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RIK VEREECKEN, VOORZITTER

HILDE STALS, COVOORZITTER

VANDAAG IS HET DRINGENDER DAN 
OOIT OM RADICAAL OP TE KOMEN 
VOOR MENSENRECHTEN

Beste Amnesty-supporter,

Nee, 2016 was geen gemakkelijk jaar. We maken ons zorgen over verschillende 

ontwikkelingen in de wereld. En vooral over de vele schendingen van fundamentele 

rechten die we als mensenrechtenactivist niet kunnen negeren. Schendingen van 

mensenrechten worden al te vaak goedgepraat, zogezegd om andere rechten te 

vrijwaren.

MENSENRECHTEN EN VEILIGHEID

‘Landen worden pas veilig als mensen zich veilig voelen’, zei Amnesty’s secretaris-

generaal meer dan tien jaar geleden. Vandaag voelen veel Europeanen zich onvei-

lig. Terwijl de migratiecrisis de grenzen van de EU letterlijk en figuurlijk hertekent, 

viert polarisatie hoogtij en is er een reële angst voor aanslagen. Veel leiders en 

burgers komen in de verleiding om – in antwoord daarop – het belang van men-

senrechten in binnen- en buitenland te relativeren of om sommige rechten boven 

andere te plaatsen. 

Het is aan ons om die reflexen tegen te gaan. Meer dan ooit moeten we de univer-

saliteit en ondeelbaarheid van de mensenrechten verdedigen. Omdat we in de 

overtuiging leven dat we alleen dan de uitdagingen kunnen aanpakken. Het is niet 

de gemakkelijkste weg, maar wel de weg met de grootste kans op slagen: de vei-

ligheid garanderen door de mensenrechten beter te verankeren. Zoals onze huidige 

secretaris-generaal zegt: ‘Eeuwige waakzaamheid is de prijs voor vrijheid.’

WEINIG REDEN TOT OPTIMISME?

Soms lijkt er nog maar weinig plaats voor optimisme. Er zijn vandaag veel lijnen 

richting doem en ellende te trekken. 

En toch. Amnesty haalt resultaten die voor veel mensen hét verschil maken tussen 

een mensonwaardig of een menswaardig bestaan. Het verschil tussen wanhoop en 

hoop. Zo zijn we er in 2016 in geslaagd om 650 mensen vrij te krijgen die onte-

recht gevangen zaten. Dat zijn er bijna twee per dag. Ook jouw steun hielp. Daar 

mogen we samen best trots op zijn. 

Amnesty blijft niet bij de pakken zitten. We moeten ons aanpassen aan de uitda-

gingen van morgen. We proberen nieuwe actiemethodes, verkennen onbetreden 

paden. Maar we blijven wel op de barricades staan, elke dag opnieuw: voor de men-

senrechten. Met jouw steun, als schenker, als activist, als supporter voor de men-

senrechten.

De slagkracht van Amnesty Vlaanderen werd ook dit jaar weer groter. De teller staat 

nu op 20.000 leden, bijna drie keer zoveel als in 2015. Ons groeiplan draait op 

volle toeren. We blijven investeren in meer slagkracht voor mensenrechten in 

Vlaanderen.

Ons werk als mensenrechtenactivist is een kwestie van volhouden, doorzetten en 

blijven geloven. Noem dat gerust optimisme. Zo worden dromen werkelijkheid: een 

wereld die de mensenrechten voor iedereen garandeert. 

Rik Vereecken, voorzitter 

Hilde Stals, covoorzitter

COVER: Gestrande vluchtelingen en asielzoekers 

aan de grens van Kroatië en Slovenië 
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VLUCHTELING ZKT. BESCHERMING
AMNESTY BLIJFT OPKOMEN VOOR VLUCHTELINGEN

ILLEGALE EN ONMENSELIJKE DEAL  

TUSSEN EU EN TURKIJE

In maart sloten de Europese leiders een 

akkoord met Turkije. In plaats van te kie-

zen voor hervestiging en alternatieve veilige 

routes, besliste Europa om mensen na een 

kort onderzoek terug te sturen naar Turkije 

en in ruil andere mensen te hervestigen in 

Europa. Die ruilhandel van mensen op de 

vlucht is immoreel en tegen alle interna-

tionale regels. Turkije is namelijk erg onvei-

lig voor vluchtelingen. En in Griekenland 

zijn de asielprocedures en de opvang zo 

belabberd, dat niemand kan garanderen 

dat vluchtelingen er bescherming kunnen 

vragen. Amnesty voerde daarom in Brussel 

en in andere Europese steden actie tegen 

de illegale deal. Daarnaast blijven we ons 

met politieke druk en rechtszaken verzet-

ten tegen het akkoord.

BALKANROUTE GESLOTEN

Kort na de onmenselijke deal met Turkije 

ging ook de Balkanroute dicht. Die loopt 

van Griekenland naar de rest van Europa. 

Kwetsbare mensen bleven in de kou staan, 

zonder plan voor hun dringende humani-

taire behoeften en hun recht op interna-

tionale bescherming. Ondertussen zitten 

meer dan 60.000 mensen vast in 

Griekenland, op de eilanden en op het 

vasteland, in verschrikkelijke omstandig-

In 2015 schudde de wereldwijde vluch-

telingencrisis Europa wakker. Maar in 

2016 keerde de EU vluchtelingen en asiel-

zoekers de rug toe. Daarom bleef Amnesty 

International actievoeren en politieke druk 

zetten om vluchtelingen veiligheid en 

bescherming te bieden.

Online en op Festival Dranouter voerde Amnesty actie om 

mensen te laten stilstaan bij de levensomstandigheden van 

vluchtelingen in Griekenland.

 De ruilhandel van mensen op de 

vlucht is onmenselijk en tegen 

alle internationale regels.

 Er is dringend een oplossing 

nodig voor de ramp op de Griekse 

eilanden.

 Vluchtelingen hebben recht op 

bescherming via veilige en legale 

routes, zoals hervestiging en 

humanitaire visa.

Amnesty trok aan de alarmbel en voerde onder andere in Brussel actie tegen de illegale deal tussen de EU en Turkije. 

heden: in overbevolkte kampen, en vooral 

zonder duidelijkheid over hun toekomst.

Majd en Manal:

‘Dit is het hart van Europa en we leven

in tenten en krijgen geen bescherming.’

Majd en Manal ontvluchtten Aleppo met hun twee dochters

VERANTWOORDELIJKHEID AFSCHUIVEN

Ook de vernieuwing van het Dublinsysteem 

gaat de verkeerde kant op. Dat systeem 

bepaalt welk land verantwoordelijk is voor 

welke asielzoekers. Vooral de landen aan 

de buitengrenzen van Europa moeten 

asielaanvragen verwerken en het recht op 

een individuele beoordeling loopt gevaar. 

Er is dringend een degelijk akkoord nodig 

dat de ramp op de Griekse eilanden oplost, 

de verantwoordelijkheid voor vluchtelingen 

verdeelt en vluchtelingen herenigt met 

hun familie in Europa. 

Vandaag verblijft al 86 procent van de 

vluchtelingen in ontwikkelingslanden. Toch 

blijft Europa rekenen op andere landen om 

migratie te verminderen en asielzoekers 

terug te nemen. Het lijstje van mogelijke 

partnerlanden is huiveringwekkend. Libië 

staat op het lijstje: daar worden vluchte-

lingen zowel door gewapende groepen als 

door de kustwacht mishandeld en afgeperst. 
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Verkrachting komt zo vaak voor dat vrouwen 

aan de pil gaan voor ze hun reis beginnen.

Daniel uit Ghana, 19 jaar:

‘Ik bleef drie maanden in Libië, omdat ik 

de politie niet kon betalen. Ze zagen mij 

als een slaaf, ik moest allerlei werkjes 

doen, land bewerken, zand of stenen 

dragen. Ik werd nooit betaald. Ze gaven 

me water met petroleum erin. Of ze doen 

er zout in, gewoon om je te straffen.’

Helaas is Europa niet de enige die zijn 

verantwoordelijkheid afschuift op anderen. 

Australië brengt iedereen die per boot 

aankomt naar een naburig eiland. Onder 

dwang. Op Nauru stelde Amnesty vast hoe 

verzwakt de mentale gezondheid van asiel-

zoekers is. Veel mensen zijn depressief. 

Volgens het internationale recht voldoet 

het vluchtelingenregime in Australië aan 

de definitie van ‘foltering’: het systeem is 

opzettelijk schadelijk, wil anderen afschrik-

ken en veroorzaakt zwaar psychisch lijden.

DE VN-TOP VAN DE GEMISTE KANS

In september kwamen in New York alle 

VN-landen samen voor een omvattend 

akkoord over vluchtelingen. De verwach-

tingen waren hooggespannen: het plan 

van Ban Ki-moon stelde voor dat regerin-

gen samen elk jaar tien procent van de 

vluchtelingen uit de hele wereld zouden 

hervestigen. 

Amnesty International gaf het goede voor-

beeld met een pop-uptop over échte oplos-

singen voor de vluchtelingencrisis: veilige 

en legale routes, zoals hervestiging en 

humanitaire visa. Die boodschap gaven 

we ook mee met de 40.000 handtekenin-

gen die we aan de Belgische regering 

bezorgden. Maar de lidstaten van de VN 

veegden het ambitieuze plan van Ban 

Ki-moon van tafel. Ze onderhandelen ver-

der tot 2018. De lidstaten kwamen met 

een afgezwakte verklaring met minimale 

engagementen. 

Amnesty blijft benadrukken dat we vluch-

telingen daadwerkelijk kunnen en moeten 

beschermen. Overheden moeten de lasten 

beter verdelen en vluchtelingen langs vei-

lige en legale routes beschermen, bijvoor-

beeld door hervestiging en humanitaire 

visa. Zo hoeven mensen hun leven niet 

langer te riskeren op gevaarlijke tochten. 

Met een projectie van bommenregens en 

zinkende boten op de gevel van zijn kabi-

net drongen Amnesty en Vluchtelingenwerk 

daar bij staatssecretaris Theo Francken 

op aan. 

OP DE BRES VOOR VLUCHTELINGEN

Veilige en legale routes stonden centraal 

in initiatieven van Amnesty-activisten over 

het hele land. Honderden mensen bestel-

den een actiepakket en net als op Mooov 

spraken ze mensen aan en verzamelden 

ze duizenden handtekeningen voor onze 

petitie. Van onze infobrochure ‘Alles wat 

je wil weten over vluchtelingen’ werden 

meer dan 30.000 exemplaren besteld. 

De steun van onze supporters zorgt ervoor 

dat we deze infobrochures kunnen ver-

spreiden om mensen te blijven informeren 

over de vluchtelingencrisis. Met een gift 

van 50 euro kunnen we 450 brochures 

drukken. Ook de jongeren op het jonge-

renweekend deden een succesvolle actie 

op de Gentse bruggen.

Trish De Craecker:

‘Op het jongerenweekend leerde ik

mensen kennen die net als ik activist

willen worden. Samen leerden we meer

over vluchtelingen en hun rechten.

We deelden meningen en werkten aan

acties. Ik herontdekte telkens weer hoe

belangrijk het is om te vechten voor

ieders rechten.’

 

In 2017 blijven we opkomen voor vluch-

telingen. Sinds september ging SOS Europa 

over in een globale vluchtelingencampagne. 

Amnesty Vlaanderen blijft het thema op 

de voet volgen en blijft bij Belgische en 

andere overheden aandringen om vluch-

telingen de bescherming te geven waar 

ze recht op hebben.

ANNE CLAEYS, BELEIDSMEDEWERKER

Amnesty gaf het goede voorbeeld met een pop-up - 

top over échte oplossingen. De organisatie van 

deze actie kostte 983,50 euro, wat we konden 

financieren met jullie gulle giften.

Amnesty projecteerde bommenregens en 

zinkende boten op het kabinet-Francken.
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In juni 2016 trok Jan Pollet (34) voor een onderzoeksmissie van 

Amnesty International naar de Democratische Republiek Congo. 

Jan is verantwoordelijke politieke zaken bij Amnesty Vlaanderen. 

De getuigenissen en informatie die hij samen met onderzoekster 

Evie Francq bijeensprokkelde, waren de basis voor het rapport 

Dismantling Dissent. DRC’s Repression of Expression amidst 

Electoral Delays, dat Amnesty International in september uit-

bracht. 

Jan Pollet: ‘Wij trokken naar Lubumbashi, de tweede stad van 

Congo. Politiek en economisch is de stad enorm belangrijk, maar 

je hoorde er weinig over, wat opmerkelijk was. We waren met 

twee, met als vangnet ons back office in Kenia. Daar moesten 

we ons elke dag melden. Even laten horen dat we veilig waren. 

Niet dat er direct gevaar was voor ons, maar Amnesty komt door-

gaans met open vizier. De autoriteiten wisten dat we kwamen. 

Het risico bestond dat we last zouden krijgen. Dat is niet gebeurd. 

We hebben tientallen mensen geïnterviewd: mensenrechtenver-

dedigers, politici, diplomaten, advocaten. En terwijl je daar bent, 

komen er almaar nieuwe contacten bij: slachtoffers van schen-

dingen die onder de radar blijven, mensen die nooit de media 

halen. Voor hen probeerden we iets te doen.’

Heb je iets concreets kunnen bereiken?
‘Ja, we zijn erin geslaagd een paar mensen vrij te krijgen. 

Bijvoorbeeld de man die incommunicado vastgehouden werd 

door de veiligheidsdienst. Ook door een telefoontje van ons naar 

de veiligheidsdienst kwam hij vrij. We hebben ook twee spoedac-

ties gelanceerd. Dat leidde al tot één vrijlating.’

 In Congo is zelfs  

kritiek op de 

inlichtingendienst  

ANR al gevaarlijk.

Er bestond toch al een Amnesty-rapport over repressie in Congo?
‘Ja, ons rapport is daar een vervolg op. Wij behandelen nu ook 

‘kleinere’ vormen van repressie. Feiten die er elk apart minder 

belangrijk uitzien en dus gemakkelijk ondergeschoven raken. 

Maar samen schetsen die feiten een beeld van hoe breed de 

repressie gaat, van de ‘ontmanteling van de tegenspraak.’ Belangrijk 

is dat we de rol van de inlichtingendienst ANR in de verf zetten. 

Omdat die erg schadelijk is voor de mensenrechten. De ANR 

hangt direct af van de president en ontsnapt aan elke controle. 

Congolese verdedigers van mensenrechten kunnen er weinig 

tegen beginnen, want de ANR opereert compleet straffeloos. 

Zelfs kritiek op de ANR is gevaarlijk.’

Welke lessen trek je zelf uit jullie missie?
‘Persoonlijk heb ik vooral geleerd hoeveel wij kunnen, alleen al 

door ergens te zijn. Die directe impact – bijvoorbeeld bij die 

vrijlatingen – verraste me wel.’

En hoe gaat het nu verder?
‘Dat is koffiedik kijken. Door bemiddeling van de bisschoppen-

conferentie kwam er een akkoord over verkiezingen waarvoor 

Kabila geen kandidaat zou zijn. We zullen zien. Maar het akkoord 

lost alleszins niet de problemen met de mensenrechten op. Er 

zijn nog altijd gewetensgevangenen. Er is nog altijd geen vrijheid 

van meningsuiting. De repressie is er nog altijd. De gevangenis-

sen zijn nog altijd schandalig. En de ANR wordt nog altijd niets 

in de weg gelegd.’

JIMMY MARTENS, COMMUNICATIEMEDEWERKER

 Soms krijgen onze 

onderzoekers zelf 

mensen vrij, gewoon 

door er te zijn.

JAN POLLET VAN AMNESTY VLAANDEREN HELPT BIJ ONDERZOEK IN CONGO 

‘HET VERRASTE ME HOEVEEL WIJ KUNNEN’ 
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COLOMBIAANSE PARAMILITAIREN BLIJVEN VREDESGEMEENSCHAPPEN VISEREN

‘WE LATEN ONS DE MOND NIET SNOEREN’

Een vredesakkoord moet in Colombia een einde maken aan 

meer dan vijftig jaar oorlog met de FARC, de guerrillero’s van 

de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia. Het leverde 

president Santos de Nobelprijs voor de Vrede op. Maar de 

vrede zelf, komt die er eindelijk ook voor de Colombianen? 

Twee vertegenwoordigers van de Vredesgemeenschap van 

San José de Apartadó waren in december op bezoek bij 

Amnesty Vlaanderen. Ze reageerden alvast niet euforisch.  

Een mirakel is het, de grenzeloze moed en zelfopoffering van 

enkele duizenden gewone boeren en hun families. Op een dag 

hadden zij genoeg van het geweld en de mensenrechtenschen-

dingen in Colombia. Zij beslisten er niet langer voor te vluchten 

maar zich ertegen te verzetten. Vreedzaam, door de handen in 

elkaar te slaan, geweld af te zweren, zich neutraal op te stellen 

en geen enkele van de strijdende partijen – guerrilla, paramili-

taire groepen, leger en politie – te helpen of te informeren. De 

Vredesgemeenschappen werden het breekijzer waarmee ze de 

eindeloze spiraal van geweld in Colombia proberen te doorbreken.

Sinds 1997 zijn meer dan 300 mensen van de Vredesgemeenschap vermoord, ook kinderen.

DOODSBEDREIGINGEN

Ze moeten er veel voor over hebben. Germán Graciano Posso 

(34) verloor al dertien familieleden, onder wie zijn vader, twee 

broers en een tante met haar twee kinderen. Zelf is hij ook het 

doelwit van doodsbedreigingen en intimidaties. Hij is de wet-

telijke vertegenwoordiger van de Interne Raad – het dagelijks 

bestuur zeg maar – van de Vredesgemeenschap. Samen met 

Julio Cesar Guisao Hernandez (40) was hij in december te gast 

bij Amnesty Vlaanderen. Het Congres in Colombia had toen net 

het vredesakkoord-bis met de FARC goedgekeurd. De eerste ver-

sie van het akkoord hadden de kiezers in een referendum nipt 

verworpen. Germán: ‘Een vredesverdrag is een goede zaak voor 

ons land, maar dan moet het wel om een écht akkoord gaan, ook 

voor de slachtoffers. Dit vredesakkoord is gehuld in een mantel 

van straffeloosheid.’ 

De Vredesgemeenschappen zitten in een kwetsbare situatie. Hoe 

zij standhouden in een zee van geweld en wanhoop? Sus Van 

Olmen van Amnesty: ‘Door zich strikt neutraal op te stellen, 

weten ze zich gesteund door het internationaal humanitair recht. 

Dat verbiedt gewone burgers aan te vallen of tegen hun zin mee 

te sleuren in de gewapende strijd.’
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Maar dat belet niet dat de gewapende 

groepen de vredesactivisten blijven vise-

ren, intimideren en bedreigen. Julio: ‘De 

strijdende partijen weigeren onze neutra-

liteit te respecteren. De paramilitairen en 

de 17e brigade van het leger blijven onze 

mensenrechten schenden, ze willen de 

Vredesgemeenschap uitroeien. Nu de 

FARC moet ontwapenen, krijgen zij vrij 

spel. Vroeger schoof de overheid de schuld 

voor alle mensenrechtenschendingen af 

op de guerrilla. Maar wij wisten wel beter. 

Vaak waren paramilitairen de daders, soms 

samen met het leger.’ Volgens Amnesty 

zijn zij verantwoordelijk voor 70% van alle 

mensenrechtenschendingen in Colombia, 

bevestigt Sus Van Olmen.

ECONOMISCHE BELANGEN

Achter dat geweld schuilen grote econo-

mische belangen van grootgrondbezitters 

en multinationals. Die proberen zoveel 

mogelijk grond van kleine boeren en de 

inheemse bevolking in te pikken. Het 

geweld en de intimiderende praktijken 

van militairen en paramilitairen passen 

in die strategie en zijn de laatste tijd nog 

toegenomen. 

Germán: ‘Ze proberen ons op alle moge-

lijke manieren uit onze huizen te verdrij-

ven en van onze gronden weg te jagen. 

Vijf tot zes miljoen Colombianen zijn ont-

heemd in hun eigen land. Sinds 1997 

zijn meer dan driehonderd mensen van 

de Vredesgemeenschap vermoord, ook 

kinderen. Daarnaast waren er de verkrach-

tingen, brandstichtingen in huizen. Ze 

beschieten scholen. Ze vernietigen oogsten 

door brand, gif of springstoffen, door wegen 

te blokkeren of opbrengsten van de oogst 

te stelen.’ 

Het houdt niet op. Maar de moed verliezen 

ze niet. Julio: ‘Onze kracht is dat we optre-

den in groep, dat we alles samen doen. 

Ze kunnen wel enkele individuen ombren-

gen, maar ze kunnen niet een hele gemeen-

schap ineens uitmoorden.’ Sus Van Olmen: 

‘Bovendien is er de beschermende aan-

wezigheid van internationale hulpverleners 

op het terrein. Door getuigenis af te leggen 

van de misdaden en schendingen van de 

mensenrechten maken ze die misdrijven 

zichtbaar voor de rest van de wereld.’ De 

internationale aanwezigheid, belangstel-

ling en druk, onder meer van Amnesty 

International, is hun levenslijn.

Germán: ‘We mogen ons niet de mond 

laten snoeren. We moeten blijven opkomen  

tegen de straffeloosheid, gerechtigheid 

blijven eisen, getuigenis blijven afleggen 

van de schendingen van de men  senrechten, 

zodat de wereld weet wat hier gebeurt. 

Ook al kost ons dat ons leven.’

www.bondgenootschapvoordevrede.be
www.cdpsanjose.org
www.youtube.com/watch?v=jkVDm4wsrb8

JIMMY MARTENS, COMMUNICATIEMEDEWERKER

Vereda La Union in de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó, Colombia

Sus bracht Julio (l.) en Germán (r.) in contact met politici, 

parlementsleden en kabinetsleden van Buitenlandse Zaken.

SUS VAN OLMEN AL 25 JAAR  

OP DE BRES VOOR COLOMBIA

Het begon in 1991, met een inleefreis van Broederlijk 

Delen naar Colombia. Daarna kwamen leden van  

de inheemse raad van het departement Tolima naar 

België. Een van die mensen werd na zijn terugkeer 

in Colombia vermoord. Sus van Olmen (72) was 

onder de indruk. Colombia liet hem niet meer los. 

En vice versa: Sus werd actief in het Colombia-

landenteam van Amnesty Vlaanderen.

‘We steken met het team heel veel energie in spoedac-

ties, naar aanleiding van de vele moorden en het 

geweld. We vertalen de grote dossiers en leveren 

materiaal aan een tiental Amnesty-groepen in 

Vlaanderen die rond Colombia werken. We lobbyen 

ook bij de overheid, Buitenlandse Zaken en de  

ambassade.’

Sus gidste Germán en Julio Cesar van de Vredes-

gemeenschap van San José de Apartadó bij hun 

bezoek aan ons land en bracht ze in contact met 

politici, parlementsleden en kabinetsleden van 

Buitenlandse Zaken. Er waren ook contacten met 

de Antwerpse provincieraad en met gemeente - 

besturen die het Vlaams Netwerk van Solidariteit 

vormen: Herselt, Laakdal, Nijlen, Schilde en Westerlo.

In maart 2017 reist Sus opnieuw naar Colombia, 

met een tiental mensen, onder wie Erica Baeck en 

Wendy Van Dijck van Amnesty Vlaanderen. Aanleiding 

is de twintigste verjaardag van de Vredes gemeen-

schap van San José de Apartadó. ‘We blijven vijf à 

zes dagen in San José, om onze solidariteit uit te 

drukken en om de vele vermoorde leden van de 

Vredesgemeenschap te herdenken.’ Daarnaast  

staat lobbywerk in de hoofdstad Bogotá op het  

programma en het Internationale Forum rond 

Geweldloosheid en Natuur in Armenia, de hoofdstad 

van het departement Quindio.
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SCHRIJFMARATHON

 SAMEN SCHRIJVEN OM LEVENS TE  
 VERANDEREN 

In december was het weer zo ver. We schre-

ven massaal brieven voor individuen en 

groepen in nood: de Schrijfmarathon. Een 

wereldwijde campagne waar elk jaar meer 

mensen aan meedoen. De Schrijfmarathon 

is One Amnesty in de zuiverste vorm. Onze 

pennen maken samen een gigantische 

vuist tegen schendingen van mensenrech-

ten. De macht van het getal en de wereld-

wijde druk maken van de Schrijfmarathon 

zo’n krachtig wapen. Elk jaar veranderen 

we mensenlevens door de Schrijfmarathon. 

HARTVERWARMEND CREATIEF

Secties zijn volledig vrij om te kiezen voor 

hoeveel individuen ze schrijven en welke 

acties ze organiseren. De boodschap is wel 

eenvormig: elke brief kan levens verande-

ren. Het is hartverwarmend om te zien hoe 

creatief mensen aan de slag gaan. Voor 

Annie, het meisje uit Malawi dat elke dag 

voor haar leven vreest omdat ze albinisme  

heeft. Voor de Egyptische fotograaf Shawkan,  

die de doodstraf kan krijgen omdat hij 

brutaal politiegeweld op beeld vastlegde. 

Voor de bewoners van de Peace River Valley 

in Canada, die dreigen hun leefgebied te 

verliezen door de bouw van een stuwdam.

De bouw van de Site C-dam in Canada bedreigt 

de rechten van inheemse bevolking.

2.

1.

3.
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VAN CANADA TOT HONGKONG

In Ivoorkust organiseerde Amnesty op 10 

december een marathonstand midden in 

de stad en schreven ze urenlang voor gewe-

tensgevangenen. In Duitsland overtuigde 

een nationale radiocampagne duizenden 

mensen om een brief te schrijven. In 

Frankrijk kwam een kopie van het vrij-

heidsbeeld onder de Eifeltoren om aan-

dacht te vragen voor Edward Snowden. In 

Canada tekenden kinderen uit de lagere 

school hun eigen solidariteitskaartjes en 

gingen activisten met een ‘mensenrech-

tensuperheldcape’ de straat op om hand-

tekeningen te ronselen. In Hongkong was 

er voor de allereerste keer een concert met 

schrijfavond op het Amnesty-kantoor. 

Oekraïne vroeg aandacht voor de mensen 

in nood. In plaats van de traditionele 

Amnesty-kaars kozen de Oekraïners voor 

hippe en vooral knalgele paraplu’s. In 

Algerije creëerde een lokale artiest prach-

tige schilderijen van de mensen voor wie 

we schreven. En in Vlaanderen lieten we 

ons ook niet onbetuigd: een hele maand 

voerden we actie. 

DANIELLE HENNAERT, BELEIDSMEDEWERKER

 Ook in 2016 brak de Schrijf-

marathon weer alle records.

 In Vlaanderen schreven we  

bijna 50.000 brieven.

 Wereldwijd schreven we  

meer dan 3 miljoen brieven:  

zo maakten we een gigantische 

vuist voor gerechtigheid.



JAARVERSLAG 2016 / 9 

‘EN OF HET EEN SUCCES WAS!’

 

Op 5 december trapten we de Schrijf-

marathon af in Antwerpen met een dag 

vol muziek, hartverwarmende activisten 

en twaalf uur brieven schrijven in de Karel 

De Grote Hogeschool in Antwerpen. Onze 

onmisbare vrijwilligers spraken de mensen 

op straat aan om ze op de hoogte te bren-

gen van onze Schrijfmarathon. Ook online 

schoot de promo in actie. Met resultaat: 

geleidelijk aan kwamen de mensen bin-

nen om samen veel brieven te schrijven. 

Ze werden verwelkomd en in de watten 

gelegd door onze vrijwilligers en masseu-

ses. Je zag mensen niet alleen brieven 

schrijven. Ze sloegen aan de praat met 

elkaar, wisselden ervaringen uit, leerden 

nieuwe mensen kennen. Er heerste een 

warme en enthousiaste sfeer. Zoveel men-

sen met het hart op de juiste plaats. Als 

medewerker van zo’n belangrijke actie 

kreeg ik kippenvel en een heel warm gevoel 

toen ik die volle zaal zag met briefschrij-

vers, vrijwilligers, artiesten, presentatoren. 

Eén woord: super! De teller van het aantal 

geschreven brieven steeg en steeg. En of 

het een succes was: 3.580 brieven. Dank 

je wel! 

SANNE STALPAERT, STAGIAIRE

AMNESTY-PENNEN

‘Gemiddeld één op de vier gevangenen

voor wie leden van Amnesty schrijven,

komt vrij of krijgt betere leefomstandig-

heden. Daarom schrijf ik graag mee

met Amnesty en deed ik een gift voor de

productie van de Amnesty-pennen waar

duizenden andere mensen ook een brief

mee schreven.’

Norbert uit Antwerpen

aangemoedigd. Het moeten meer dan 

duizend brieven geweest zijn.

In de Vrije Basisschool in Diksmuide wilde 

leerkracht Bart Raepsaet samen met andere 

mensen het verschil maken. Dus legde hij 

brieven klaar. Terwijl ze aanschoven voor 

de rapportbesprekingen konden ouders 

en leerlingen aan de slag. Elf mensen 

schreven spontaan: ‘Volgend jaar gaan we 

voor meer.’ De lokale activisten telden 

ijverig en kwamen tot de ontstellende som 

van meer dan 15.000 met de hand geschre-

ven brieven en solidariteitskaartjes. Samen 

met de onlineacties komen we daardoor 

in Vlaanderen op een totaal van bijna 

50.000 brieven. Ongelooflijk.

Over de hele wereld blijven de brieven 

toestromen. Ook di t  jaar  brak de 

Schrijfmarathon weer alle records . We 

blijven tellen voor het eindtotaal maar 

ondertussen zitten we wereldwijd al ruim 

boven de drie miljoen brieven. We zijn er 

zeker van dat al die brieven ook dit jaar 

voor verandering zullen zorgen. Bedankt!

ERICA BAECK, BEWEGINGSMEDEWERKER

1. De mensen voor wie we actie voerden tijdens de Schrijfmarathon.

2. De bouw van de Site C-dam in Canada bedreigt de rechten van inheemse bevolking.

3. Ook de groep van Hoogstraten organiseerde een Schrijfmarathon.

4. Kick-off Karel de Grote Hogeschool Antwerpen.

BIJDRAGEN AAN GOEDHEID, 

VERBONDENHEID EN 

RECHTVAARDIGHEID

In heel Vlaanderen gingen mensen crea-

tief aan de slag met de actiepakketten. 

In huiskamers, klassen en eetzalen, in 

bibliotheken, leeszalen, onthaalruimtes 

en refters in gemeentehuizen: elke plaats 

was goed om samen brieven te schrijven. 

Zo schrijft Margot Van Mossevelde over 

haar actie thuis: ‘Op 10 december was er 

bij ons thuis in Oostakker een schrijfactie 

waaraan 14 mensen meededen. We schre-

ven 59 brieven en 58 solidariteitskaartjes. 

Spontaan ontstonden er deugddoende 

babbels rond vragen als: “Is dit niet een 

spreekwoordelijke druppel op een hete 

plaat?” En met opmerkingen als: “Ik vind 

dat we, ook al kunnen we misschien maar 

weinig doen tegen dit onrecht, dat weinige 

toch moeten blijven doen.” Al zouden we 

het liefst al het onheil en alle ellende uit 

de wereld willen en wel ineens, we mogen 

niet onderschatten wat we als individu 

wel kunnen bijdragen aan schoonheid, 

goedheid, verbondenheid en rechtvaardig-

heid. Daarin wil ik blijven geloven.’ 

En Helena Vervaet: ‘De schrijfmarathon 

is goed verlopen. De jongste schrijfster, 

Deborah, is 25 jaar. De oudste, Jenny, 77 

jaar. Er was ook een Marokkaanse buur-

vrouw bij en samen hebben we 73 brieven 

en kaarten geschreven. Ze zijn verstuurd 

op 30 december 2016. Michel zorgde 

voor heerlijke pannenkoeken. Zalig.’

Noord-Zuiddienst Maldegem was op ver-

schillende plaatsen actief. Jona De Flou 

sprak voorbijgangers aan bij het standje 

in het gemeentehuis. Ook in de perso-

neelsrefter en in de bib werden mensen 
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ALBERT WOODFOX (VS) werd eindelijk vrijge-

laten in februari na 43 jaar en 10 maan-

den eenzame opsluiting in een staatsge-

vangenis in Louisiana: ‘Ik kan niet genoeg 

benadrukken hoe belangrijk het is om 

brieven te krijgen van mensen uit de hele 

wereld. Dat gaf me een gevoel van waarde. 

En sterkte. Het verzekerde me ervan dat 

wat ik deed juist was.’ In de Schrijfmarathon 

voerden honderdduizenden activisten actie 

voor zijn vrijlating.
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MAHMOUD HUSSEIN (EGYPTE) werd vrijgelaten 

in maart. De 20-jarige student zat meer 

dan twee jaar in de gevangenis zonder 

enige vorm van proces. Hij werd opgepakt 

in 2014 omdat hij een T-shirt aanhad met 

‘Nation Without Torture’ erop. 145.000 

mensen voerden actie voor zijn vrijlating 

als onderdeel van onze Stop Torture-

campagne.

JE ACTIES DROEGEN BIJ TOT DE VRIJLATING VAN MEER DAN 650 MENSEN

ZOVEEL REDENEN OM POSITIEF TE ZIJN OVER 2016

2016 WAS 
MINDER RAMPZALIG 
DAN JE DACHT 
Blijkbaar hebben mensen 2016 overal afgeschreven als een rampjaar. 

Maar wás het dat ook? Dankzij jou gebeurde er toch heel wat om positief 

over te zijn. En in een jaar vol onzekerheden vonden we één houvast: 

verontwaardiging alleen is niet genoeg. Er verandert pas iets als we 

samen in beweging komen.

 In 2016 hielp je ons meer dan 

650 mensen te bevrijden die 

onterecht opgesloten zaten. 

Bijna twee mensen per dag.

 Samen hebben we in 40 landen 

de wet veranderd.

 We hebben de wereld voetbal-

bond ter verantwoording 

geroepen en oorlogsmisdadigers 

laten veroordelen.

BELÉN (ARGENTINIË) is vrijgelaten 

uit voor arrest. Meer dan 

120.000 mensen uit de 

hele wereld tekenden 

onze petitie aan de 

lokale overheid in 

juli voor haar vrijla-

ting. De 27-jarige 

werd tot acht jaar 

gevangenisstraf ver-

oordeeld na een mis-

kraam. Er is nog geen 

finale beslissing over 

haar straf.

KOSTYANTYN BESKOROVAYNYI 
(OEKRAÏNE) kwam vrij in februari 

dankzij druk van Amnesty-activisten.

Beskorovaynyi werd na een speech op een 

publieke bijeenkomst ontvoerd en maan-

denlang vastgehouden op verschillende 

locaties van de Oekraïense veiligheids-

dienst. Naar eigen zeggen is hij ook gemar-

teld: ‘Bedankt voor al het werk dat jullie 

doen. Ik dacht dat ik nooit vrij zou komen.’

HOE JI
2016 HET L

VAN MENS
HELE WER

VERANDE
PHYOE PHYOE AUNG (MYANMAR) kwam vrij in 

april. Amnesty-aanhangers uit de hele 

wereld schreven meer dan 394.000 brie-

ven, e-mails en tweets in de Write for Rights-

campagne. Ze werd samen met andere 

studenten vrijgelaten: ‘Ik wil iedereen zo 

hard bedanken. Niet alleen voor de cam-

pagne voor mijn vrijlating, maar om onze 

hoop en overtuigingen levend te houden.’ 

 

YECENIA  ARMENTA (MEXICO) werd in juni vrij-

gelaten uit de gevangenis. Yecenia werd 

op 10 juli 2012 opgepakt en 15 uur lang 

gefolterd. Ze werd geslagen, gewurgd en 

verkracht tot ze ‘bekende’ dat ze betrok-

ken was bij de moord op haar man. 

Amnesty-activisten ondernamen zo’n 

300.000 acties voor haar in onze cam-

pagne Stop Foltering en in de Schrijf-

marathon: ‘Toen ik al die brieven kreeg 

die me vertelden dat ik niet alleen was, 

voelde ik me geweldig. En ik dacht: Ja, 

het is waar, ik ben niet alleen.’
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JIJ HIELP ONS OM BESTUURSORGANEN IN 

DE SPORTWERELD TER VERANTWOORDING 

TE ROEPEN EN OM OORLOGSMISDADIGERS 

VOOR HET GERECHT TE BRENGEN

HOOP
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Mahmoud Hussein, oktober 2016:

‘Ik ben de aanhangers van Amnesty die me

gesteund hebben zo dankbaar. Ze gaven me

hoop en ik voelde me oprecht gesteund door

het besef dat, ook al was ik opgesloten en

afgezonderd van de wereld, anderen nog aan

mij dachten.’

JIJ HIELP MENSEN LEVENS REDDEN

IRAANSE TIENER GERED VAN EXECUTIE
De ophanging van Alireza Tajiki was gepland voor 15 mei 2016. Hij werd van de galg gered dank-

zij een wereldwijde oproep tegen zijn geplande executie. Door het intensieve lobbywerk van mede-

werkers van Amnesty en de tweets #SaveAlireza van activisten aan de overheid werd de executie 

afgelast. Alireza is nog niet veilig. We doen nu een oproep aan Iran om zijn doodstraf te vernieti-

gen.

MET JOUW  

STEUN KONDEN WE 

BAANBREKENDE 

ONTHULLINGEN DOEN 

DIE LEVENS 

VERANDERDEN

IRAK: 293 MENSEN BEVRIJD UIT 
ONRECHTMATIGE OPSLUITING
In mei kregen we hoogst uitzonderlijk toe-

gang tot een geïmproviseerde gevangenis 

in Anbar, ten westen van de Iraakse hoofd-

stad Bagdad. We vonden er zo’n zevenhon-

derd mensen, sommigen amper 15 jaar 

oud, die in afschuwelijke omstandigheden 

vastzaten, verdacht van banden met IS. 

We publiceerden snel onze bevindingen, 

die de media ruim oppikten. Samen met 

een cruciale meeting met de premier van 

Irak leidde dat tot de vrijlating van 293 

mensen.

E JIJ IN
6 HET LEVEN

NSEN IN DE
ERELD MEE

ANDERDE
WERELDVOETBALBOND BUIGT ONDER DRUK

In maart signaleerden we de uitbuiting van migranten bij 

de bouw van een stadion voor de Wereldbeker Voetbal in 2022 

in Qatar. Acties van Amnesty-supporters leidden samen met ons 

onderzoek tot reacties van de overheid van Qatar, bouwbedrijven en 

de wereldvoetbalbond Fifa. Twee bedrijven gaven medewerkers hun pas-

poorten terug. Eén bedrijf werd zes maanden geschorst voor projecten rond 

de Wereldbeker. De internationale atletiekfederatie wil de sportfaciliteiten 

van Qatar in 2019 gebruiken voor haar wereldkampioenschappen. Ze meldde 

dat ze ons rapport zullen doornemen, ook al wordt de atletiekfederatie er 

niet in genoemd. De Fifa zou een onafhankelijk comité oprichten om de 

omstandigheden op de locaties voor de Wereldbeker Voetbal op te volgen. 

Een mooi resultaat voor de vijfhonderd schenkers die naar aanleiding van 

onze mailing over de werkomstandigheden in Qatar in totaal 24.000 euro 

schonken. 

OORLOGSMISDADIGER UIT TSJAAD VEROORDEELD
In een historische uitspraak veroordeelde het Tsjaad-tribunaal voormalig pre-

sident Hissène Habré tot levenslang voor misdaden tegen de menselijkheid, 

oorlogsmisdaden en marteling in Tsjaad tussen 1982 en 1990. Als bewijs 

deed de openbare aanklager onder andere een beroep op verslagen van Amnesty 

uit de jaren 80, en op de expertgetuigenis van een medewerker van Amnesty.
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BURKINA FASO PAKT VROEGTIJDIGE EN GEDWONGEN HUWELIJKEN AAN
Door jouw acties engageert de overheid van Burkina Faso zich om een eind te maken 

aan vroegtijdige en gedwongen huwelijken. Zij gaat de wettelijke leeftijd om te kunnen 

trouwen voor meisjes op 18 jaar brengen en het begrip gedwongen huwelijk duidelijk 

omschrijven in de wet. Meer dan een half miljoen mensen ondertekenden onze petitie 

‘My Body My Rights’ en schreven mee in de Schrijfmarathon. De overheid heeft het in 

elk geval opgemerkt.

Justitieminister Zakalia Koté, 

Burkina Faso, april 2016:

‘De manier waarop Amnesty de

overheid aanpakte over vroegtijdige

en gedwongen huwelijken met

duizenden brieven en ansichtkaarten

was indrukwekkend.’

VOORUITGANG BIJ TERUGDRINGEN VAN 
FOLTERING
Je inspanningen leidden ertoe dat ver-

schillende landen stappen ondernemen 

om te stoppen met folterpraktijken. Guinea 

maakte van foltering een misdaad. Togo 

bracht zijn wetgeving in overeenstemming 

met het internationale recht. Na jaren van 

campagne door aanhangers van Amnesty 

engageerde Canada zich eindelijk om fol-

tering te voorkomen door het Facultatief 

Protocol bij het Anti-Folterverdrag (OPCAT) 

te ratificeren. En een historische uitspraak 

over foltering door de politie in de 

Filippijnen – voor het eerst veroordeeld in 

2009 door de anti-folterwetgeving van het 

land in 2009 – volgt op een drie jaar lang 

volgehouden campagne van Amnesty-

activisten.

NOORWEGEN EN DENEMARKEN ZORGEN VOOR 
HISTORISCHE DOORBRAAK IN RECHTEN VAN 
TRANSGENDERS
In juni keurde Noorwegen een nieuwe wet 

goed die transgenders toegang geeft tot 

wettelijke geslachtserkenning via een snelle, 

laagdrempelige en transparante procedure. 

Door de wet kunnen mensen zelf hun 

geslacht bepalen. De wet maakt dus een 

eind aan de beschamende wetgeving met 

discrimerende eisen en inbreuken op men-

senrechten. Denemarken besliste in mei 

om transgenders niet langer als geestes-

zieken te beschouwen.

SAUDI-ARABIË ZET CLUSTERBOMMEN ON HOLD 
In de hele wereld deden mensen mee met onze campagne over de verwoestende impact 

van clusterbommen die het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Brazilië produ-

ceren en die Saudi-Arabië inzet in Jemen. De VS hebben sindsdien de levering van clus-

terbommen aan Saudi-Arabië on hold gezet. In december heeft de Saudische regering 

gezegd dat ze stopt met clusterbommen uit het Verenigd Koninkrijk te gebruiken. Wij 

blijven de Saudi’s oproepen om het gebruik van clusterbommen volledig af te schaffen. 

MEER LANDEN SCHAFFEN DOODSTRAF AF
De globale druk om de doodstraf af te 

schaffen bouwt verder op het momentum. 

Op 12 mei werd Nauru het 103e land dat 

de doodstraf voor alle misdaden afschafte. 

En in oktober kwam er ook in Guinea een 

wet die de doodstraf afschaft voor de 

meeste misdaden.

POOLSE VROUWEN DWINGEN OMMEZWAAI 
AF OVER VOORGESTELD VERBOD OP 
ABORTUS 
Vrouwen en meisjes kwamen in oktober 

massaal op straat om te protesteren tegen 

een voorgesteld verbod op abortus in Polen, 

dat al een erg strenge abortuswetgeving 

heeft. Vrouwen staakten om hun collec-

tieve woede te uiten over de voorstellen. 

Duizenden mensen, ook aanhangers van 

Amnesty, stuurden boodschappen van 

solidariteit. Uiteindelijk trok de regering 

haar voorstel in – een historische overwin-

ning voor de vrouwenrechten.

Op www.amnesty-international.be/
jaarverslag vind je nog meer goed 

nieuws en videoboodschappen om je  

te bedanken voor je steun en actie.

DOOR JOUW STEUN VERANDERDE DE WETGEVING IN VEERTIG LANDEN
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SCHRIJF-ZE-VRIJDAG

‘Als je geeft, biedt dat je in de eerste 

plaats massa’s plezier.’

Leerlingen van het College O.-L.-V.-ten-Doorn orga-

niseerden voor de Schrijf-ze-VRIJdag een schoolfuif 

ten voordele van Amnesty. Aan de schrijfactie werk-

ten ook de leerlingen van de onthaalklas voor anders-

talige nieuwkomers mee. In die klas zitten vooral 

vluchtelingen. Ze schreven brieven om land- en 

lotgenoten vrij te krijgen. 

Resultaat: 2.300 euro en honderden brieven

ZOVEEL ACTIES OM POSITIEF TE ZIJN 
OVER 2016 - DANKJEWEL!

KUNST VOOR AMNESTY

In het Stedelijk Museum in het Begijnhof van 

Hoogstraten was er een tentoonstelling over ‘de zee’. 

Els Jacobs besloot haar project te doen rond de 

vluchtelingencrisis. ‘Elke dag riskeren mensen hun 

leven op zee op de vlucht voor oorlog, op zoek naar 

veiligheid. Deze golfjes maken werd beklijvend en 

kreeg plots een andere lading dan ik er voordien in 

wilde leggen.’ Els schonk de opbrengst van haar 

mooie beelden aan Amnesty.  ‘Elke bezoeker van de 

tentoonstelling die dat wilde, mocht een golfje mee 

naar huis nemen en zo een vluchteling een thuis 

geven. In ruil vroegen we een gift voor Amnesty. 

Dankjewel allemaal, op deze manier hebben we 

Amnesty en de vluchtelingen kunnen helpen.’

Resultaat: 6.512 euro

ZOMERFESTIVALS

Op de zomerfestivals Dranouter en Sfinks vroegen 

we aandacht voor het lot van vluchtelingen. 

Werver Eliah: ‘Ik was aangenaam verrast dat zoveel 

mensen tussen het feesten door graag tijd maken 

om te praten over Amnesty en de mensenrechten.’

Resultaat: 123 nieuwe donateurs

‘Ik ben overtuigd geraakt om te storten,

omdat ik het een heel aangenaam

gesprek vond. Ik stond versteld dat

iemand zo jong haar overtuiging op zo’n

aangename manier kon overbrengen.’ 

Een nieuwe schenker

De drijvende motor achter ons mensenrechtenwerk zijn onze supporters.  

Ook in 2016 kwamen er fantastische initiatieven om fondsen op te halen  

voor Amnesty. Dankjewel voor jullie enthousiasme en engagement.

MUSIC FOR LIFE

‘Ik ken Amnesty van vroeger op

school. Mijn Franse leerkracht

was heel geëngageerd voor het

werk van Amnesty International.

Ik had nog nooit met hen samen-

gewerkt, dus het voelde als een 

geweldige opportuniteit om dit

voor hen te doen.’ 

Singer-songwriter Tom Odell

 

Resultaat: 15.000 euro en een geweldig concert

Tijdens de Warmste Week in december speelde Tom Odell 

een concert ten voordele van Amnesty.
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MENSENRECHTEN IN BELGIË

TOEZICHT

Over twee jaar zou er eindelijk een nationaal mensenrechtenin-

stituut moeten zijn. Jarenlange druk van Amnesty en een stevig 

duwtje van onze ambassadeur Geert Hoste zijn mee de oorzaak 

van de concreter klinkende plannen.

Mensenrechteninstituut

‘In 2016 kwamen we een stapje dichter bij de oprichting

van het Nationaal Mensenrechteninstituut, maar het is

nog altijd geen feit. Onbegrijpelijk. Samen met Amnesty

International wil ik erop blijven hameren dat de tijd dringt. Ik

zet me op verschillende manieren in voor de mensenrechten:

als vrijwilliger, financieel en als ambassadeur van Amnesty

International Vlaanderen. I love Human Rights.’

Stand-upcomedian Geert Hoste

INTERNATIONAAL

België kreeg voor de tweede keer een Universele Periodieke 

Evaluatie. In deze VN-procedure evalueren staten elkaar en for-

muleren ze aanbevelingen om mensenrechten beter te bescher-

men. Dankzij Amnesty’s unieke combinatie van internationale 

organisatie en lokale verankering konden we verzekeren dat al 

onze bezorgdheden over België aan bod kwamen. 

MEER WETEN?

Op www.amnesty-international.be/jaarverslag vindt u heel wat 

uitleg over deze en andere Belgische kwesties. Zo werkten we 

ook rond bedrijfsleven en mensenrechten, seksueel geweld en 

wapenhandel.

JAN POLLET, VERANTWOORDELIJKE POLITIEKE ZAKEN

2016 was een moeilijk mensenrechtenjaar voor België. 

Aanslagen zaaiden dood en vernieling. Een doodziek gevan-

geniswezen bracht cipiers en gedetineerden tot wanhoop. De 

migratiecrisis woedde voort. En toch was er ook goed nieuws.

TERREUR

De aanslagen in maart eisten een hoge tol. De overheid heeft de 

plicht om de daders en medeplichtigen te berechten. Ze moet 

verzekeren dat slachtoffers en nabestaanden genoegdoening krij-

gen en ze moet nieuwe aanslagen voorkomen. Maar dat is geen 

reden om de mensenrechten met voeten te treden. In België uitte 

Amnesty net daarover verschillende keren zijn bezorgdheid. We 

volgden de politieke gesprekken op de voet, gaven opmerkingen 

en startten een onderzoek naar de impact van de maatregelen. 

We blijven het probleem volgen met de nuance en omzichtigheid 

die we ook van regeringen vragen, in het volle besef dat er geen 

eenvoudige antwoorden zijn. 

GEVANGENISSEN

De omstandigheden in veel Belgische gevangenissen blijven 

erbarmelijk, zeker voor geïnterneerden. Stakingen leidden in 2016 

tot extra mensenrechtenproblemen. Beloftes van de regering  

over betere rechtspositie en beter toezicht bleven grotendeels 

woorden zonder daden. Amnesty klaagde de situatie aan, onder 

andere met een breedgedragen petitie. 

DISCRIMINATIE

Amnesty Vlaanderen en Nederland startten een project rond 

etnisch profileren. We analyseerden het probleem en praatten 

met slachtoffers en andere betrokkenen. 

Tegelijk beloofde België een plan te maken om raciale en etnische 

discriminatie aan te pakken. Amnesty werkt daar graag aan mee. 

En nog goed nieuws: de regering is klaar om de transgenderwet 

aan te passen. Amnesty had al verschillende keren aangeklaagd 

dat de huidige wet de rechten van transpersonen schendt. 

 Terreurdreiging is geen excuus om 

mensenrechten met voeten te treden.

 De omstandigheden in veel Belgische 

gevangenissen blijven erbarmelijk.

 België heeft plannen om discriminatie  

aan te pakken, om de transgenderwet 

aan te passen en om een Nationaal 

Mensenrechteninstituut op te richten.
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SCHRIJF-ZE-VRIJDAG:  
HET FEEST VAN DE MENSENRECHTEN

 Op Schrijf-ze-VRIJdag zetten 

ruim 500 scholen zich in voor 

kinderrechten.

 Bedrijven engageren zich om 

leveranciers te weigeren die 

kinderarbeid inschakelen.

 Schrijf-ze-VRIJdag bereikt 

110.000 kinderen en jongeren 

in Vlaanderen.

Op vrijdag 21 oktober 2016 organiseerde Amnesty 

International de 26e Schrijf-ze-VRIJdag. Meer dan 

vijfhonderd scholen zetten zich in voor kinderrechten. 

Tienduizenden jongeren kregen les over hun eigen 

rechten en schreven brieven naar overheden en 

bedrijven die kinderrechten te weinig respecteren. 

LEREN, HELPEN EN FUN 

‘Optredens van leerlingen tijdens de lesuren maken van Schrijf-

ze-VRIJdag echt fun. Ook het doel om veel brieven te schrijven 

spreekt aan. Het is veel toffer als je er muziek bij hebt:  als je 

wat moegeschreven bent, kun je kijken naar de optredens. Na 

een tijdje kruip je snel weer in je pen want door de muziek 

krijg je daar weer zin in. Sommigen onder ons hebben opge-

treden en gasten geïnterviewd op het podium. Schrijf-ze-

VRIJdag is iets anders dan een gewone les: we helpen 

mensen, we amuseren ons én we leren bij. Dat maakt er 

jaar na jaar zo’n succes van. We dromen ervan om nog 

meer leerlingen van andere scholen te bereiken. Als 

scholen samenwerken, kunnen we meer. Het zou ook 

cool zijn om een special act van een bekende artiest 

in te lassen. Een bekende Vlaming of Brusselaar die 

oproept om brieven te schrijven: dat zou enorm 

veel volk op de been brengen.’

LEERLINGEN

In het Maria-Boodschaplyceum zijn scholieren de drijvende kracht achter de Schrijf-ze-VRIJdag.

HANDEN UIT DE MOUWEN 

‘In de weken vóór de Schrijf-ze-VRIJdag gingen we naar andere 

scholen in Brussel om ze te informeren over ons evenement 

op het Sint-Katelijneplein. Met resultaat: de leerlingen van het 

Atheneum en van basisschool de Kriek zijn mee komen schrijven. 

We hebben ook affiches geschilderd en een promovideo gemaakt 

om te verspreiden via sociale media. 

Op de Schrijf-ze-VRIJdag zelf spraken we voorbijgangers aan om 

mee te komen schrijven. Sommigen hadden geen tijd. Anderen waren 

nieuwsgierig en enthousiast. We hebben best wel wat mensen over-

tuigd om mee te komen schrijven. Het was top dat zoveel mensen posi-

tief reageerden. Toen we op het podium konden vertellen dat we al meer 

dan negenhonderd brieven hadden, dat was echt een kippenvelmoment. 

Onze leerkrachten geven ons veel vrijheid en vertrouwen om de Schrijf-ze-

VRIJdag zelf op te zetten. Dat maakt ons zelfstandig. We hebben veel din-

gen gedaan die we anders nooit gedurfd hadden. We stimuleren elkaar voort-

durend om onze grenzen te verleggen. Elke leerling beslist zelf of hij wel of 

niet een brief schrijft.’ 

LEERLINGEN

Het Maria-Boodschaplyceum ademt een sfeer van vrijheid en ver-

trouwen. Scholieren zijn er de drijvende kracht achter de Schrijf-

ze-VRIJdag. Ze organiseerden een mensenrechtenfeest op het 

Sint-Katelijneplein in Brussel. Amnesty International zocht het 

gouden team op van scholieren Billie, Lotta, Kika, Hannah, Manse 

en Luna, en van hun leerkrachten Marleen Metens en Gina Roelants.
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MENSENRECHTEN IN DE LES

‘Mensenrechten liggen me na aan het hart. Als je iets met passie 

geeft, komt de leerstof automatisch overtuigend over. In de lessen 

Latijn en Grieks zijn er heel veel aanknopingspunten met mensen-

rechten. Als je de poëzie van Homerus leest, is de link met man-

vrouwrelaties in onze samenleving snel gelegd. De retoriek als 

overtuigingsmethodiek is een ander interessant onderwerp om te 

spreken over maatschappelijke thema’s. Als je Caesar dieper leest, 

leer je ook de propagandamechanismen kennen waarmee leiders 

andere volkeren demoniseren. Ik vul de klassieke teksten altijd 

aan met speeches van politici uit de 20e eeuw.’

GINA ROELANTS, LEERKRACHT KLASSIEKE TALEN

‘Het zou echt super zijn, mochten we elke week een les krijgen 

over mensenrechten, actualiteit en cultuur. Iedereen zou zo’n 

les leuk vinden.’

LEERLINGEN

‘Een leerkracht heeft dit jaar op elke computer in elke klas 

de Schrijf-ze-VRIJfilmpjes gezet. Dat was een prima manier 

om leerlingen en leerkrachten voor te bereiden. De filmpjes 

zijn heel sterk. Wie weet waarvoor we schrijven, kruipt veel 

enthousiaster in zijn pen. De lessen LO zijn er vooral om te 

bewegen, maar toch kan ik er ook mijn leerlingen enthousi-

asmeren om mee te doen met de Schrijf-ze-VRIJdag.’

MARLEEN METENS, LEERKRACHT LO

‘Het is geweldig dat Samsung reageerde op onze brieven. Nu 

we weten dat onze brieven impact hebben, zijn we nog meer 

gemotiveerd om te schrijven. Ook toen we uitgenodigd werden 

door de ambassade van Zuid-Afrika – naar aanleiding van de 

Schrijf-ze-VRIJ-acties voor seksuele en reproductieve rechten 

– was dat het geval. We staan al te popelen om onze medeleer-

lingen op de hoogte te brengen van dit hoopvolle signaal.’ 

LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN

NICK VANDENBROUCKE, JONGERENWERKER

KINDERARBEID IN CONGO: SAMSUNG EN APPLE REAGEREN

JE STEUN WERKT VOOR 
MENSENRECHTEN

De organisatie van  

Schrijf-ze-VRIJdag kost 

14.000 euro. Daarmee 

bereiken we liefst 110.000 

kinderen en jongeren in 

Vlaanderen. Dat betekent dat 

per bestede euro acht 

jongeren in aanraking komen 

met mensenrechten.

‘Amnesty houdt ook bedrijven in de gaten. In 2016 bracht 

Amnesty een rapport uit over de omstandigheden waarin 

kobalt gedolven wordt in Congo. Kobalt wordt gebruikt in 

de herlaadbare batterijen van smartphones en elektrische 

auto’s. Meer dan de helft van alle kobalt komt uit Congo 

en een groot deel wordt in erbarmelijke omstandigheden 

ontgonnen. Onder de mijnwerkers zijn er veel kinderen, 

sommige amper 7 jaar.

Amnesty International lanceerde wereldwijd petities en 

briefschrijfacties voor fabrikanten van smartphones om 

dit aan te klagen. Ook op Schrijf-ze-VRIJdag schreven we 

brieven en voerden we actie op sociale media om te pro-

testeren tegen kinderarbeid in de kobaltmijnen in Congo. 

Dat de geviseerde bedrijven meestal wel reageerden, was 

een eerste positieve stap, maar alleen Apple en Samsung 

gaven meer dan een beleefd antwoord: ze gaven openlijk 

informatie over de herkomst van het kobalt in hun pro-

ducten en over de besluiten van hun onderzoek. Ze beloof-

den de situatie verder op te volgen en hun toeleverings-

kanalen te heroriënteren als dat nodig is. 

Dit goede nieuws was mee het resultaat van de massale 

schrijfactie in Vlaamse scholen en groepen. Amnesty 

International wil de twee bedrijven nu tijd geven om de 

Onder de mijnwerkers zijn veel kinderen, sommige amper 7 jaar.
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toezeggingen waar te maken. Tegelijk is dit succes een 

stimulans om verder actie te voeren en andere bedrijven 

te overtuigen om toezeggingen te doen.’

MARK DENEER, TEAM MENSENRECHTEN EN 
BEDRIJFSLEVEN

Ook in de Brechtse Basisschool Sleutelbloem schreven de leerlingen ijverig mee.
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DE MACHT VAN HET GETAL

IN 2016 GROEIDE ONZE 
MENSENRECHTENBEWEGING

Als supporter van Amnesty International 

maak je deel uit van de grootste mensen-

rechtenbeweging ter wereld. Wereldwijd 

verenigt Amnesty meer dan 7 miljoen 

mensen. Die delen allemaal dezelfde ver-

ontwaardiging tegen schendingen van 

mensenrechten en dezelfde hoop op een 

wereld met respect voor de rechten van 

iedereen. Amnesty is een beweging van 

mensen voor mensen. We nemen onrecht 

persoonlijk en staan op de barricaden voor 

verandering. Verandering in het individu-

ele leven van mensen, maar ook structu-

reel in het beleid. We werken in alle onpar-

tijdigheid en onafhankelijkheid, met de 

Universele Verklaring van de Rechten van 

de Mens als leidraad.

Amnesty is een ledenbeweging die interne 

democratie hoog in het vaandel draagt. 

Van lokaal tot internationaal is de stem 

van de leden doorslaggevend voor de rich-

ting die we uitgaan, de standpunten die 

we innemen en hoe we ons organiseren. 

WERELDWIJD MENSEN VERBINDEN 

VOOR MENSENRECHTEN

Amnesty-supporters zijn verenigd in nati-

onale secties in 74 landen. In die secties 

verzamelen vrijwilligers zich in activisten-

kernen offline en online, ledengroepen en 

bestuursorganen. Afgevaardigden van alle 

secties komen geregeld samen om infor-

matie uit te wisselen en de koers van 

Amnesty uit te zetten. In 2016 is de uit-

voering gestart van de Strategic Goals 

2016-2019. 

Op het Internationaal Secretariaat van 

Amnesty in Londen werken professionele 

medewerkers die de secties ondersteunen 

met onderzoek, materiaal om actie te voe-

ren en organisatorische hulp. De voorbije 

jaren heeft Amnesty zijn Internationaal 

Secretariaat gedecentraliseerd. Om meer 

wereldwijd te werken en dicht bij alle 

plaatsen te zijn waar mensenrechten in 

 In 2016 steeg het aantal leden 

van Amnesty Vlaanderen van 

7.077 naar 19.889.

 Wereldwijd verenigt Amnesty 

International meer dan 7 miljoen 

mensen.

 Omdat we onafhankelijk 

willen werken van regeringen, 

economische belangen en 

religies, is fondsenwerving 

bij individuele donateurs een 

belangrijke schakel in onze 

werking.

De voorzitters en directeurs van alle Amnesty-secties 

kwamen in juli 2016 samen in Barcelona om beslissingen 

te nemen over de toekomst van de beweging en om actie 

te voeren.

de verdrukking komen, openden we regi-

onale kantoren in Dakar, Johannesburg, 

Nairobi, Mexico-Stad en Hongkong. De 

decentralisatie is in 2016 afgerond. In 

de nieuwe structuur krijgt de internatio-

nale beweging nog meer voet aan de grond 

in alle werelddelen.

AMNESTY VLAANDEREN GROEIT

In België zijn twee secties van Amnesty 

actief: Amnesty Belgique Francophone en 

Amnesty Vlaanderen. De twee secties 

werken nauw samen. Sinds januari 2017 

huizen ze samen in een nieuw Amnesty-

kantoor in Brussel. 

Het nieuwe kantoor van de twee Belgische secties van Amnesty in Brussel, Waversesteenweg 169.
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2016:

19.889

2015:

7.077

Eind 2016 had Amnesty International 

Vlaanderen 19.889 leden. Dat zijn er fors 

meer dan de 7.077 eind 2015. Amnesty 

groeit dus als beweging in Vlaanderen. 

Die groei gaat gepaard met een ambitieuze 

meerjarenstrategie. We willen nog meer 

en nog krachtiger de mensenrechten ver-

dedigen, internationaal én in België. 

Amnesty Vlaanderen komt meer naar bui-

ten met zijn verhaal, zamelt meer geld in, 

en verenigt en mobiliseert meer activisten.

SAMEN IN BEWEGING IN 2016

De groeiende en bloeiende beweging van 

Amnesty Vlaanderen kwam in 2016 volop 

in actie. Dit jaarverslag getuigt daarvan. 

De hele beweging komt twee keer per jaar 

samen: op de algemene vergadering en 

op de Amnesty-dag. Op de algemene ver-

gadering van 16 april 2016 in Brussel 

namen de leden organisatorische beslis-

en studentenkernen. De algemene verga-

dering verkoos een raad van bestuur die 

de organisatie beheert. In 2016 bestond 

de raad van bestuur uit voorzitter Rik 

Vereecken, covoorzitter Hilde Stals, secre-

taris Ilona Plichart, penningmeester Anne 

Vleminckx, Marike Lefevre, Daphné 

Lachman en Boris De Vloed.

FONDSENWERVING ALS BRANDSTOF 

VOOR ONS MENSENRECHTENWERK

Amnesty International kiest er bewust voor 

onafhankelijk te zijn van regeringen, poli-

tieke ideologieën, economische belangen 

en religies. Dat betekent dat het onze 

individuele donateurs zijn die ervoor zor-

gen dat we ons mensenrechtenwerk kun-

nen doen. Fondsenwerving is dus een 

belangrijke schakel in onze organisatie. 

We hanteren strikte ethische standaarden. 

Amnesty International Vlaanderen vzw 

singen, stemden ze over inhoudelijke reso-

luties en beleefden ze de indringende 

getuigenis van de Burundese mensen-

rechtenactivist Pierre Claver Mbonimpa. 

De Amnesty-dag was op 17 september 

2016 in Gent. Het werd een inspirerende 

ontmoetingsdag met workshops over anti-

terreurbeleid, etnisch profileren en acti-

visme. Bonface Massah, de directeur van 

een organisatie die de rechten van mensen 

met albinisme verdedigt in Malawi, 

getuigde over het belang en de impact 

van de acties en campagnes van Amnesty.

Activisten van Amnesty Vlaanderen zetten 

zich op duizend-en-één manieren in voor 

de mensenrechten: online en offline actie 

voeren, brieven schrijven, debatten of 

tentoonstellingen organiseren, inhoudelijk 

werken. Supporters zijn georganiseerd in 

lokale groepen, landen- en themateams 

Gemiddeld maandelijks bedrag  

nieuwe donateurs

Groei in leden Groei in donateurs

2015:

22.504

2016:

32.851

11,64 euro
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Beste Amnesty-supporter,

Met een mensenrechtenbril vooruit kijken 

naar 2017 is niet meteen geruststellend. 

Wereldwijd raakt de vluchtelingencrisis 

niet onder controle, rukt xenofobe en dis-

criminerende taal op en dreigt terreur nog 

meer slachtoffers te maken, terwijl het 

anti-terreurbeleid basisrechten onder druk 

zet. Ook voor mensenrechten die al decen-

nia op de agenda staan, blijft het knokken: 

het recht om niet gefolterd te worden, 

gewetensgevangenen vrij krijgen, onze 

strijd voor vrouwenrechten, onze strijd 

tegen de doodstraf.

AMBITIEUZE MEERJARENSTRATEGIE

Als wereldwijde organisatie staat Amnesty International in de frontlijn van die 

ontwikkelingen. We zijn verontwaardigd over wat er misloopt, en ondernemen 

vooral ook actie. Voor Amnesty Vlaanderen wordt 2017 een jaar vol verandering 

en dynamiek om nog meer impact op mensenrechten te krijgen. Vanuit een nieuw 

kantoor in Brussel laten we onze beweging verder groeien en mobiliseren. Een 

ambitieuze meerjarenstrategie is onze leidraad. In 2017 investeren we fors in 

lokaal activisme, jongerenwerking en campagnecapaciteit. Onze vlaggenschepen 

worden een voorjaarscampagne over de moordpartijen in Beni (Democratische 

Republiek Congo), de jaarlijkse Schrijf-ze-VRIJdag in oktober en de Schrijfmarathon 

in december. We trekken in 2017 ook mee een wereldwijde campagne voor men-

senrechtenverdedigers op gang.

MENSENRECHTENTHEMA’S IN EIGEN LAND

Ook Belgische mensenrechtenthema’s staan op onze agenda voor 2017. We 

blijven de impact van het anti-terreurbeleid en van asiel en migratie op de men-

senrechten verder opvolgen. Er komt een project over etnisch profileren. En ook 

ons handelsmerk krijgt een duw in de rug: actie ondernemen voor individuen die 

over de hele wereld in gevaar zijn. Hopelijk blijf jij ook in 2017 mee het verschil 

maken, met een brief, een gift, een handtekening, een mail of een actie op soci-

ale media.

Al dat mensenrechtenwerk is maar mogelijk door de steun van onze vele schen-

kers. Elke bijdrage helpt ons het verschil te maken. In 2017 blijven we dan ook 

de straat op gaan om mensen te overtuigen om zich bij Amnesty aan te sluiten. 

Beste Amnesty-supporter, bedankt voor je steun, actie of gift in 2016. Samen 

vormen we een beweging die de mensenrechten verdienen. Samen met jou kij-

ken we 2017 strijdvaardig en hoopvol tegemoet.

WIES DE GRAEVE, DIRECTEUR

heeft ook het recht om fiscale attesten uit 

te reiken voor giften vanaf 40 euro per 

jaar.

In 2016 groeide ons donateursaantal van 

22.504 naar 32.851. De meerderheid 

van de nieuwe donateurs steunt ons op 

maandelijkse basis met een gemiddeld 

bedrag van 11,64 euro.

Onze schenkers zijn erg trouw aan ons 

mensenrechtenwerk. Zo tonen ze hun enga-

gement op lange termijn voor de strijd voor 

wereldwijd respect voor mensenrechten. 

We investeren fors om nieuwe schenkers 

aan te trekken. Dat doen we onder andere 

door wervers in te zetten die mensen actief 

aanspreken. Daarnaast hebben we vaste 

organisatorische kosten zoals huisvesting, 

kantoormateriaal en portkosten. En van-

zelfsprekend gaat het grootste deel van 

het ingezamelde geld naar ons mensen-

rechtenwerk: onderzoek, acties, campag-

nes en lobbywerk om het beleid te beïn-

vloeden.

ONDERSTEUNING DOOR SECRETARIAAT

Amnesty Vlaanderen heeft een secretari-

aat met professionele medewerkers. Zij 

ondersteunen, organiseren en mobiliseren 

de Amnesty-supporters in Vlaanderen. In 

2016 was dat secretariaat nog in 

Antwerpen. In januari 2017 verhuisden 

we naar een nieuw kantoor in Brussel. In 

2016 had Amnesty Vlaanderen 29 betaalde 

krachten. Karen Moeskops nam afscheid 

als directeur en werd opgevolgd door Wies 

De Graeve. 

Als mensenrechtenorganisatie heeft 

Amnesty sociaal en maatschappelijk een 

voorbeeldfunctie. Transparantie is een 

sleutelwoord. Neem dus gerust contact 

op als je vragen hebt over onze organisa-

tie, financiering of werking. Vanaf 29 april, 

na de algemene vergadering, vind je ons 

volledig financieel verslag met gedetail-

leerde inkomsten en ui tgaven op 

www.amnesty-international.be.

Amnesty voerde actie tegen de gevaren 

waaraan mensen met albinisme in 

Malawi blootstaan.

BLIK OP 2017

HET WORDT EEN JAAR 
VOL VERANDERING EN 
DYNAMIEK
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Amnesty International Vlaanderen vzw

Waversesteenweg 169 

1050 Brussel

T: 02 669 37 37

E: info@amnesty-international.be 

W: www.amnesty-international.be

 facebook.com/amnestyvlaanderen

 twitter.com/amnestyvl

De strijd voor mensenrechten steunen?  

Dat kan op rekeningnummer BE11 5230 8012 9048 

van Amnesty International Vlaanderen vzw.

V.U.: Wies De Graeve, 

Amnesty International Vlaanderen vzw, 

Waversesteenweg 169, 1050 Brussel

© foto’s Amnesty International 

tenzij anders vermeld

CONGOLESE ACTIVISTEN  

FRED BAUMA EN YVES 

MAKWAMBALA ZIJN VRIJ!

Fred Bauma en Yves Makwambala zijn 

activisten van de jongerenorganisatie La 

Lucha (Lutte pour le Changement) en zetten 

zich geweldloos in voor vrede in Oost-Congo en 

voor democratische veranderingen in hun land. In maart 

2015 werden ze gearresteerd. Ze liepen het risico veroordeeld 

te worden tot de doodstraf om hun activisme, maar Amnesty’s 

Schrijfmarathon heeft daar een stokje voor gestoken. Meer dan 170.000 mensen 

kwamen in december 2015 in actie voor de twee jongerenactivisten in de 

Schrijfmarathon. Eind augustus 2016 kwamen Fred en Yves vrij. 

Na zijn vrijlating zei Yves Makwambala: ‘Elke brief, elk bezoek, elk woord heeft 

ons kracht gegeven. Wij zijn nu nog vastberadener in onze strijd voor vrijheid en 

democratie. Dank! Weten dat er mensen en organisaties zoals Amnesty International 

zijn, die meestrijden voor rechtvaardigheid en respect voor de mensenrechten, 

dat gaf ons moed.’

En Fred Bauma: ‘Ik ben blij om na 17 maanden eindelijk vrij te zijn. Ik dank 

Amnesty International en iedereen die op de een of andere manier voor mijn 

vrijlating gevochten heeft. Ik kijk ernaar uit om mijn vrienden en familieleden 

terug te zien en om door te gaan met mijn strijd voor democratie en vrijheid.’

Tien andere leden van La Lucha werden ook in 2016 vrijgelaten.

Jij veranderde in 2016 het leven  

van Fred, Yves en vele anderen.  

Zij danken je voor je steun, voor  

je brieven, voor je acties.

Blijf samen met ons opkomen  

voor vrijheid en mensenrechten  

in 2017 en vraag je vrienden om  

hetzelfde te doen. Want samen  

maken we van 2017 een jaar  

van hoop.

Dank!

 JIJ VERANDERDE 
 HUN LEVEN 
 IN 2016 


