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Beste Amnesty-supporter,

In deze eerste Amnesty in Actie van het jaar blikken we terug op 
2020. Meer dan ooit waren onze acties digitaal. Onze impact blijft ook 
dan bestaan; blader maar verder naar de resultaten van jouw steun en 
die van vele andere Amnesty-supporters in het voorbije jaar. De stem 
van onze beweging zorgt nog steeds voor gerechtigheid. 

Net als bij veel andere non-profitorganisaties liggen onze grootste 
fondsenwervingsacties momenteel stil door de coronapandemie. 
Amnesty Vlaanderen hangt af van de vrijgevigheid van supporters 
zoals jij om de strijd voor de mensenrechten onverminderd voort te 
zetten. Jouw steun is nodig om onze dagelijkse werking te verzekeren 
en overheden wereldwijd op te roepen om kwetsbare mensen te 
beschermen, zeker nu tijdens de huidige pandemie. Met jouw 
bijdrage, hoe groot of klein ook, kunnen we ons blijven inzetten voor 
een wereld met gelijke rechten voor iedereen. We kunnen je daarvoor 
niet genoeg bedanken. Hopelijk mogen we ook dit jaar op jou rekenen.

In Argentinië werd abortus zeer recent gelegaliseerd. Voordien namen 
veel vrouwen noodgedwongen hun toevlucht tot clandestiene abortus, 
een levensgevaarlijke onderneming. Ik heb thuis nog steeds het groene 
sjaaltje liggen dat voor de pro-abortus demonstraties in Buenos Aires 
werd gebruikt, en dat ik enkele jaren geleden van de Argentijnse 
Amnesty-collega’s mocht ontvangen. Resultaten boeken is soms een 
werk van lange adem. In Polen werd de abortuswetgeving dan weer 
verstrengd in 2020. Over de situatie in Polen kan je meer lezen in het 
interview met Adam Bodnar, de Poolse mensenrechtencommissaris 
aan wie de Universiteit Gent in april de Amnesty-Leerstoel zal uitreiken. 

De mensenrechtensituatie in België wordt dit jaar door de VN-lidstaten 
onder de loep genomen. Dat gebeurt elke 5 jaar. Amnesty heeft 
aan de VN en de lidstaten een aantal belangrijke bezorgdheden en 
aanbevelingen overgemaakt. We kaarten onder meer de situatie in 
de Belgische woonzorgcentra aan, waarover we in 2020 een rapport 
uitbrachten. Tegen dat jullie dit lezen, zijn de vaccinaties in de 
woonzorgcentra en voor de zorgverstrekkers zo goed als achter de 
rug en kunnen we onze dierbaren binnenkort weer opzoeken. Ik hoop 
samen met jou dat we een derde golf kunnen vermijden en dat we 
elkaar binnenkort weer in levende lijve kunnen ontmoeten.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Warme groet,

Hilde Stals, voorzitter raad van bestuur 
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ACTUEEL IRAANS-ZWEEDSE PROFESSOR BIJNA 5 JAAR IN DE CEL

#FREEDJALALI
Met de steun van meer dan 100.000 supporters blijft Amnesty International 
Vlaanderen de druk hoog houden om Ahmadreza Djalali vrij te krijgen.
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Bijna vijf jaar al kan professor Djalali zijn verjaardag niet meer vieren 
samen met zijn familie. Een oude familiefoto, gekoesterd door professor 
Djalali’s echtgenote Vida Mehrannia, herinnert aan betere tijden.

4   maart 2021



AGENDA

FISCAAL
ATTEST

ALGEMENE LEDENVERGADERING

BEPAAL MEE DE
KOERS VAN AMNESTY  
VLAANDEREN
Welke koers moet Amnesty Vlaanderen in 2021 en 
verder varen? Als lid van Amnesty International kan je 
dit mee bepalen op de jaarlijkse algemene vergadering. 
Je kiest onder meer nieuwe bestuursleden en stemt over 
inhoudelijke en zakelijke ideeën uit de beweging. Ook dit 
jaar houden we onze ledenbijeenkomst digitaal. Schrijf je 
in vóór 22 april via onze website.

Zaterdag 24/04, 9:30 – 12:30 uur, online via Zoom

PROGRAMMA EN INSCHRIJVING
amnesty-international.be/AV2021

GIFTEN

FISCALE ATTESTEN
ONDERWEG

Heb je vorig jaar 40 euro of meer geschonken aan 
Amnesty International Vlaanderen? Dan ontvang je eind 
maart een fiscaal attest, waardoor je uitzonderlijk tot 
60% van je giften uit 2020 terugkrijgt via de belastingen. 
Maandelijkse schenkers mogen hun attest dit jaar per 
e-mail verwachten (indien hun e-mailadres bij ons 
bekend is). In alle andere gevallen wordt het attest per 
post verstuurd. Bij vragen over het fiscaal attest kan je 
steeds terecht op supporters@amnesty-international.be. 
Bedankt voor je gift voor de mensenrechten!

HEB JE VRAGEN? CONTACTEER ONS
supporters@amnesty-international.be

BLIJF OP DE HOOGTE VAN 
HET LAATSTE NIEUWS
De situatie van Ahmadreza Djalali is zeer 
urgent en kan gewijzigd zijn sinds dit magazine 
in druk ging. Kijk voor het laatste nieuws op 
www.amnesty-international.be en onze sociale media.  

Ahmadreza Djalali is een Iraans-Zweedse professor 
in rampengeneeskunde en gastprofessor aan de Vrije 
Universiteit Brussel. In 2016 werd hij opgepakt in Iran. 
De Iraanse autoriteiten beschuldigden hem van spionage 
en veroordeelden hem ter dood na een oneerlijk proces.

Professor Djalali zit al bijna vijf jaar opgesloten in de 
Iraanse gevangenis, ver weg van zijn geliefde gezin in 
Zweden en vrezend dat elke dag zijn laatste kan zijn. Het 
onvoorspelbare Iraanse regime kan elk moment overgaan 
tot zijn executie. 

“De mentale kwelling die onze kinderen en ik moeten 
doorstaan is ondraaglijk”, liet zijn echtgenote Vida 
Mehrannia weten op 14 januari 2021, de dag dat haar 
man 49 jaar werd. Ahmadreza Djalali zat toen al zeven 
weken in eenzame opsluiting, in een kale isoleercel van 
1m80 op 1m80, zonder venster of verluchting. Al die tijd 
weigerden de gevangenisautoriteiten hem contact met 
zijn gezin en advocaat. Volgens zijn familie in Iran, die 
hem in februari kortstondig en voor het eerst in maanden 
mocht zien, is zijn gezondheid er zeer slecht aan toe.

“De situatie van professor Djalali blijft enorm 
zorgwekkend. De internationale druk die eind vorig 
jaar op gang kwam, heeft vast een rol gespeeld in 
het verhinderen van de executie en mag nu niet 
verslappen”, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty 
Vlaanderen. “Dit is een warme oproep aan al onze 
supporters om Ahmadreza Djalali te blijven steunen.”

HELP PROFESSOR DJALALI VRIJ TE KRIJGEN
amnesty-international.be/help-djalali
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TERUGBLIK OP 2020

BEDANKT,  
AMNESTY-SUPPORTER
VOOR JE STEUN IN HET VOORBIJE JAAR. Wanneer onrecht levens bedreigt, sta jij klaar 
met een gift of een actie. Jouw steun helpt duizenden levens te veranderen. Samen 

realiseren we meer rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid in de wereld.

JIJ SCHENKT VRIJHEID

JIJ MAAKT WETTEN RECHTVAARDIGER

JIJ GEEFT MENSELIJKHEID EEN STEM

6   maart 2021



Overal ter wereld worden mensen opgesloten omdat ze kritiek hebben op hun 
regering, omdat ze vreedzaam demonstreren, omdat ze opkomen voor de rechten 
van vrouwen, minderheden of het milieu. Amnesty International voerde in 2020 
intensief campagne voor hun vrijlating.

JIJ SCHENKT VRIJHEID

NABEEL RAJAB 
KWAM VERVROEGD  VRIJ 

Nabeel Rajab is een bekende 
mensenrechtenactivist uit Bahrein.  
Hij werd in 2016 gearresteerd voor een 
aantal tweets waarin hij kritisch was 
voor zijn regering. Hij had commentaar 
gegeven op het gewapende conflict in 
Jemen en op verhalen over foltering in 
een Bahreinse gevangenis. Zijn kritiek 
kwam hem duur te staan: Nabeel werd 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
vijf jaar. Na aanhoudende internationale 
aandacht voor zijn zaak mocht hij in juni 
2020 vervroegd de gevangenis verlaten. 
Nabeel zal blijven opkomen voor 
mensenrechten in zijn land. 

“Ik ken mezelf en ik zal nooit 
zwijgen. Ik zal blijven spreken 
voor die slachtoffers die niet voor 
zichzelf kunnen spreken.”

NARGES MOHAMMADI 
KWAM VERVROEGD  VRIJ 

Narges Mohammadi is een vooraan-
staande Iraanse mensenrechten-
verdediger. In 2016 kreeg ze zestien 
jaar gevangenisstraf opgelegd, omdat ze 
actievoerde tegen de doodstraf in Iran en 
deelnam aan vreedzame protesten tegen 
zuuraanvallen op vrouwen. In oktober 
kwam ze vervroegd vrij.

Na haar vrijlating nam Narges een 
videoboodschap op voor alle Amnesty-
supporters:

“Ik hoop dat ik jullie op een dag 
kan zeggen dat er geen executies 
meer zijn in Iran en dat vrouwen 
in mijn land rechten hebben. Met 
onze gezamenlijke inspanningen 
ben ik er zeker van dat we zullen 
winnen.”

MAMANE KAKA TOUDA 
KWAM SNEL  VRIJ 

Mamane Kaka Touda is een mensen-
rechten verdediger en journalist uit Niger. 
Nadat hij op sociale media berichtte over 
een mogelijke corona besmetting in een 
ziekenhuis in de Nigerese hoofdstad, 
werd hij opgepakt door de Nigerese 
autoriteiten. Enkele weken later kwam hij 
vrij. Na zijn vrijlating bedankte Mamane 
de Amnesty-supporters voor alle hulp.

“Ik wil de mensen die voor mij in 
actie kwamen bedanken!”

DANKZIJ JOUW HULP GAVEN 
WE NOG VEEL ANDERE MENSEN
HUN VRIJHEID TERUG!

©
 A

hm
ed

 A
lfa

rd
an

 / 
ZU

M
AP

RE
SS

©
 p

riv
é

©
 p

riv
é

   maart 2021 7



 VORMING OVER SEKSUEEL GEWELD 
VOOR BELGISCHE MAGISTRATEN

Een nieuwe wet verplicht alle Belgische 
magistraten om een opleiding te volgen 
rond seksueel en huiselijk geweld. Onder-
zoeks rechters en andere magistraten 
leren nu onder meer hoe ze het best 
kunnen omgaan met slachtoffers. Dit was 
één van de eisen van onze campagne 
tegen seksueel geweld.

JIJ MAAKT WETTEN
RECHTVAARDIGER

In 2020 droegen de onderzoeken,  
de campagnes en het lobbywerk van 
Amnesty International bij tot rechtvaardigere 
wetten, die de rechten van mensen over 
de hele wereld beter beschermen.

NOORD-IERLAND 
 LEGALISEERT HOMOHUWELIJK 

Wat in België al achttien jaar kan, is 
nu ook mogelijk in Noord-Ierland: 
mensen van het zelfde geslacht mogen 
eindelijk hun liefde vieren door in het 
huwelijksbootje te stappen.

OP NAAR EEN  
 DOODSTRAFVRIJE WERELD 

Steeds minder landen straffen mensen 
door ze te executeren. In april 2020 
schafte Tsjaad de doodstraf af. Een maand 
eerder schrapte ook de Amerikaanse 
staat Colorado deze onmenselijke en 
wrede straf uit zijn strafwet. Het is niet 
bewezen dat de doodstraf meer afschrikt 
dan een andere straf. Er is wel altijd 
een risico dat onschuldigen worden 
geëxecuteerd.

Amnesty International Vlaanderen in 2020

108.990
Amnesty-supporters

82
lokale Amnesty-groepen

618
gemobiliseerde scholen

> 195.000
brieven, kaartjes en 

petitiehandtekeningen

38.520
schenkers
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ONRECHT

ONDERZOEK

RESULTAAT

BEWUSTMAKING

ACTIE

LOBBY

ZO MAAKT AMNESTY 
INTERNATIONAL HET 
VERSCHIL

WIJ ZETTEN ONS
MENSENRECHTENWERK
ONVERMINDERD VOORT. 
Voor alle mensen die vandaag nog 
onterecht opgesloten zitten, of die 
bedreigd, gefolterd of onderdrukt worden 
door onrechtvaardige wetten. Samen met 
jou kunnen we onrecht stoppen.

 WOONZORGCENTRA  
UIT DE VERGEETHOEK

De Belgische autoriteiten hebben 
de bewoners en het zorgpersoneel 
van woonzorgcentra in de steek 
gelaten tijdens de eerste coronagolf. 
Hun wanbeleid heeft geleid tot 
schendingen van de mensenrechten 
van de bewoners, waaronder het 
recht op leven. Na een scherp 
rapport van Amnesty International 
kwam er een belangrijk debat 
op gang. De bevoegde ministers 
werden ter verantwoording geroepen 
in de media en in verschillende 
parlementen. Ze waren genoodzaakt 
om hun beleid bij te sturen. 

JIJ GEEFT
MENSELIJKHEID
EEN STEM

Bij demonstraties, in de media en in het publieke debat weerklonk 
de stem van Amnesty International vorig jaar luid en duidelijk. 
Machthebbers luisterden ook echt, en dat komt omdat we wereldwijd 
mochten spreken in naam van tien miljoen supporters zoals jij.

EEN  KIND  SLUIT JE NIET OP

Kinderen horen niet thuis in gesloten 
centra. Dat de federale regering zich 
vorig jaar heeft geëngageerd om 
geen kinderen meer op te sluiten op 
basis van hun migratiestatus of die 
van hun ouders, is dan ook goed 
nieuws. Samen met het platform 
‘Kinderen op de vlucht’ voerde 
Amnesty International al langer 
campagne tegen de opsluiting van 
kinderen. We zullen erop toezien 
dat het mooie voornemen van de 
regering ook werkelijk in een wet 
gegoten wordt.
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IN BEELD: HISTORISCHE STAP VOOR VROUWENRECHTEN IN ARGENTINIË

ADIÓS  
CLANDESTIENE ABORTUS

10   maart 2021



30 december 2020. Op het plein voor het parlement in Buenos Aires zijn duizenden 
mensen bijeengekomen. Ze willen getuige zijn van een historisch moment voor 
vrouwenrechten in hun land. En zo gebeurt het ook wanneer de Argentijnse Senaat uren 
later beslist om abortus te legaliseren. 
Argentijnse vrouwen kunnen nu tot de 14de week ervoor kiezen om een zwangerschap af 
te breken. Voorheen kon het enkel bij verkrachting of om gezondheidsredenen.
De voorbije jaren waren complicaties na een clandestiene abortus de eerste oorzaak van 
moedersterfte in Argentinië. Het verbod op abortus stopte abortussen niet. Het zorgde er 
alleen voor dat vrouwen abortus clandestien ondergingen, zonder dokters en met onveilig 
materiaal zoals kleerhangers. 
In de laatste 25 jaar wijzigden meer dan 50 landen hun wetten om de toegang tot veilige 
abortus te verzekeren. Dat het de moeite loont om te blijven actievoeren, bewijst de 
historische overwinning in Argentinië.

ADIÓS  
CLANDESTIENE ABORTUS
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FOCUS: AMNESTY’S AANBEVELINGEN VOOR DE BELGISCHE REGERING

BELGIË LEGT “MONDELING EXAMEN
MENSENRECHTEN” AF VOOR DE VN

VN-lidstaten zullen België dit 
jaar op de rooster leggen over 
de mensenrechtensituatie in 
ons land. Amnesty International 
fluistert de ondervragers 
van tevoren een aantal 
vragen en aanbevelingen in 
over prangende Belgische 
mensenrechtenkwesties.

Op 5 mei 2021 legt België voor de 
derde keer zijn “mondeling examen 
mensenrechten” af voor de Verenigde 
Naties, officieel Universal Periodic 
Review of UPR genoemd. België 
krijgt nadien geen puntenrapport, 
maar wel een reeks aanbevelingen 
om de mensenrechten nog beter te 
respecteren. 

De eer om vragen te stellen is op 
de dag van het “mondeling examen” 
enkel weggelegd voor de VN-lidstaten. 
Amnesty International stuurt daarom 
vooraf een analyse over wat er goed 
en fout loopt in ons land op het vlak 
van mensenrechten. Ontdek hier onze 
aanbevelingen in een notendop.

© Andrii Myronov / Shutterstock 

Nooit eerder stapten zo veel landgenoten naar de politie om een klacht in 
te dienen wegens verkrachting. In 2019 werden 4.664 verkrachtingszaken 
geregistreerd (terwijl naar schatting 9 op de 10 slachtoffers geen aangifte 
doet). De bestrijding van seksueel geweld moet een prioriteit zijn voor België. 
Met de oprichting van zorgcentra na seksueel geweld en een opleiding voor 
magistraten werden al positieve stappen gezet, maar de kennis en de aanpak 
van seksueel geweld moeten op vele niveaus nog beter.

Opeen vol gende regeringen hebben zich voorgenomen om een nationaal 
actieplan tegen racisme en andere vormen van discriminatie op te stellen. 
Ons land boekt echter weinig vooruitgang. Tijd om er echt werk van te maken, 
want het aantal racismeklachten bij Unia stijgt al jaren op rij.

België moet zonder uitzondering de rechten van asielzoekers en migranten 
respecteren. Ons land moet onder meer garanderen dat er geen 
kinderen worden opgesloten om migratieredenen en dat er geen mensen 
worden teruggestuurd naar plaatsen waar ze gevaar lopen op ernstige 
mensenrechtenschendingen. Vorig jaar nog werd ons land door het Europees 
Hof van de Rechten van de Mens veroordeeld, omdat het onvoldoende 
de risico’s op ernstige mensen rechtenschendingen had ingeschat bij het 
terugsturen van mensen naar Soedan.

  SEKSUEEL GEWELD

  RACISME EN DISCRIMINATIE

  ASIEL EN MIGRATIE

12   maart 2021



Ook oudere mensen in woonzorgcentra verdienen de best mogelijke 
gezondheidszorg. Tijdens de eerste coronagolf faalde de regering om 
dat te garanderen. Er moeten voldoende middelen en personeel ter 
beschikking worden gesteld voor ons gezondheids systeem en voor de 
woonzorgcentra om de rechten van ouderen te allen tijde te respecteren.

De voorbije jaren stond het Waalse Gewest wapenhandel toe met oorlog-
voerende partijen in Jemen. Nochtans is er overweldigend bewijs dat 
er met buitenlandse wapens oorlogsmisdaden worden gepleegd in 
Jemen, en dat de mensenrechten van de Jemenitische burgers ernstig 
worden geschonden. België moet stoppen met dergelijke wapenhandel 
en de levens van miljoenen Jemenitische burgers laten voorgaan op 
ongeoorloofde wapendeals.

Geen adequate dataverzameling, geen registratie van identiteitscontroles, 
onvoldoende training van agenten en geen expliciet verbod in de wet: de 
overheid schiet tekort in het nemen van maatregelen om etnisch profileren 
door de politie te bestrijden. Deze praktijk is discriminerend en hindert 
efficiënt politiewerk. Ook moeten het toezicht op de politie en hun interne 
monitoring beter, om willekeur bij ordehandhaving en drama’s na politie-
interventies – zoals de dood van Jozef Chovanec – te vermijden.

Sinds 2017 worden transgender personen in België niet langer verplicht 
tot sterilisatie en een psychiatrisch onderzoek voor ze wettelijk van 
geslacht kunnen veranderen. Ons land zette daarmee een belangrijke 
stap op het vlak LGBTI+-rechten. Nu is het tijd om de overige obstakels 
weg te werken, zoals een relatief lange wachttijd, zodat de procedure voor 
gendererkenning snel, transparant en toegankelijk wordt.

  WOONZORGCENTRA

  WAPENHANDEL

  POLITIE

  TRANS PERSONEN

BELGIË OP DE ROOSTER

Waarom wordt de mensenrechtensituatie in 
België geëvalueerd?
Alle 193 VN-lidstaten worden om de vijf jaar 

onderworpen aan een Universal Periodic 

Review (UPR). Lidstaten evalueren elkaar (peer 

review) en gaan na in hoeverre andere lidstaten 

de mensenrechten in de wet en in de praktijk 

naleven. Elke evaluatie of UPR eindigt in een 

reeks aanbevelingen om het nog beter te doen.

Werkt dat?
Staten zijn verantwoordelijk om de aanbevelingen 

uit hun evaluatie te realiseren. Ze worden op 

elke nieuwe UPR over hun vorderingen of hun 

falen ondervraagd. De UPR zorgt dus voor 

politieke druk op staten om vooruitgang rond 

mensenrechten te boeken.

Wat doet Amnesty International?
Voorafgaand aan elke UPR mag Amnesty een 

eigen doorlichting insturen over de staat die zal 

ondervraagd worden. We geven de VN en de 

ondervragende staten belangrijke informatie 

mee in onze bijdrage en beïnvloeden zo de 

aanbevelingen. Tussendoor houdt Amnesty staten 

bij de les door hen op hun verantwoordelijkheden 

te wijzen en advies te geven.

Hoe doet België het?
Er is eindelijk een mensenrechteninstituut, trans 

personen worden door de wet niet langer aan 

onnodige en vernederende eisen onderworpen 

en het toezicht op federale gevangenissen is 

verbeterd. Maar andere aanbevelingen uit de 

laatste UPR zijn te traag of nog onvoldoende 

uitgevoerd. Algemene conclusie: België is lang 

niet de slechtste leerling van de klas, maar er is 

nog werk aan de winkel.

   maart 2021 13



JOUW STEUN IS 
BELANGRIJK

Met je steun aan Amnesty 
International help je de 
mensenrechten te beschermen.  
Op plaatsen waar grove 
schendingen schering en inslag 
zijn en ook in eigen land. Bedankt 
voor je hulp!

ONTDEK ONZE VOLLEDIGE
AANBEVELINGEN VOOR BELGIË
amnesty-international.be/UPR2021

De aanslagen in Brussel en Zaventem, nu vijf jaar geleden, onthulden hoe 
ingewikkeld de herstelprocedures waren voor slachtoffers van terrorisme 
in België. Ondanks wettelijke hervormingen, moeten slachtoffers nog 
steeds door een administratief kluwen om hun rechten te claimen. 
Complex en versnipperd is ook het Belgische beleid tegen terrorisme en 
“radicalisering”. Coördinatie, overzicht en systematische evaluatie van dat 
beleid zijn nodig om problemen op het vlak van mensenrechten weg te 
werken.

Al jaren kampt België met structurele problemen in de gevangenissen, 
waaronder overbevolking en verouderde infrastructuur. Deze leiden tot 
inhumane leefomstandigheden voor gedetineerden en moeilijke werk-
omstandigheden voor het personeel, en moeten snel worden aangepakt. 
Na 15 jaar praten over een nationaal preventiemechanisme om misbruik, 
mishandeling en foltering te voorkomen in alle plaatsen waar mensen van 
hun vrijheid worden beroofd, moet de regering dit eindelijk realiseren.

Of Belgische bedrijven al het mogelijke doen om mensenrechten-
schendingen te voorkomen bij hun internationale activiteiten en in hun 
productieketen (bv. kinderarbeid of illegale sloop van woonwijken), hangt 
vandaag vooral af van hun goodwill. Het principe van ‘due diligence’ 
of ‘gepaste zorgvuldigheid’ over mensenrechten zou daarentegen een 
wettelijke plicht moeten zijn voor alle Belgische bedrijven.

Het in 2019 opgerichte federale mensenrechteninstituut moet een 
slagvaardig instituut worden dat, in tegenstelling tot nu, zich over alle 
mensenrechtenproblemen kan uitspreken en waar ook burgers terecht-
kunnen met klachten. België werd in het verleden meermaals op de vingers 
getikt wegens het ontbreken van een instituut dat toeziet op de bescherming 
en bevordering van alle mensenrechten, onder meer door de VN.

  ANTITERRORISME

  GEVANGENISSEN

  BEDRIJVEN

  MENSENRECHTENINSTITUUT
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CAMPAGNE

“Wat als Thérèses moordenaars beseffen dat ze ermee 
wegkomen, zoals hier zo vaak gebeurt? We willen 
gerechtigheid voor Thérèse. Gerechtigheid in Congo.”
Pater Joseph Musubao, oom van de vermoorde Thérèse Déchade Kapangala Mwanza

Thérèse is één van honderden Congolezen 
die om het leven kwamen bij protesten in de 
aanloop naar de verkiezingen in 2018. 

Op de dag van haar dood liep ze mee in een vreedzame 
demonstratie tegen ex-president Joseph Kabila, omdat hij 
onrechtmatig aan de macht wilde blijven. De Congolese 
ordetroepen sloegen de protesten tegen Kabila’s aanblijven 
meedogenloos neer. Naast minstens 320 doden, vielen er 
3.500 gewonden en werden meer dan 8.000 mensen 
gevangengenomen.

Onderzoek van Amnesty International uit 2020 
wijst uit dat de autoriteiten nog moeten beginnen 
met geloofwaardige onderzoeken naar deze 
mensenrechtenschendingen en de berechting van de 
daders. “Alsof Thérèses dood nog niet genoeg is, hebben 
ze vanaf het begin alles gedaan om ons te intimideren en 
bedreigen”, zegt haar moeder. 

Tot op vandaag heerst onrecht. Maar de families  
van de slachtoffers geven niet op. Eis samen met  
hen dat president Félix Tshisekedi optreedt  
tegen straffeloosheid in de Democratische  
Republiek Congo.

TEKEN NU VOOR GERECHTIGHEID IN CONGO
amnesty-international.be/justicenow

#JUSTICENOW IN DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

 
Op 21 januari 2018 werd Thérèse Déchade Kapangala 
Mwanza doodgeschoten door de politie in het portiek van haar 
parochiekerk in Kinshasa. Ze was 24 jaar, oudste van een gezin 
van zes. In juli 2018 zou ze haar intrede doen in het klooster.
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“DE RECHTSSTAAT EN DEMOCRATIE
STAAN OP HET SPEL IN POLEN”

INTERVIEW MET ADAM BODNAR, MENSENRECHTENCOMMISSARIS EN OMBUDSMAN IN POLEN

 
Protest van de Poolse vrouwenbeweging 
afgelopen zomer, nadat de regering de 
bescherming tegen gendergerelateerd 
en huiselijk geweld wilde afzwakken.

FOCUS
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Het is eind februari wanneer Adam 
Bodnar (44) ons telefonisch vanuit 
Warschau toespreekt. Bodnar, naast  
mensen rechten commissaris ook 
advocaat en hoogleraar, vertelt hoe hij 
dagelijks hemel en aarde beweegt om  
de rechten van de Poolse burgers 
te beschermen. Zijn machtigste 
tegenstander is de Poolse regering. 
Sinds de PiS-partij (Recht en Recht-
vaardigheid) de plak zwaait, probeert 
de regering haar macht over de Poolse 
samenleving uit te breiden. Al vijf jaar 
holt ze via allerhande nieuwe wetten 
en hervormingen de rechten van de 
burgers uit en beukt ze systematisch in 
op de principes van de democratische 
rechtsstaat. 

Hoe moeilijk is het voor u om in het 
Polen van vandaag uw functie van 
mensenrechtencommissaris uit te 
oefenen?
AdAm BodnAr: “Ik sta er om te 
beginnen niet alleen voor. Ik kan 
rekenen op driehonderd medewerkers. 
We bestaan en kunnen ons werk doen. 
Dat bewijst dat Polen nog niet helemaal 
is afgegleden naar het niveau van 
een autoritaire staat. Het is niet zoals 
in Hongarije, ook al is Viktor Orbán 
een voorbeeld voor de huidige Poolse 
politieke leiders.

Wel is de kans groot dat mijn 
kantoor onder een regeringsgezinde 
opvolger sterk zal afslanken of zich als 
mensenrechtenwaakhond low profile 
zal opstellen. De huidige regering doet 
alles wat ze kan om van Polen een 
antiliberaal regime te maken. Er is 
weinig respect voor de onafhankelijkheid 
van instellingen en er is nauwelijks 
dialoog mogelijk met de overheid en 
haar administraties. Ze beschouwen 
mij als een buitenstaander. Ik probeer 
daarom mensenrechtenthema’s 
onder de aandacht te brengen op 
alternatieve manieren, onder meer 
via maatschappelijke middenveld-
organisaties en de media.” 

Uw voorgangers brachten vaak zaken 
voor het Grondwettelijk Hof om de 
mensenrechten in Polen te beschermen. 
Dat ligt nu wellicht anders?
“Mijn voorgangers gingen regelmatig 
naar het hof, tot wel 25 keer per jaar. 
Op die manier heeft het Grondwettelijk 
Hof in het verleden uitspraken gedaan 

die erg belangrijk waren voor de 
democratische rechten en vrijheden 
van de Poolse burgers. In mijn geval 
zou die aanpak niet verstandig zijn, 
want de regering heeft de voorbije jaren 
het Grondwettelijk Hof grotendeels aan 
haar controle onderworpen. Klachten of 
zaken die ik voor het hof zou brengen, 
zouden worden afgewezen. Of erger 
nog, het hof zou uitspraken doen die de 
regering helpen om ongrondwettelijke 
maatregelen te legitimeren.” 

De verstrenging van de abortuswetgeving 
in oktober 2020 kwam er inderdaad via het 
Grondwettelijk Hof.
“De regering probeert een andere 
invulling te geven aan de rechten van 
vrouwen, LGBTI-mensen, migranten, 
minderheden … Het is een ideologische 
kwestie. Ik kan natuurlijk niet toestaan 
dat de rechten van LGBTI-mensen 
en andere minderheden worden 
geschonden. Het is mijn job om die 
rechten te verdedigen.”   

In hoeverre slaagt u in uw missie?
“Ik ben niet naïef en weet dat ik lang niet 
alles heb kunnen tegenhouden, maar 
ik heb toch al resultaten geboekt. In de 
kwestie van het abortusverbod probeer ik 
mijn stem zo luid mogelijk te laten horen 
en het publieke debat te beïnvloeden. 
Het is zeer moeilijk om de uitspraak van 

“De huidige regering doet 
alles wat ze kan om van 
Polen een antiliberaal 
regime te maken.”
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In 2015 werd Adam Bodnar verkozen 
tot ombudsman en commissaris voor de 
mensenrechten in Polen. Hij toonde zich 
de voorbije jaren als een onverzettelijke 
verdediger van de rechtsstaat en de 
mensenrechten in zijn land. Bodnar wordt 
nu door de Universiteit Gent geëerd met 
de Amnesty International Leerstoel. Zijn 
onverschrokken houding levert hem evenwel 
niet alleen vrienden op. 

 Adam Bodnar
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het Grondwettelijk Hof hierover terug te 
draaien, dat besef ik goed. Daarom wijs ik 
op de mogelijkheid om via een burgerraad 
tot een oplossing te komen. Zo is het in 
Ierland gegaan. In de Ierse burgerraad 
bleek er een breed gedragen consensus 
over abortus, waarna men heeft beslist 
om een referendum te houden die 
uiteindelijk heeft geleid tot legalisering. 

Recent kwamen we ook in actie tegen 
de LGBTI-vrije zones. De beslissing van 
lokale besturen om op hun gebied een 
“zone vrij van LGBTI-ideologie” uit te 
roepen, heb ik in een aantal gevallen 

aangevochten voor een administratieve 
rechtbank. Vier zaken heb ik gewonnen, 
drie verloren en twee zijn nog lopende.”

HISTORISCHE TIJDEN
Adam Bodnars vijfjarige mandaat zou 
normaal begin september 2020 aflopen, 
maar het parlement raakt het niet eens 
over zijn opvolger. En zolang er geen 
opvolger is, moet hij aanblijven, zo schrijft  
de wet voor. De regering zoekt nu via 
het Grondwettelijk Hof een uitweg om 
Bodnar, de luis in de pels, van zich af te 
schudden.

Is uw opvolging wel verzekerd?
“Omdat het parlement het niet eens 
werd over drie mogelijke opvolgers, 
moet de procedure helemaal opnieuw 
worden gedaan. De PiS en haar 
regeringspartners zijn in de meerderheid 
in het lagerhuis of de Sejm, terwijl 
de oppositie een nipte meerderheid 
heeft in de Senaat. Eerst werden twee 
progressieve kandidaten weggestemd. 
En zopas lag de Senaat dwars bij de 
kandidaat die in januari de Sejm achter 
zich kreeg. Zo blijf ik voorlopig op 
post. De regering probeert wel via het 
Grondwettelijk Hof van me af te raken. 
Aan het hof werd de vraag gesteld of het 
in overeenstemming is met de grondwet 
dat de zittende ombudsman aanblijft tot 
er een opvolger is. In maart buigt het hof 
zich over deze vraag. Het is een zwaard 
van Damocles dat boven mijn hoofd 
hangt.

“De regering beschouwt mij als een soort van vijand,  
die haar voortdurend aanvalt. Maar ik kan niet toestaan  
dat de rechten van LGBTI-mensen en andere minderheden  
met de voeten worden getreden.”
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Ik blijf in elk geval mijn werk zo goed 
mogelijk doen zolang ik ombudsman 
ben. Dagelijks zie ik hoe belangrijk dat  
is voor de burgers en voor de democratie 
en de vrijheid in Polen. Activisten 
worden geïntimideerd en sommigen 
worden het slachtoffer van wraakacties. 
Er worden soms processen tegen hen 
aangespannen of ze krijgen te maken 
met andere gerechtelijke acties. Ik 
probeer hen te helpen en te verdedigen. 
Ze weten dat ze op mij kunnen rekenen 
als ze het doelwit worden van de 
autoriteiten of door groepen die vijandig 
staan tegenover hun ideeën.” 

Ziet u het nog goedkomen in Polen?
“Dit zijn echt historische tijden voor mijn 
land. De rechtsstaat en de democratie 
staan op het spel. Blijven we op het pad 
van de democratie, als een loyaal lid van 
de EU, of gaan we in de richting van een 
niet-democratische, autoritaire staat? 

Vandaag regeert in elk geval een partij 
die er alles aan doet om de ruimte voor 
discussie, pluralisme, de onafhankelijk-
heid van justitie en van de burgers te 
beperken. Maar ik stel vast dat meer 
mensen zich bewust worden van wat er 
gebeurt. Ik zie steeds vaker pogingen 
om terug te vechten, om solidair te 
zijn met elkaar. Mensen gaan in tegen 
het discours van de regering en gaan 
ondanks alles nog demonstreren. We 
staan op de rand, maar er is nog hoop.” 

Wat kunnen de Amnesty-supporters doen?
“Probeer alstublieft degenen die worden  
geviseerd en aangevallen in Polen zoveel  
mogelijk te steunen en te beschermen. 
Elke brief, elke uitnodiging, elke steun-
betuiging, elke blijk van belangstelling 
is erg belangrijk voor hen en geeft hen 
kracht om hun werk en acties voort te 
zetten.”

UGENT REIKT DE 
AMNESTY-LEERSTOEL 
UIT AAN ADAM BODNAR 

De Universiteit Gent reikt 
jaarlijks de Leerstoel Amnesty 
International uit aan iemand die 
een bijzondere bijdrage levert aan 
de mensenrechten. Vorig jaar zou 
die eer te beurt vallen aan Adam 
Bodnar, maar de coronapandemie 
stak een stokje voor de geplande 
uitreiking. Dit jaar organiseert 
de universiteit een digitale 
uitreiking, inclusief een lezing 
van Adam Bodnar. Zin om de 
Poolse mensenrechtencommissaris 
bevlogen over zijn land en zijn werk 
te horen praten? Schrijf je dan 
zeker in!

Woensdag 28/04, 20:00 uur,  
online via Zoom – in het Engels

INFO EN INSCHRIJVING
amnesty-international.be/leerstoel

Liefst 64.343 mensen in 
Europa, van wie 13.292 Belgen, 
tekenden Amnesty’s petitie 
voor de bescherming van de 
mensenrechten en de rechtsstaat 
in Polen en Hongarije. De Belgische 
handtekeningen gaven we op 
8 december 2020 af aan minister 
van Buitenlandse Zaken Sophie 
Wilmès. “Het verheugt me dat zo 
veel Belgen zich hierbij betrokken 
voelen. Ik kan jullie garanderen 
dat België, via de Europese 
instellingen, de situatie in beide 
landen van dichtbij zal opvolgen”, 
schreef ze in haar reactie. Amnesty 
zal op deze belofte toezien.

 
29 januari 2021, Warschau. Honderd 
dagen van protest sinds de verstrenging 
van de abortuswet in Polen. 

 
Zomer 2020. Duizenden Polen  
demonstreren voor de zoveelste keer tegen 
hun regering in de straten van Warschau.
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CAMPAGNE

JULLIE 98.726 BRIEVEN,
KAARTJES EN HANDTEKENINGEN
HEBBEN HUN BESTEMMING BEREIKT!

De Schrijfmarathon werd mede mogelijk gemaakt door al wie een schrijfpakket 
bestelde en een gift deed, alsook door de Nationale Loterij.

Postzakken vol brieven en kaartjes zijn de voorbije maanden 
binnengestroomd op het kantoor van Amnesty International in 
Brussel. Ze zijn het resultaat van de Schrijfmarathon én van 
de vlijt van duizenden Amnesty-supporters in Vlaanderen. Ook 
tijdens de Schrijfmarathon 2020 schreven jullie enthousiast 
mee voor gerechtigheid, zelfs al moest dat vanaf anderhalve 
meter, per bubbel of in openlucht.

Tijdens de Schrijfmarathon, onze internationale schrijf-
campagne in december, stonden tien mensen (of groepen) 
centraal die onrecht wordt aangedaan. Jullie eisen voor 
gerechtigheid werden door een fietsend en vrieskou trotserend 
Amnesty-team hoogstpersoonlijk afgeleverd bij alle betrokken 
ambassades in Brussel. 

BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE SCHRIJFMARATHONNIEUWS
schrijfmarathon.be

JOURNALIST KHALED DRARENI IS VRIJ!
Het eerste goede nieuws dankzij jullie 
schrijfacties is een feit: de Algerijnse journalist 
Khaled Drareni werd op 19 februari voorlopig 
vrijgelaten. Hij zat opgesloten omdat hij verslag 
deed van de Hirak-protesten. Amnesty roept 
de Algerijnse autoriteiten op om ook alle 
aanklachten tegen Drareni in te trekken.
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  Brieven voor gerechtigheid worden afgeleverd 
bij de ambassade van Saudi-Arabië.
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GOED NIEUWS
DANKZIJ JOUW STEUN

LOUJAIN IS EINDELIJK THUIS

Op 10 februari 2021 mocht de bekende Saudische 
vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul de gevangenis 
verlaten. Liefst 1001 dagen sloten de Saudische autoriteiten 
haar op, omdat ze campagne voerde voor de afschaffing van 
het mannelijke voogdijsysteem en het rijverbod voor vrouwen. 
Haar vrijlating uit de gevangenis, waar ze zegt te zijn gefolterd 
en mishandeld, is een opluchting. In de eerste plaats voor 
Loujain en haar dierbaren, maar ook voor alle Amnesty-
supporters die jarenlang actie ondernamen voor haar. 

“Ik zal winnen. Niet onmiddellijk, maar uiteindelijk.”
Loujain al-Hathloul

Loujain mag de komende vijf jaar Saudi-Arabië niet verlaten. 
Ook mag ze haar socialemediakanalen niet gebruiken, die ze 
voorheen inzette om campagne te voeren. We dringen er bij 
Saudi-Arabië op aan om deze voorwaarden te laten vallen. 
Want Loujain verdient échte vrijheid.

SCHADEVERGOEDING 
VOOR JOSÉ ADRIÁN

José Adrián uit Mexico was 14 jaar 
toen hij onderweg van school per toeval 
in een rel terechtkwam tussen een 
aantal jongeren en de politie. Agenten 
pakten hem op, sloegen hem en 
lieten zijn ouders een boete betalen. 
Omdat hun zoon niets met de feiten 
te maken had, eisten zijn ouders een 
schadevergoeding van de staat. Die 
hebben ze nu gekregen. Eerder kwam 
er al een officiële verklaring dat José 
geen strafblad heeft. Er waren meer dan 
450.000 brieven voor José tijdens de 
Schrijfmarathon in 2019.

 
Zelfs na al het onrecht dat haar werd aangedaan, 
tovert Loujain nog een glimlach op haar gezicht.

ZIN IN MEER GOED NIEUWS?
Wil jij een (bijkomende) gift doen voor 
ons mensenrechtenwerk? Elk bedrag 
is welkom op BE11 5230 8012 9048 
of via amnesty-international.be/gift. 
Jouw vrijgevigheid schenkt mensen 
vrijheid. Hartelijk dank.

©
 p

ri
vé

   maart 2021 21



 60 SECONDEN INTERVIEW

David Gheerolfs (49) werkt als  
retail operations manager bij  
The Body Shop. De bekende 
cosmeticaketen steunt 
Amnesty’s campagne tegen 
seksueel geweld. Dat is 
geen wonder, met gedreven 
mensen als David in huis.

Wat doe je voor Amnesty International?
“Afgelopen kerst- en eindejaarsperiode 
hebben we in onze winkels de campagne  
van Amnesty tegen seksueel geweld 
ondersteund. Het was een succes. De 
klanten reageerden enthousiast, en 
ook onze verkoopteams – voor 90% 
vrouwen – waren erg met dit thema 
begaan. Ze deden hun uiterste best 
om de campagne te doen slagen. Een 
pluim voor hen dus! De actie is zelfs met 
drie maanden verlengd, tot eind maart. 
Activisme zit in het DNA van The Body 

Shop ingebakken. Onze oprichtster Anita 
Roddick was er in 1976 al mee begaan. 

Ook persoonlijk voel ik me hier zeer 
bij betrokken. Ik sta volledig achter de 
missie van Amnesty International om 
de mensenrechten wereldwijd te doen 
respecteren.”

Waar komt je motivatie vandaan?
“Ik heb onrecht meegemaakt in mijn 
eigen leven en heb onrecht gezien bij 
vrienden en collega’s. Het ging dan 
om seksueel geweld en discriminatie 
op basis van seksuele geaardheid 
en racisme. Mijn overtuiging dat 
mensenrechten belangrijk zijn, bestaat al 
van vóór onze steun voor de campagne 
van Amnesty.

Ik hou ervan om via vrijwilligerswerk 
een steentje bij te dragen tot een 
betere wereld en andere mensen te 
helpen. We proberen onze collega’s in 
The Body Shop daar ook warm voor te 
maken. Vorig jaar nog hebben we met 
vrijwilligers uit ons bedrijf en hun familie 
een beach clean up georganiseerd, een 
grote opruimactie op het strand.”

Wie of wat inspireert je?
“Verhalen van mensen die opkomen 
voor hun rechten. Mensen die vechten 

tegen seksuele pesterij en die strijden 
voor gelijke rechten voor iedereen, 
ongeacht hun seksuele geaardheid. Ik 
bewonder die mensen, want ik besef hoe 
moeilijk het is om je stem te laten horen 
als je tot een minderheid behoort.”

Welk mensenrecht ligt je zeer na aan het 
hart?
“Vrijheid om te zijn wie je bent en te 
zeggen wat je wil. Ik ben verontwaardigd 
als ik zie hoe het er bijvoorbeeld in 
Rusland aan toegaat, waar protesten 
hardhandig worden neergeslagen. En 
toch blijven de mensen daar op straat 
komen. Niet plooien, dat bewonder ik 
echt. Chapeau!”

Welke boodschap heb je voor de andere 
Amnesty-supporters?
“Blijf geloven in een betere wereld en 
blijf ervoor vechten.” 

“BLIJF GELOVEN
IN EEN BETERE
WERELD”

HARTELIJK BEDANKT AAN THE BODY 
SHOP EN ALLE KLANTEN!

Tijdens de eindejaars periode schonk 
The Body Shop voor elk verkocht 
product in België een deel van de 
opbrengst aan Amnesty International. 
Dat leverde bijna 15.000 euro op voor 
onze campagne tegen seksueel geweld.
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VOORBEELDBRIEF

(Datum, plaats)
Dear President Xi,

I am writing to express my grave concern about 
citizen journalist Zhang Zhan, who was sentenced 
to 4 years’ imprisonment on 28 December 2020 for 
“picking quarrels and provoking trouble”.

After her detention, she chose to carry out a 
hunger strike to protest her detention and assert 
her innocence. As a result, the detention centre 
authorities reportedly force-fed her against her 
will and made her wear leg shackles and hand 
restraints 24 hours a day for more than three 
months.

I call on you to release her immediately and 
unconditionally, unless there is sufficient, credible 
and admissible evidence that she has committed 
an internationally recognized offence.

Thank you for your attention.

(Jouw naam)

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

In de Chinese stad Wuhan, waar de coronapandemie 
begon, bracht Zhang Zhan in februari 2020 verslag uit 
over de Chinese autoriteiten die onafhankelijke journalisten 
gevangennamen en de familie van coronaslachtoffers 
lastigvielen. De burgerjournaliste werd daarom in mei vorig 
jaar gevangengezet. Eind december veroordeelde China 
haar tot vier jaar gevangenisstraf voor “ruzie zoeken en het 
veroorzaken van moeilijkheden”. 

Zhang Zhan ging in de gevangenis in hongerstaking.  
Als reactie kreeg ze dwangvoeding toegediend. Haar 
handen werden drie maanden lang 24 uur per dag geboeid 
en ze kreeg permanent enkelboeien om. De journaliste 
heeft haar hongerstaking inmiddels beëindigd om verdere 
strafmaatregelen te voorkomen. Het risico dat ze gefolterd 
wordt, blijft echter bestaan.

 Schrijf een brief en/of e-mail naar president 
Xi Jinping en eis dat Zhan onmiddellijk wordt 

vrijgelaten.

Stuur naar:
President of the People’s Republic of China 
Zhongnanhai 
Xichang’anjie 
Xichengqu, Beijing Shi 100017
CHINA 
E: english@mail.gov.cn

Stuur een kopie naar:
Ambassade van China 
Ambassadeur Cao Zhongming 
Tervurenlaan 443-445
1150 BRUSSEL 
E: chinaemb_bel@mfa.gov.cn

SCHRIJFACTIE: CHINA
4 JAAR CEL VOOR JOURNALIST 

Sinds het ontstaan van Amnesty International in 1961 schrijven mensen brieven om onrecht 
te doen stoppen. Ook vandaag zorgen deze brieven uit alle hoeken van de wereld ervoor dat 
rechtvaardigheid werkelijkheid wordt.

ONTDEK MEER SCHRIJFACTIES
amnesty-international.be/schrijfacties
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SEKS ZONDER
TOESTEMMING IS
VERKRACHTING.

40% van de mannen vindt dat er geen sprake is van verkrachting als iemand niet expliciet weigert. 19% vindt dat 
slachtoffers mee verantwoordelijk zijn als ze sexy kledij aanhebben.* Deze mythes zijn schadelijk en zelfs gevaarlijk. 
Help ze samen met Amnesty International de wereld uit.

TEKEN DE PETITIE VOOR EEN EFFECTIEVE AANPAK VAN  
SEKSUEEL GEWELD OP  WWW.AMNESTY-INTERNATIONAL.BE 
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