnesty met de stem 
van activisten die overal aan de 
basis werken.”
Directeur Atila Roque van Amnesty International Brazilië
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LOSSE GIFTEN: 22%

 SUBSIDIES: 13%

  LOKALE WERKING: 3%

   ANDERE: 1% REGELMATIGE GIFTEN: 61%Amnesty International kiest er bewust voor 

onafhankelijk van regeringen, politieke ideo-

logieën, economische belangen en religies te 

zijn. Het zijn onze supporters die ervoor zorgen 

dat we ons mensenrechtenwerk kunnen doen. 

Van al onze inkomsten, komt immers 86% 

vanuit onze achterban.

In 2015 hadden we in totaal 2,23 miljoen euro 

inkomsten. 

82% van onze inkomsten bestaat uit individu-

ele giften. Drie op vier supporters geven een 

regelmatige bijdrage. De vaste, regelmatige 

stroom van inkomsten maakt dat we ons men-

senrechtenonderzoek en onze campagnes beter 

kunnen plannen. De belangrijkste manier om 

maandelijkse giften te werven is directe dialoog 

of straatwerving. Amnesty Vlaanderen werkt 

CIJFERSCIJFERS

INKOMSTEN 2015

hiervoor samen met gespecialiseerde partners. 

Omdat onze straatwervers ambassadeurs van 

de organisatie zijn, zorgt Amnesty International 

zelf voor hun inhoudelijke training. In 2015 

kon je onze wervers ook tegen komen op ver-

schillende zomerfestivals en op de Boekenbeurs 

in Antwerpen. Hun acties kaderden ook steeds 

in onze inhoudelijke campagnes. 

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 drukken op mensenrechtenwerk, 

laten ons een deel na van hun erfenis.

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 net geen 13% van onze totale 

inkomsten. 

1% van onze inkomsten komt uit andere initi-

atieven zoals licenties, de Nationale Loterij, 

Triodos Bank en tewerkstellingssteun.
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CIJFERS

UITGAVEN 2015

waarom onze totale uitgaven (2.34 miljoen euro) 

in 2015 hoger liggen dan de inkomsten van dit 

jaar. We hebben er alle vertrouwen in dat we 

onze groeiambities zullen realiseren. 

In 2015 steunden 22.559 personen Amnesty 

met een gift. Onze nieuwe schenkers steunen 

ons met een gemiddeld bedrag van 10,94 euro 

per maand. Voorheen was dat 7,2 euro per 

maand.

Zo tonen onze schenkers hun engagement op 

lange termijn voor de strijd voor wereldwijd 

respect voor mensenrechten.

Tot slot hebben we vaste uitgaven (20%) voor 

huisvesting en voor administratie en bestuur.

De categorieën van het taartdiagram zien er 

wat anders uit dan vorig jaar. Onderzoek, Acties 

& Campagnes en Mensenrechtencommunicatie 

zijn nu gegroepeerd onder de noemer “men-

senrechtenwerk”. 

TRANSPARANTIE

Amnesty informeert zijn supporters transparant, 

duidelijk en volledig over het gevoerde beleid 

en legt volledige verantwoording af over het 

gebruik van de toevertrouwde middelen. De 

raad van bestuur maakt de jaarrekening op en 

de algemene vergadering keurt ze goed. Een 

externe revisor, Clybouw Bedrijfsrevisoren, 

controleerde de rekeningen voor 2015 en keurde 

ze zonder voorbehoud goed. Amnesty Vlaanderen 

is ook lid van de Vereniging voor Ethiek in de 

Fondsenwerving (VEF) waarvan we de deonto-

logische code onderschrijven. Amnesty verbindt 

zich ertoe zijn schenkers waarborgen te bieden 

over de morele kwaliteit van zijn fondsenwer-

ving 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 het recht om fiscale attesten uit te 

reiken voor de periode 2012-2017. 

Je kunt altijd een gedetailleerd financieel  

verslag van Amnesty International Vlaanderen 

opvragen. Dat kan via WimV@aivl.be of 

03 271 16 16. Je kunt het verslag ook inkijken 

op www.amnesty.be.

WIM VAN DER PLANKEN, COÖRDINATOR FONDSENWERVING

Amnesty International is de unieke combinatie 

van betrouwbaar onderzoek en rapporten met 

impactvolle en sprekende acties en campagnes. 

Logisch dat het leeuwendeel van ons budget in 

2015 besteed werd aan dit mensenrechtenwerk. 

Onze onderzoekers trekken naar brandhaarden 

en andere verborgen mensenrechtencrisissen 

wereldwijd om bewijzen van mensenrechten-

schendingen te verzamelen door gesprekken 

met directe ooggetuigen, geschreven documen-

tatie en forensisch bewijs. Deze bewijzen laten 

we aan de wereld zien en gebruiken we om 

mensen verantwoordelijk te stellen en gerechtig-

heid te eisen voor de slachtoffers. Aan politieke 

leiders doen we concrete aanbevelingen voor 

hervormingen. 

In 2015 droeg droegen we onder andere bij tot 

onderzoek rond de vluchtelingencrisis, strijd 

tegen terreur en de oorlog in Syrië. Amnesty 

Vlaanderen kon mede dankzij gulle giften van 

schenkers ook de internationale acties voor 

gewetensgevangenen zoals de Saoedische blog-

ger Raif Badawi financieren. 

Het resultaat van ons onderzoek gaat verder 

dan rapporten. Onze supporters voeren actie 

in Amnesty-groepen, in scholen of bij hen thuis. 

Hoe meer stemmen de wereld ingestuurd wor-

den voor respect voor mensenrechten, hoe meer 

impact we hebben op verandering.

In 2015 investeerden we ook stevig in fondsen-

werving (27%) om zo ons mensenrechtenwerk op 

lange termijn te kunnen verzekeren. Dit verklaart  

ORGANISATIE-ONDERSTEUNING: 22%

 MENSENRECHTENWERK: 51%

  FONDSENWERVING: 27%

Amnesty Vlaanderen kon mede dankzij gulle giften van schenkers ook de internationale acties voor gewetensgevangenen zoals de Saoedische 
blogger Raif Badawi financieren.
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WE SCHREVEN TUN AUNG VRIJ 

‘Ik groet iedereen bij Amnesty en ben zwaar onder de indruk 
van alle steun en activiteiten die Amnesty ondernam om 
mij vrij te krijgen. Ik ben heel dankbaar voor de voortdu-
rende steun en hulp van Amnesty. Toen ik vastzat in de 
gevangenissen van Sittwe en Insein, begon ik brieven te 
krijgen van aanhangers van Amnesty. Het was de eerste 
lichtstraal in mijn donkere dagen. Ik voel me bevoorrecht 
dat ik deel uitmaakte van de Schrijfmarathon in 2013-2014.’ 

Dr. Tun Aung, een plaatselijk leider in Myanmar en vreedzaam 

activist was in 2012 na verzonnen aanklachten veroordeeld 

tot 17 jaar cel. Hij had geprobeerd een massa aan te manen 

tot kalmte. In de Schrijfmarathon van 2014 hebben we mas-

saal voor hem geschreven. In januari 2015 kwam hij vervroegd 

vrij. Volgens de nationale Mensenrechtencommissie van 

Myanmar was het door jullie brieven dat ze de zaak van Tun 

Aung ging onderzoeken.

JIJ HEBT HUN LEVEN VERANDERD IN 2015

MOSES AKATUGBA KREEG GRATIE

‘Ik ken die actievoerders niet. Ik heb ze nooit ontmoet. 
Maar toen ik om hulp schreeuwde, kwamen ze massaal in 
actie om mij te redden. Ik wist niet dat mensen nog zoveel 
liefde hadden voor hun medemens. Ik heb voor hen gebe-
den en als ik vrij ben beloof ik me in te zetten voor slacht-
offers van marteling en voor terdoodveroordeelden. Als ik 
hoor wat Amnesty International allemaal voor mij gedaan 
heeft, ben ik de gelukkigste man op aarde. Ik hou van jul-
lie allemaal.’ 

Op 29 mei gaf gouverneur Emmanuel Uduaghan van de 

Nigeriaanse Delta State gratie aan de jonge Moses Akatugba. 

Hij zou drie gsm’s gestolen hebben en was daarom ter dood 

veroordeeld. Hij bekende de diefstal na foltering en activisten 

van Amnesty voerden wereldwijd massaal actie tegen zijn 

terdoordveroordeling.

HARTELIJK DANK VOOR
JE STEUN IN 2015. LAAT
ONS OOK IN 2016 SAMEN
BLIJVEN OPKOMEN VOOR DE
MENSENRECHTEN. 

VRAAG JE VRIENDEN OM ZICH
NET ALS JIJ TE ENGAGEREN
– MET TIJD OF MET GELD, 
EN VOORAL MET HUN HART.

WWW.AMNESTY.BE

SHAKER AAMER WERD VRIJGELATEN UIT 
GUANTANAMO

Shaker Aamer werd na 13 jaar vrijgelaten uit zijn cel in 

Guantanamo Bay. Daar zat hij al die tijd opgesloten zonder 

aanklacht of proces. In 2002 was hij een van de eerste gevan-

genen in het beruchte gevangeniskamp. Hij was de laatste 

Brit die ze er vasthielden. Aanhangers van Amnesty voerden 

meer dan tien jaar actie voor zijn vrijlating.

82.000 BRIEVEN VOOR PARASKEVI KOKONI

Maar liefst 82.000 brieven van mensen uit 111 landen die 

gerechtigheid eisen voor Paraskevi Kokoni werden in maart 

2015 overhandigd aan de Griekse minister van Justitie. Dankzij 

die aandacht kon Paraskevi de minister persoonlijk vertellen 

hoe ze samen met haar neef aangevallen werd omdat ze Roma 

is. Paraskevi was enorm ontroerd door alle solidariteitskaart-

jes. Van een activist kreeg ze zelfs een armbandje met ‘You 

are good’ erop. De glimlach op haar gezicht spreekt boekde-

len. De daders van de racistische aanval werden veroordeeld 

tot acht maanden cel, met drie jaar opschorting. 

PAPOEA-ACTIVIST FILEP KARMA 
VRIJGELATEN 

‘Ik ben mijn vrienden die bij Amnesty International werken 
en ook alle vrienden die de petitie ondertekenden uit al 
die verschillende landen erg dankbaar. Ik wil jullie allemaal 
heel hartelijk bedanken. Ik ken jullie niet, maar jullie zijn 
zo begaan met mij en waar ik voor sta. Ik hoop dat Jezus 
Christus mijn God iedereen zegent, wat je religie ook is. 
Ik hoop dat jullie allemaal veilig en gelukkig zijn. Veel dank 
aan iedereen die aan deze actie mee deed.’ 

De Indonesische actievoerder Filep Karma werd in november 

eindelijk vrijgelaten. Hij zat meer dan tien jaar in de gevan-

genis nadat hij bij een politieke ceremonie in 2004 een vlag 

van het onafhankelijke Papoea gehesen had. 
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