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Beste Amnesty-supporter, 

Meerdere gebeurtenissen vandaag herinneren ons eraan dat mensen-
rechten nooit definitief verworven zijn. Zo stelt de covidpandemie onze 
samenleving al een tijd voor grote uitdagingen. Er blijft ongelijkheid 
heersen tussen rijk en arm, ook in welvarende landen. Er is de structurele 
ongelijkheid tussen Noord en Zuid. Autoritair leiderschap verhoogt 
de druk op activisten en beperkt de ruimte voor het maatschappelijk 
middenveld wereldwijd. De macht van sommige multinationals is enorm, 
bijvoorbeeld in het domein van de sociale media, met een grote impact op 
de mensenrechten. Er is de klimaatcrisis. En ga zo nog maar even door.

Werk aan de winkel dus voor mensenrechtenbewegingen en daar leeft 
en beweegt gelukkig heel wat! De energie van activisten, vaak ook jonge 
mensen, geeft reden tot hoop. Vreedzaam protest kunnen voeren is voor 
activisten essentieel. Amnesty International heeft daarom in zijn nieuwe 
internationale meerjarenstrategie, die is goedgekeurd in september tijdens 
de Global Assembly, de nadruk gelegd op de vrijheid van meningsuiting 
en de bescherming van de civiele ruimte. Ook gelijkheid en non-
discriminatie zijn speerpunten in de komende jaren.

In Hongkong is de druk op het maatschappelijk middenveld als gevolg 
van de nationale veiligheidswet die China vorige zomer heeft opgelegd aan 
de regio, zo groot geworden dat Amnesty International zich genoodzaakt 
ziet zijn deuren daar te sluiten, na 40 jaar aanwezigheid ter plaatse. Elke 
vorm van kritiek tegen de Chinese regering kan door de veiligheidswet 
mogelijk als strafbaar beschouwd worden. Het was een moeilijke 
afweging, maar de veiligheid van de medewerkers gaat voor.

En nog over China: tijdens de geslaagde Amnesty-dag op 2 oktober  
– de eerste keer sinds lang dat we nog eens met meer dan 100 activisten 
fysiek konden samenkomen – volgde ik een infosessie over de 
onderdrukking van de Oeigoeren in Xinjiang. Een getuige deed er zijn 
indrukwekkende verhaal. Ook China-expert Stijn Deklerck was aanwezig. 
Was je er niet bij op de Amnesty-dag, dan kan je in dit magazine meer 
lezen over de situatie van de Oeigoeren en andere minderheden in 
Xinjiang.

Misschien zien we elkaar wel op de Kick-off van de Schrijfmarathon 
binnenkort? Op 27 november geven we in Antwerpen het startschot 
van onze wereldwijde schrijfactie. Je kan ook thuis brieven schrijven, 
als je dat verkiest. Het volstaat om je schrijfpakket te bestellen via 
www.schrijfmarathon.be.

Kleurrijke najaarsgroet,

Hilde Stals  
voorzitter bestuursorgaan 

 OP DE COVER 
Een demonstrant draagt een masker in de 
kleuren van de vlag van Oost-Turkestan 
(symbool van de onafhankelijkheidsbeweging 
in onder meer de Chinese regio Xinjiang). 
De hand in de kleuren van de Chinese vlag 
verwijzen naar de onderdrukking  van de 
Oeigoeren en andere moslimminderheden 
door China.

© BELGA/AFP/OZAN KOSE
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MEET & GREET
ONTMOETING MET AMNESTY’S SECRETARIS-GENERAAL
Agnès Callamard trad dit jaar aan als nieuwe secretaris-generaal van Amnesty 
International. Eind november komt ze naar Brussel om haar toekomstvisie te delen 
en in gesprek te gaan met de Belgische Amnesty-supporters. De gerenommeerde 
mensenrechtenexpert was voorheen de Speciale VN-Rapporteur op het gebied van 
buitengerechtelijke executies en leidde baanbrekende onderzoeken zoals dat over 
de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Het belooft een bijzonder 
boeiende avond te worden, des te meer omdat ook Germain Rukuki van de partij zal 
zijn. Deze Burundese mensenrechtenactivist werd in 2018 veroordeeld tot 32 jaar 
cel, maar kwam dit jaar vrij na vele wereldwijde protestacties. We sluiten de avond af 
met een drink. Schrijf je vooraf in als je erbij wil zijn.

Maandag 29/11, 20-22 uur, Brussel (exacte locatie: zie website)

MEER INFO EN INSCHRIJVING
amnesty-international.be/ontmoetingSG

AGENDA

 
Agnès Callamard

SCHRIJFMARATHON KICK-OFF
In december houdt Amnesty 
International zijn jaarlijkse 
Schrijfmarathon, ’s werelds grootste 
schrijfactie voor tien mensen of 
groepen die het slachtoffer zijn van 
mensenrechtenschendingen. We geven 
het startschot op zaterdag 27 november 

met een bruisende Kick-off in hartje 
Antwerpen. Kom langs om een brief (of 
tien) te schrijven en te genieten van fijne 
livemuziek. Niemand minder dan Roland 
Van Campenhout en Mauro Pawlowski 
komen intieme deuntjes zingen terwijl jij 
in je pen kruipt voor gerechtigheid.

Zaterdag 27/11, 10-22 uur,  
Karel de Grote Hogeschool 
(Groenplaats) in Antwerpen

MEER INFO EN VOLLEDIGE LINE-UP
amnesty-international.be/kick-off-21
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Eind september kreeg België 
zijn “mensenrechtenrapport” 
na een evaluatie door de 
lidstaten van de Verenigde 
Naties. Trui Van Ackere, 
medewerker Politieke Zaken 
bij Amnesty Vlaanderen, legt 
het belang hiervan uit.

Waarom werd het Belgisch mensen-
rechten beleid door VN-lidstaten 
geëvalueerd?
Trui Van Ackere: “Alle lidstaten van de VN 
worden om de vijf jaar onderworpen aan 
een Universal Periodic Review. Lidstaten 
evalueren elkaar en gaan na hoe ze 
scoren op het vlak van mensen rechten. 

Het is een handig 
peer-to-peer- 
mechanisme dat 
staten aanspoort om een 
goed mensenrechtenrapport voor 
te leggen. Geen enkele lidstaat kan 
eronderuit.”

Hoe kritisch is het rapport voor België?
“Zo’n rapport bevat nooit een eindscore, 
maar geeft een reeks aanbevelingen om 
het beter te doen. België kreeg er meer 
dan driehonderd en heeft het merendeel 
ervan aanvaard. Ons land heeft onder 
meer structurele steun beloofd voor de 
Zorgcentra na Seksueel Geweld. Het 
wil bedrijven verplichten om mogelijke 
mensenrechtenschendingen als gevolg 
van hun activiteiten te onderzoeken, te 
voorkomen en te beperken. Het zegt 
ook de zorgsector voldoende te willen 
financieren, zodat er genoeg en goed 
opgeleid personeel is in woonzorgcentra. 
Veel aanbevelingen die Amnesty 
International aan België maakte, zitten 
in het rapport vervat.” 

Is Amnesty tevreden met de uitkomst?
“We juichen het engagement toe, maar 
blijven ook wijzen op de punten waar 
België tekortschiet. Een aanbeveling die 
België bijvoorbeeld niet heeft aanvaard, 

is de overbevolking in de Belgische 
gevangenissen tot nul herleiden tegen 
de volgende evaluatie. Aanbevelingen 
aannemen is één ding, er werk van 
maken een ander. België zal nu vooral 
moeten tonen er echt iets mee te doen.”

Welke garantie is er op een beter beleid?
“Over vijf jaar moet België opnieuw 
verantwoording afleggen voor de VN.  
En intussen zullen Amnesty International 
en andere middenveldorganisaties de 
beloftes van België zeker opvolgen. 
Het is handig om deze achter de hand 
te hebben en te kunnen inzetten als 
een soort speelkaart – bij regeringen, 
parlementsleden, de pers, onze 
beweging en andere lidstaten – als we 
zouden vaststellen dat de beleidsmakers 
hun beloftes niet nakomen.”

LEES MEER
amnesty-international.be/UPR2021

ACTUEEL

MENSENRECHTEN IN BELGIË GEËVALUEERD

MENSENRECHTENRAPPORT
VOOR BELGIË TOONT
RUIMTE VOOR VERBETERING
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ONZE STRIJD VOOR
AHMED SAMIR GAAT DOOR

De Egyptische student 
kreeg eerder dit jaar 
vier jaar cel voor het 
publiceren van fake 
news op sociale media. 
Zijn veroordeling is 
onterecht.

Op 22 juni werd Ahmed Samir 
veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van vier jaar door een speciale nood-
rechtbank, omdat hij op sociale media 
nepnieuws zou hebben gepost over 
mensenrechtenschendingen in Egypte. 
“Deze uitspraak slaat nergens op”, zegt 
Wies De Graeve, directeur van Amnesty 
International Vlaanderen. “Ahmed is 
veroordeeld op basis van een aantal 
posts op sociale media die kritiek 
uiten op mensenrechtenschendingen 
in Egyptische gevangenissen en 
op de gebrekkige aanpak van de 
pandemie door de overheid. Hij 
ontkent overigens die posts te hebben 
geschreven. Eigenlijk doet dat er 

zelfs niet toe: het strafbaar stellen 
van informatieverspreiding via vage 
concepten als fake news, is simpelweg 
in strijd met het recht op vrijheid van 
meningsuiting volgens de Egyptische 
grondwet en het internationaal recht.” 

LUID PROTEST

Volgens het Egyptische rechtssysteem 
is het niet mogelijk dat Ahmed beroep 
aantekent tegen zijn veroordeling, maar 
de Egyptische president Abdel Fattah 
al-Sisi kan de straf nog kwijtschelden. 
Daarom is het van essentieel belang 
dat we de druk hoog houden op de 
Egyptische autoriteiten. Samen met zijn 
Vlaamse verloofde Souheila Yildiz en zijn 
vrienden van de Centrale Universiteit 
in Wenen, waar Ahmed studeert, blijft 
Amnesty International zijn vrijlating 
eisen. In de voorbije maanden brachten 
we zijn zaak onder de aandacht in de 
media, bij politici en op universiteiten. 
We voerden protestacties aan de 
Egyptische ambassade en hielden 
posteracties op verschillende campussen.  

Zowel minister van Buitenlandse 
Zaken Sophie Wilmès als Vlaams 
minister-president Jan Jambon 
hebben al hun bezorgdheid geuit over 
Ahmeds situatie. Ook de Vlaamse 
universiteiten hebben in een open brief 
de Egyptische regering opgeroepen hem 
onvoorwaardelijk vrij te laten.

FOCUS: EGYPTE

  
Ahmed en zijn verloofde 
Souheila Yildiz.
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Ook jij kan helpen! Steun Ahmed door 
de petitie te tekenen op onze website 
(www.amnesty-international.be). Zie je iets 
passeren over Ahmed op sociale media? 
Houd je dan niet in om het nieuws te delen 
met je eigen vrienden. Dit helpt om de 
aandacht niet te laten verslappen en biedt 
steun aan zijn geliefden. “Op dagen dat ik 
het niet meer zie zitten, biedt het mij troost 
om te weten dat er mensen zijn die mee 
actievoeren voor zijn vrijheid”, zegt Souheila.

WAAROM AHMED ÉCHT GESTRAFT WORDT 

Ahmed Samir werd in februari van dit jaar 
gearresteerd toen hij op bezoek was bij zijn 
familie in Egypte. Zijn ondervragers focusten 
op zijn academisch onderzoekswerk over 
de islam, vrouwenrechten en abortus. 
Ze ondervroegen hem ook over een 
Facebookgroep die kritisch staat tegenover 
de Egyptische overheid. De arrestatie 
van Ahmed past binnen het hardhandige 
optreden na een golf van protesten tegen 
het beleid van president Abdel Fattah al-
Sisi. Egyptische veiligheidstroepen voeren 
sindsdien grootschalige arrestaties uit van 
duizenden vreedzame demonstranten, 
journalisten, mensenrechtenadvocaten 
en politieke activisten, in een poging om 
kritische stemmen het zwijgen op te leggen 
en verdere protesten te ontmoedigen.

TEKEN DE PETITIE
amnesty-international.be/ahmedsamir

Ahmed is veroordeeld op basis van een 
aantal posts op sociale media over 
mensenrechtenschendingen in Egypte.  
Deze uitspraak slaat nergens op”
Wies De Graeve, directeur Amnesty International Vlaanderen
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Na zeven jaar van intimidatie 
besloot een Egyptische rechter 
om het onderzoek naar Azza 
Soliman en enkele andere 
mensenrechtenverdedigers te 
beëindigen. De dreiging van 
een celstraf, die tot 15 jaar kon 
oplopen, valt eindelijk weg. 

WAT IS ER GEBEURD?

In 2014 werd “zaak 173” geopend 
tegen verschillende Egyptische 
mensenrechtenverdedigers en 
ngo-werkers. Eén van hen was de 
prominente mensenrechtenverdediger 
en advocaat Azza Soliman. De zaak 
was een kunstgreep van de Egyptische 
autoriteiten om kritische stemmen de 

mond te snoeren. Azza riskeerde 15 jaar 
celstraf. Ze mocht het land niet verlaten, 
werd publiekelijk beschimpt en haar 
bankrekeningen werden bevroren.

EEN LANGE STRIJD

Azza zet zich al jarenlang in voor 
vrouwenrechten. “Ik wil dat meisjes 
en vrouwen een veilige plek hebben 
om te praten. Daar werk ik al jaren 
aan”, zegt de Egyptische. “Ik strijd voor 
meer debat over hoe we intimidatie 
op de werkvloer kunnen tegengaan. 
Ik wil dat vrouwenrechten hoog op de 
politieke agenda komen te staan. En 
ik ijver ervoor dat meer vrouwen de 
machtsposities gaan bekleden die ze 
verdienen. Ik hoop dat overlevenden 
van geweld in alle veiligheid misdaden 

kunnen rapporteren, wetende dat ze van 
de staat bescherming zullen krijgen.”

Ze geeft toe dat haar gedrevenheid al 
ernstig op de proef werd gesteld, maar 
ze weet van geen ophouden. “Ik kan je 
verzekeren dat het geen gemakkelijke 
strijd is, en één die al serieuze gevolgen  
voor me heeft gehad. Maar opgeven doe ik  
niet. Ik weet dat ik er niet alleen voor sta.”

ACTIE VOOR AZZA

Amnesty International voerde wereldwijd 
actie voor Azza. Ze was één van de 
mensen voor wie tienduizenden leerlingen 
schreven tijdens de Schrijf-ze-VRIJdag  
in 2018. De petitie voor Azza werd in 
Vlaanderen door maar liefst 11.327 
mensen ondertekend. Bedankt dat je  
je inzette voor haar vrijheid!

FOCUS: EGYPTE

AZZA SOLIMAN
IS VRIJ

“Tijdens een van mijn moeilijkste momenten 
kreeg ik steun van Amnesty International. Ik 
ontving honderden brieven om me moed in 
te spreken en te zeggen dat ik moest blijven 
doorgaan. Het is heel inspirerend om te zien 
hoe nieuwe generaties de fakkel overnemen 
en de weg wijzen naar een betere toekomst. 
Mensen zijn krachtig. Met de steun van velen is 
verandering mogelijk. Dat weet ik zeker.”
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Als we allemaal samen in actie komen, kunnen we voor 
verandering zorgen. Dat is de drijvende kracht achter 
Amnesty’s Schrijfmarathon, al 20 jaar de grootste mensen
rechtencampagne ter wereld.

Het begon met een groepje activisten in Polen die de 
Internationale Mensenrechtendag op 10 december eens 
op een andere manier wilden vieren. Ze organiseerden 
een marathon van 24 uur lang brieven schrijven naar 
machthebbers om mensenrechtenschendingen te stoppen. 
Van 2.326 brieven in 2001 tot 4,5 miljoen brieven, kaartjes, 
handtekeningen en tweets in 2020; de Schrijfmarathon 
is na al die jaren uitgegroeid tot een van de hoogtepunten 
op de mensenrechtenagenda. En het werkt: dankzij onze 
wereldwijde schrijfacties in december konden we samen al 
meer dan honderd mensenlevens veranderen.

HOE KAN JIJ MEEDOEN?
Heel simpel: bestel nu een gratis schrijfpakket via onze 
website. Daarin vind je alles wat je nodig hebt om in 
december een eigen schrijfactie te organiseren. Je kan thuis 
brieven schrijven met familie of vrienden, een schrijfstand 
opzetten in de plaatselijke bibliotheek of tijdens de middag 
een schrijfsessie organiseren met collega’s op het werk. Je 
kan ook online actievoeren door een of meerdere petities te 
tekenen.

Stuur al je brieven en kaartjes vóór 14 januari 2022 naar 
het Amnestykantoor in Brussel. Kantoormedewerkers zullen 
alles verzamelen en ervoor zorgen dat de brieven en kaartjes 
bij de juiste bestemmeling terechtkomen.

BESTEL JE GRATIS SCHRIJFPAKKET OF TEKEN EEN PETITIE
www.schrijfmarathon.be

 
Schrijfmarathon: de kracht van samen schrijven. 
In december schrijven we opnieuw voor tien 
mensen die onze hulp nodig hebben en voor 
wie we echt het verschil kunnen maken

   november 2021 9
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Mohamed el-Baqer

  
Ahmed Gamal Ziada

INTERVIEW MET AHMED GAMAL ZIADA

“ZE PAKTEN MOHAMEDS VRIJHEID AF
OMDAT HIJ OPKOMT VOOR DIE VAN
ANDEREN”
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Mohamed el-Baqer zet zich als mensen rechten-
advocaat in voor de vrijheid van anderen, maar 
werd twee jaar geleden zelf van zijn vrijheid 
beroofd. Zijn goede vriend en journalist Ahmed 
Gamal Ziada roept op om massaal voor hem in 
actie te komen tijdens de Schrijfmarathon.
 
“We werkten samen aan campagnes voor de vrijlating van  
politieke gevangenen”, vertelt Ahmed over zijn vriend Mohamed  
el-Baqer. Mohamed leidt het Adalah Center for Rights and 
Freedoms, een organisatie die opkomt voor mensenrechten 
in Egypte. Voor zijn opsluiting trad hij op als pro-Deoadvocaat 
voor mensenrechten verdedigers, activisten en journalisten. Ook 
Ahmed heeft veel aan hem te danken: Mohamed verdedigde 
zijn zaak toen hij jaren geleden opgepakt werd omwille van zijn 
mediawerk. 

10   november 2021



Op een dag in september 2019 was 
Mohamed op weg naar het kantoor 
van de openbaar aanklager om Alaa 
Abdel Fattah, een prominente activist, 
te verdedigen. In de rechtszaal werd 
Mohamed zelf gearresteerd, zonder 
enige officiële aanklacht. De autoriteiten 
houden hem vast op verdenking van 
terrorisme, omdat ze het niet eens zijn 
met zijn mensenrechtenwerk.

GEEN ‘NORMAAL LEVEN’ IN DE 
GEVANGENIS

Mohamed zit opgesloten in de beruchte 
en zwaarbeveiligde Tora-gevangenis. Hij 
wordt er onderworpen aan foltering en 
brengt zijn dagen door in een krappe, 
stinkende cel, zonder bed of matras 
om op te slapen. Hij krijgt geen toegang 
tot proper water, buitenrecreatie of 
familiefoto’s, en mocht zijn stervende 
vader niet eens zien. “Alles wordt hem 
ontzegd; zonlicht, buitenlucht en zelfs 
een ‘normaal leven’ in de gevangenis.”

Als ex-gevangene weet Ahmed maar 
al te goed hoe het voelt om onterecht 
opgesloten te zitten. “In de gevangenis 
houdt de tijd op te bestaan. Je wacht en 
je wacht, en je houdt je vast aan de hoop 
dat je bij de volgende hoorzitting wordt 
vrijgelaten. Tot je te horen krijgt dat je 
gevangenisstraf weer met 45 dagen 
verlengd is.”

Ahmed woont momenteel in België, 
dus hij kan vrijuit spreken namens zijn 
vriend. Mohamed kreeg net als hij de 
kans om Egypte te verlaten, maar hij 
besloot om te blijven en te vechten 
voor de mensenrechten in zijn land. 
“Mohamed werd gearresteerd terwijl hij 
het werk deed waar hij altijd in geloofde. 
Ik hoop dat hij snel weer vrijkomt.”

KOM IN ACTIE VOOR MOHAMED EL-BAQER
schrijfmarathon.be

SCHRIJVEN WÉRKT
Tijdens de Schrijfmarathon vorig jaar verzamelden we  
bijna 4,5 miljoen schrijfacties! Samen maakten we het 
motto ‘Schrijf een brief, verander een leven’ waar.

Gustavo Gatica  is een 21-jarige student psychologie uit Chili. Hij raakte in  
2019 blind door een politiekogel tijdens een vreedzaam protest voor gelijkheid.  
Er werd toen niemand verantwoordelijk gehouden voor het politiegeweld.  
Op 27 juli 2021 overhandigde Amnesty International Chili samen met Gustavo  
meer dan 206.000 handtekeningen uit 40 landen aan de autoriteiten. Daarop  
beloofde de openbaar aanklager om de verantwoordelijkheid van politie-

commandanten voor het geweld tegen 
demonstranten verder te onderzoeken. 
Een veelbelovende stap in onze strijd 
voor gerechtigheid voor Gustavo.

Germain Rukuki  uit Burundi 
werd in 2017 veroordeeld tot 32 
jaar cel omdat hij opkomt voor 
mensenrechten in zijn land. 
Tijdens de Schrijfmarathon van 
2020 schreven honderdduizenden 
mensen uit de hele wereld brieven 
voor zijn vrijlating. Zes maanden later 
kwam hij vrij. Nu kan hij eindelijk 
zijn jongste zoon zien, die na zijn 
arrestatie in 2017 werd geboren.

“We eisen gerechtigheid voor mij en voor 
al die anderen wier rechten geschonden 
werden tijdens de protesten. (…) Met deze 
handtekeningen willen we het onderzoek naar 
mensenrechten schendingen bespoedigen 
en duidelijk maken dat de wereld weet wat 
er in Chili is gebeurd, dat niemand het 
vergeten is en dat we blijven strijden voor 
rechtvaardigheid.”

Gustavo Gatica

ONTDEK MEER GOED NIEUWS
www.amnesty-international.be/marathon2020
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FOCUS: CHINA

MISDADEN TEGEN DE
MENSHEID IN XINJIANG

De belangstelling voor de Oeigoeren en andere 
moslimminderheden in Xinjiang was zelden groter dan 
vandaag. De politiek en de media buigen zich steeds 
vaker over hun systematische opsluiting, foltering 
en vervolging door de Chinese staat. Een rapport 
van Amnesty International schijnt nieuw licht over 
wat er zich afspeelt in deze noordwestelijke regio 
in China.
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Mediareportages, onderzoeksrapporten, EU-sancties tegen 
China gevolgd door tegensancties, en kritische resoluties die 
door parlementen wereldwijd (ook in België) zijn gestemd: er 
is dit jaar al veel inkt gevloeid en grondig gedebatteerd over 
de mensenrechtenschendingen waar China zich schuldig 
aan maakt in Xinjiang. Amnesty International brengt al jaren 
alarmerend nieuws over de situatie, maar het rapport dat we in 
juni publiceerden ‘Like we were enemies in a war’  is de meest 
volledige weergave van de meedogenloze repressie tegen de 
Oeigoeren en andere moslimminderheden in Xinjiang. Voor 
het rapport werden een groot aantal bronnen geanalyseerd 
(reportages, gelekte officiële documenten, academische 
studies, satellietbeelden etc.) en 128 mensen geïnterviewd.

ONDER HET MOM VAN TERREURBESTRIJDING

Amnesty International schat dat sinds 2017 vele honderd-
duizenden Oeigoeren, Kazakken en andere moslim-
minderheden werden opgesloten in internerings kampen in 
Xinjiang. In de kampen probeert de Chinese regering hen te 
brainwashen en hun religieuze praktijken, culturele tradities 
en talen uit te wissen. Dit past in de droom van de regering 
om van China een homogene en seculiere natie te maken, 
loyaal aan de communistische partij, en gebeurt onder 
het mom van de strijd tegen terrorisme. Mensen worden 
“preventief” opgepakt en opgesloten op basis van een waaier 
aan verdachte gedragingen. Als “verdacht” worden onder 
meer beschouwd: je geloof strikt naleven, naasten hebben die 
naar het buitenland zijn vertrokken en niet naar de Chinese 
staatstelevisie kijken, want dat getuigt van een gebrek aan 
vaderlandsliefde.

OPSLUITING, FOLTERING EN VERVOLGING

Gezien de ernst, de schaal en de systematiek waarmee alles 
gebeurt, stelt Amnesty dat de Chinese overheid zich schuldig 
maakt aan misdaden tegen de mensheid. Ten eerste is er 
de willekeurige opsluiting en andere verregaande fysieke 
vrijheidsberoving van honderdduizenden mensen, in strijd met 
het internationaal recht. Daarnaast worden de gedetineerden 
in interneringskampen gefolterd en dagelijks onderworpen aan 
onmenselijke en mensonterende behandelingen. Zo worden ze 
fysiek gedwongen om misdrijven te bekennen, staan ze onder 
constante bewaking en hebben ze geen enkele privacy en 
autonomie. Tot slot is er de vervolging van een groep mensen 
omwille van hun etniciteit en religie. De Chinese overheid 
gebruikt daarvoor massasurveillance die tot diep in het 
privéleven doordringt. 

SCHENDINGEN MOETEN STOPPEN

De Chinese regering stopt de situatie in Xinjiang het liefst in 
de doofpot. Om het mistgordijn op te trekken, eist Amnesty 
International dat China waarnemers vrij en onbeperkt toegang 
geeft tot de regio, onder wie experten van de Verenigde Naties, 
journalisten, ngo’s en onderzoekers. Bij de internationale 
gemeenschap dringen we erop aan om zich uit te spreken en 
eensgezind op te treden tegen de mensenrechtenschendingen 
in Xinjiang, zodat er voor eens en voor altijd een einde aan komt.

KOM IN ACTIE
amnesty-international.be/oeigoeren
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De Oeigoeren worden door de Chinese overheid vervolgd. 
Wanneer is dit begonnen? 
Stijn Deklerck: “Discriminatie van de Oeigoeren en andere 
etnische groepen in Xinjiang is al langer bezig, maar na 
11 september 2001 werd de controle over hun politieke, 
sociale en religieuze activiteiten versterkt onder het mom van 
“bestrijding van terrorisme”. 2009 was ook een belangrijk jaar. 
Toen braken er bloedige rellen uit tussen Oeigoeren en Han-
Chinezen in Urumqi, de hoofdstad van Xinjiang. Vreedzaam 
protest tegen de Chinese regering sloeg om in etnische rellen 
na politiegeweld tegen demonstranten. Dat kwam bovenop 
de frustratie over jarenlange discriminatie en de grootschalige 
migratie van Han-Chinezen vanuit het Chinese binnenland, die 
bewust door de overheid naar de regio werden aangetrokken. 
De overheid heeft na de rellen het internet in Xinjiang bijna een 
jaar afgesloten. We zien vanaf dat moment de militarisering van 
de regio sterk toenemen, en ook een krampachtig vasthouden 
aan een vaag idee van nationale veiligheid. Alles wat afwijkt van 
de Chinese overheidsnorm en de partij-idealen, zoals gelovig 
zijn, werd steeds meer gezien als een mogelijke bedreiging voor 
de nationale veiligheid. Al deze elementen hebben mee geleid 
tot de situatie die we nu kennen.”

In Xinjiang worden “pottenkijkers” zoveel mogelijk geweerd.  
Hoe weten we wat er gaande is?
“Het is heel moeilijk om toegang te krijgen tot de regio. Dat 
is een enorm obstakel voor iedereen die gegevens probeert 
te verzamelen over wat er gebeurt. We moeten verschillende 
puzzelstukken samenleggen, zoals satellietbeelden en 
getuigenissen. Voor ons rapport hebben we meer dan vijftig 
mensen geïnterviewd die in heropvoedingskampen hebben 
gezeten. Zij werden vrijwel allemaal ingedeeld in de groep 
die zogenaamde ‘normale’ controle onderging binnen de 
heropvoedingskampen. Ze moesten onder meer verplicht 
Chinees Mandarijns spreken en communistische liederen zingen. 
Ze werden mentaal en fysiek gefolterd. Er zijn getuigenissen 
over mensen die urenlang zijn vastgeketend en gefixeerd in een 

tijgerstoel. Je hebt daarnaast nog ‘strikte’ en ‘heel strikte’ controle. 
Wat die mensen meemaken, daar weten we minder over.”

De aandacht voor de Oeigoeren en de druk op China lijken groter 
dan ooit. Klopt dat?
“Het bewustzijn over de mensenrechtenschendingen is groter 
geworden. Er zijn steeds meer mensen die getuigen over wat ze 
meemaken. Nochtans is dit niet eenvoudig en vraagt dit veel lef, 
want je riskeert bedreigingen en intimidatie. Ook verschillende 
bedrijven lieten zich al horen. Op politiek niveau is het nu een 
kwestie van consistent te zijn. De Europese Unie is er te lang 
van uitgegaan dat China het beter zou doen op het vlak van 
mensenrechten wanneer het land economisch meer ontwikkeld 
zou zijn. We weten intussen dat dat niet waar is. China draagt 
zijn eigen visie op internationale relaties steeds nadrukkelijker 
uit. Daarin is weinig plaats voor mensenrechten. Als we willen 
dat mensenrechten overleven als internationaal normgevend 
kader, moeten we China hierop blijven aanspreken. Maar we 
moeten mensenrechten vanuit de EU ook zélf beter respecteren 
en integreren in alles wat we doen. Niet alleen in onze relaties 
met China, maar ook bij het oplossen van onze eigen actuele 
vluchtelingen- en andere vraagstukken.”

FOCUS: CHINA

DRIE VRAGEN AAN  
EEN CHINA-EXPERT
Stijn Deklerck is sinoloog. Hij is Belg en werkt als hoofd 
van het China-programma van Amnesty International 
Nederland.

SCHRIJF MEE
www.amnesty-international.be/oeigoeren ©
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BEDANKT, FREDERIK EN ALLE 
BRIEFSCHRIJVERS!

Frederik Vandermeulen (21), student 
maatschappelijk werk, liep dit jaar een 
marathon voor de Oeigoeren. Hij rende 
van zijn woonplaats Schelle naar 
de Chinese ambassade in Brussel 
om 500 ingezamelde Amnesty-
brieven af te geven. Ook jij 
kan nog in actie komen voor de 
Oeigoeren, en je hoeft daarvoor 
geen marathon te lopen:

14   november 2021



2.000 DAGEN  
IN DE CEL

Door dr. Djalali’s dreigende executie en slechte gezondheid kan zijn situatie veranderd zijn sinds dit magazine in druk ging.  

Volg het laatste nieuws op www.amnestyinternational.be en op onze sociale media.

Tweeduizend dagen. Ruim vijf jaar. 
Zo lang al zit Ahmadreza Djalali, 
gastprofessor aan de Vrije Uni  
versiteit Brussel, opgesloten in  
de hel die de Iraanse gevangenis  
is. Hij wacht er op zijn executie, 
nadat een Iraanse rechter hem in 
een manifest oneerlijk proces ter 
dood veroordeelde wegens spionage. 
Afgelopen zomer toonden gelekte 
videobeelden uit de Evingevangenis in 
Teheran, waar prof. Djalali momenteel 
vastzit, hoe de gevangenisbewakers 
gedetineerden slaan, seksueel 
intimideren en mishandelen. Ze 
verwaarlozen gevangenen die medische 
zorg nodig hebben. Ahmadreza Djalali 
ondergaat dit vreselijke lot. Amnesty 
International blijft druk zetten en 
actievoeren om zijn leven te redden. 
Onze blijvende aandacht kan het 
verschil maken.

KIJK HOE JE KAN HELPEN OP  
AMNESTY-INTERNATIONAL.BE/HELP-DJALALI

#SAVEAHMADREZA
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HET SCHANDAAL

De telefoons van honderden 
journalisten en mensenrechten
verdedigers over de hele wereld zijn 
gehackt met de spionagesoftware 
‘Pegasus’, ontwikkeld door het 
Israëlische bedrijf NSO Group en 
verkocht aan verschillende autoritaire 
overheden in Afrika, Azië, Europa en 
het MiddenOosten. Het bedrijf achter 
de software beweert dat Pegasus alleen 
wordt ingezet voor legitiem onderzoek 
in misdaad en terreurzaken. In 
werkelijkheid wordt de spyware illegaal 
gebruikt om mensenrechtenactivisten, 
journalisten, advocaten en politieke 
leiders continu in de gaten te houden. 
Regeringen proberen zo afwijkende 
meningen de kop indrukken. Het 
begint met het bespioneren van critici, 
om hen vervolgens te intimideren en 
uiteindelijk de mond te snoeren. 

HET ONDERZOEK

De onthullingen kwamen aan het 
licht door een onderzoeksproject van 
het journalistencollectief Forbidden 
Stories, dat 80 journalisten van 
17 media coördineerde (waaronder in 
België Knack en Le Soir), en Amnesty 
International. Het onderzoeksteam 
analyseerde een gelekte lijst met 
50.000 telefoonnummers van 
potentiële Pegasusdoelwitten en 
onderzocht telefoons op sporen van 
deze hackingsoftware. 

EEN SPION IN JE TELEFOON

Pegasussoftware maakt van telefoons, 
zowel Android als iOS (Apple), de 
perfecte spionageapparaten. Als 
de spyware eenmaal ongemerkt is 
geïnstalleerd op je telefoon, krijgen 
anderen toegang tot je foto’s, video’s, 

emails en berichten. Ze kennen je 
contacten en je wachtwoorden. Ze 
kunnen je locatie volgen, je gesprekken 
afluisteren en je camera aanzetten. Ze 
kunnen naar je kijken terwijl je slaapt. 
De hacking gebeurt uiterst heimelijk 
en efficiënt, bijvoorbeeld door een 
spraakoproep via WhatsApp die niet 
eens aangenomen hoeft te worden.

AMNESTY’S OPROEP

Er is een enorm gebrek aan regulering 
van de cybersurveillancesector. 
Daardoor is er een wildwest ontstaan van 
digitale surveillance die systematisch 
misbruikt wordt tegen activisten en 
journalisten. Om dit op de korte termijn 
te beteugelen, moet NSO Group 
onmiddellijk de klantensystemen 
beëindigen waarbij geloofwaardige 
aanwijzingen zijn van misbruik. Die 
aanwijzingen zijn er in overvloed sinds 
de openbaringen van het Pegasus 
Project. Daarnaast moeten staten een 
moratorium instellen op de export, 
verkoop, overdracht en het gebruik van 
hun surveillancetechnologie, zolang NSO 
Group en de cybersurveillanceindustrie 
niet kunnen bewijzen dat ze 
functioneren met respect voor de 
mensenrechten.

HET PEGASUS PROJECT
Pegasus is populaire spionagesoftware. Het blijkt het favoriete wapen van 
repressieve regeringen om journalisten het zwijgen op te opleggen, activisten aan te 
vallen en afwijkende meningen in de kiem te smoren. 

IMPACT INTERNATIONAAL SPIONAGESCHANDAAL ONTHULD

“Bedrijven als NSO Group lappen hun 
verantwoordelijkheden op het vlak van mensenrechten 
aan hun laars. Ze worden er niet eens voor gestraft. 
Integendeel, ze profiteren ervan.”
Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International
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8 TIPS 
VOOR JE ONLINE
VEILIGHEID 

Ben je zelf soms bezorgd om cyberaanvallen? Wil je je online zo 
goed mogelijk beschermen? Hier zijn 8 tips om je te helpen:

1. Voer updates uit
Regelmatig je laptop, smartphone en apps updaten houdt ze 
veilig. Oudere versies maken je apparaten kwetsbaarder voor 
cyberaanvallen. Negeer dus geen updates. 

2. Gebruik een wachtwoordmanager
Een wachtwoordmanager creëert moeilijk te kraken 
wachtwoorden voor al je accounts en bewaart ze op een veilige 
plek. 

3. Gebruik tweestapsverificatie
Pas tweestapsverificatie toe wanneer je kan. Het is een extra 
beveiliging. Het houdt ongewenste personen buiten, ook al 
kennen ze je wachtwoord. 

4. Kuis regelmatig op
Verwijder de accounts die je niet langer gebruikt. Herbekijk 
ook regelmatig je privacyinstellingen op sites zoals Google en 
Facebook.

5. Beveilig je gsm
Kies voor een complexe schermvergrendeling zoals een 
8cijferige pincode of een combinatie van letters en cijfers.

6. Gebruik een VPN
Met een VPN wordt je internetverbinding versleuteld. Dit zorgt 
ervoor dat je veiliger kan internetten als je op een publiek 
wifinetwerk zit.

7. Kies je apps zorgvuldig uit
Installeer alleen applicaties van officiële app stores. 

8. Denk na voordat je klikt
Sms’en en emails kunnen links en bijlagen bevatten met 
kwaadaardige software. Ken je de afzender niet, wees dan extra 
waakzaam. 

“Ze wisten alles wat ik zei. 
Toen besefte ik dat ik gevaar 
liep. Het adres waar mijn 
dochter woont, werd publiek 
gedeeld. Het gaat echt 
extreem ver.”

 Maati Monjib  is een Marokkaanse 
journalist. Zijn telefoon werd gehackt 
met Pegasus. Vorig jaar in december 
werd hij door de Marokkaanse 
autoriteiten opgesloten. Maati ging in 
hongerstaking en werd na 20 dagen 
voorwaardelijk vrijgelaten.

LEES MEER
amnesty-international.be/pegasusproject
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CAMPAGNE

55.000 BELGEN EISEN ACTIE
TEGEN SEKSUEEL GEWELD

Seksueel geweld komt vaker 
voor dan je denkt. Twee derde 
van alle Belgen krijgen er in 
hun leven mee te maken. Dit 
is een choquerend cijfer, dat 
aantoont dat seksueel geweld 
beter moet worden aangepakt.  

Elk slachtoffer van seksueel geweld is 
er één te veel. Gezien de hoge cijfers 
in België is er dringend werk aan 
de winkel. In maart 2020 lanceerde 
Amnesty International daarom 
een petitie met 5 eisen voor onze 
beleidsmakers:

 Meer Zorgcentra .  Er moet minstens één Zorgcentrum na Seksueel Geweld 
zijn per provincie om toegankelijke en gespecialiseerde eerstelijnshulp te 
bieden aan slachtoffers van seksueel geweld. 

 Betere opleiding voor politie en justitie .  Een versterkte basisopleiding en 
permanente vorming moeten de kennis en vaardigheden verbeteren 
van de mensen die rechtstreeks in contact komen met slachtoffers van 
seksueel geweld. 

 Straffeloosheid wegwerken .  Minder seponering, meer vervolging. Seksueel 
geweld is veel te ingrijpend om straffeloos te laten passeren. 

 Sensibilisering .  Campagnes moeten naast hulpverlening ook gericht zijn op 
preventie, door onder meer te focussen op het aangeven van grenzen en 
de vereiste van wederzijdse toestemming.

 Betere en transparante dataverzameling .  Het verzamelen en beheren van 
data over seksueel geweld (prevalentie, profiel van slachtoffers, aantal 
veroordelingen etc.) is essentieel voor een efficiënt en gericht beleid.

1

2

3

4

5
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Na anderhalf jaar campagne voeren en 
een tussentijdse overhandiging van onze 
petitie aan premier Alexander De Croo,  
is het tijd om een finaal signaal te sturen. 
Eind november wordt onze petitie 
afgesloten. De teller staat momenteel 
op net geen 55.000 handtekeningen. 
Dat is een bijzonder succesvol resultaat, 
maar vooral ook een niet mis te verstane 
boodschap dat seksueel geweld heel veel 
mensen raakt en dat de strijd ertegen 
een absolute topprioriteit moet zijn. 

VERANDERING OP GANG GEBRACHT

De start van onze campagne, 
geflankeerd door een enquête over 
seksueel geweld bij duizenden Belgen, 
deed de media-aandacht voor de 
problematiek oplaaien. De cijfers waren 
aangrijpend: 20% van de vrouwen en 
14% van de mannen die aan onze 
peiling deelnamen, zeiden ooit verkracht 
te zijn geweest. Recenter onderzoek* 
heeft het zelfs over twee op de drie 
Belgen die ooit slachtoffer waren van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
Uit onze enquête bleek ook dat er nog 
enorm veel schadelijke vooroordelen en 
stereotypes bestaan over het onderwerp.  

Door de verhoogde aandacht, 
verschillende studies en hun aanbeve-
lingen, sensibilisering rond het thema 
en de druk die Amnesty International 
en partnerorganisaties uitoefenden op 
de Belgische overheden, zagen we een 
aantal zaken positief veranderen in het 
afgelopen jaar. Zo krijgen magistraten 
vanaf nu een aangepaste opleiding om 
beter met slachtoffers van seksueel 
geweld om te gaan. Minister van Justitie 
Vincent Van Quickenborne kondigde aan 

dat seksueel geweld strenger bestraft 
zal worden en dat toestemming het 
nieuwe centrale begrip in het seksueel 
strafrecht wordt. Daarnaast zou een 
discriminerende factor, bv. seksueel 
geweld tegen iemand binnen het 
lgbti+-spectrum, als een verzwarende 
omstandigheid worden beschouwd. 
De regering beloofde ook drie extra 
Zorgcentra te openen, in Antwerpen, 
Charleroi en Leuven, die operationeel 
moeten zijn tegen het einde van het jaar.

HET WERK VAN VELEN

Onze campagne is het werk van velen. 
Ze werd mogelijk gemaakt dankzij de gif-
ten van duizenden schenkers. Ook The 
Body Shop gaf een financiële duw in de 
rug en hielp onze eisen te verspreiden. 
Alice van Innis gebruikte haar designer-
talent om een shirt voor onze campagne 
te ontwerpen en op verschillende zomer - 
festivals werd het publiek gesensibiliseerd  
met onze muzikale banners over weder-
zijdse toestemming. Tot slot zijn er ook 
de vele fantastische vrijwilligers: ze 
gingen de straat op met onze petitie, 
stonden paraat bij interactieve infostands 
en waslijnen vol getuigenissen, spoorden 
hun gemeentebestuur aan om meer 
te doen rond het thema, legden flyers 
met hulplijnen bij hun buurtapotheker 
of breiden massa’s ‘pussyhats’ voor de 
Mars tegen gendergerelateerd geweld op 
zondag 28/11. 

Voor al deze ongelooflijke initiatieven 
zeggen we een welgemeende ‘dank 
u wel’! Het einde van onze petitie is 
allesbehalve het einde van onze strijd 
tegen seksueel geweld. We blijven 
doorgaan, hopelijk in de toekomst nog 
steeds met jou aan onze zijde. Want de 
beste strijd tegen seksueel geweld is er 
één die we met velen samen voeren.

*De studie UN-MENAMAIS o.l.v. Prof. Dr. Ines 

Keygnaert, gepubliceerd in juni van dit jaar.

Wie hulp zoekt of vragen heeft over  
seksueel geweld, kan terecht bij  
1712 (gratis nummer) of  
www.seksueelgeweld.be.  
Meer hulplijnen vind je op  
amnesty-international.be/hulplijnen.

TOT EIND NOVEMBER TELT ELKE HANDTEKENING!
Onze petitie nog niet getekend? Ga naar  
amnestyinternational.be/seksueelgeweld of  
scan de QRcode.

 
Ook op de Antwerp Pride van afgelopen zomer 
kwamen we in actie tegen seksueel geweld.

   november 2021 19



FOCUS LEGATEN

NEEM AMNESTY INTERNATIONAL 
OP IN JOUW TESTAMENT

“Hallo! Ik ben Miep, 
Nederlandse, maar ik woon al 33 jaar 
in België. Ik werd lid van Amnesty 
International tijdens mijn studentenjaren 
in Amsterdam en ben me sindsdien 
blijven inzetten, onder andere door 
het schrijven van brieven. Toen ik met 
pensioen ging, had ik plots meer tijd 
en zag ik een vacature voor vrijwilligers 
passeren. Daar ben ik op gesprongen en 
nu werk ik al jaren twee dagen per week 
op het kantoor van Amnesty als vertaler. 

Ik heb Amnesty opgenomen in 
mijn testament. Dit is eigenlijk een 

voortzetting van wat ik in mijn leven 
al doe. Over het algemeen komen 
erfenissen iemand te laat ten goede: 
vaak wanneer je de grootste kosten in 
je leven al gemaakt hebt en al een groot 
deel van je leven achter de rug is. Ik geef 
mijn zoon liever nu al geld in de vorm van 
handgiften bijvoorbeeld. Wanneer ik kom 
te overlijden is hij zelf wellicht ook bijna 
met pensioen. Dan heeft hij mijn geld 
niet langer echt nodig, in tegenstelling 
tot een mensenrechtenorganisatie als 
Amnesty International. 

Ik voel mezelf bevoorrecht in het 
leven zonder dat ik daar veel voor heb 
hoeven te doen en ik vind het billijk dat 
ik dan iets voor anderen doe. Amnesty 
International doet grondig onderzoek 
naar alle vormen van onrechtvaardigheid 
waartegen de organisatie strijdt. Daar 
is mankracht en geld voor nodig. Dus 
zolang ik leef, werk ik als vrijwilliger bij 
Amnesty, na mijn dood komt mijn geld 
daar nog goed van pas.”

Je denkt liever niet aan de dag waarop je er niet meer bent. 
Toch is het zinvol om dat wel te doen. Je laatste wil kan 
kracht, hoop en bescherming bieden aan mensen van wie 
de mensenrechten worden geschonden. Als je Amnesty 
International in je testament opneemt, leven je idealen 
voort en waarborg je onze strijd voor vrijheid, gelijkheid en 
rechtvaardigheid, nu en in de toekomst. 
 
Miep Tunnissen nam Amnesty International op in haar 
testament en legt hierna uit waarom. Overweeg je om te 
doen zoals Miep? Dan staat onze legatenverantwoordelijke 
Dirk Weets klaar om je te helpen.
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“Hallo! Ik ben Dirk,  
75 jaar en ik werk intussen een jaar als 
vrijwilliger bij Amnesty International rond 
legaten.

Wat is een legaat? Het gaat om een 
overdracht van je vermogen op het 
moment van overlijden aan een persoon 
of een goed doel. Almaar meer mensen 

kiezen ervoor een goed doel op te 
nemen in hun testament, omdat ze zo 
ook na hun leven hun idealen kunnen 
voortzetten. Voor Amnesty betekent 
dit concreet dat ze onafhankelijk en 
onpartijdig onderzoek kunnen blijven 
doen en actievoeren tegen onrecht.

Hoe werkt dat? Het belangrijkste is dat 
je een testament opmaakt. Dat kan op 
twee manieren: ofwel schrijf je het zelf, 
onderteken je dit en zet je er de datum 
op; ofwel ga je naar een notaris en 
dicteer je jouw testament in het bijzijn 
van twee getuigen.

Ik ben trots dat ik deel mag uitmaken 
van een organisatie als Amnesty, die 
zoveel prachtig werk verzet. Als ik het 
belang van Amnesty voor mezelf in 

een paar woorden moet omschrijven, 
is dat: mensenrechten; meer specifiek 
vrouwenrechten en het beschermen van 
de meest kwetsbare personen. 

Na jaren werken als financieel 
manager in de privésector, weet ik hoe 
belangrijk het is om mensen persoonlijk 
te hulp te kunnen staan. Daarom koos ik 
ervoor om na mijn pensioen mijn kennis 
en ervaring in te zetten voor het goede 
doel en help ik met veel plezier mensen 
verder die overwegen om Amnesty in 
hun testament op te nemen.

Zit je met vragen of bedenkingen? 
Aarzel niet om me vrijblijvend te bellen 
op 0488 56 44 39 of te mailen via 
legaten@amnesty-international.be.

VRAAG ONZE LEGATENBROCHURE AAN

In onze legatenbrochure kan je meer lezen over 
het hoe en waarom van legateren aan Amnesty 
International. Je ontdekt er getuigenissen van 
mensen die Amnesty International hebben 
opgenomen in hun testament, alsook van mensen 
die verder geholpen werden dankzij de financiële 
steun van onze schenkers en legatarissen. 

Een gratis brochure aanvragen voor bij je thuis?  
Neem via mail of telefoon contact op met Dirk 
Weets, onze legatenverantwoordelijke. (zie 
contactgegevens hierboven)

Liever meer lezen online? 
Op www.amnestyinternational.be/legaten vind je meer 
informatie over Amnesty International in jouw testament en 
kan je onze legatenbrochure bekijken.
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Ann Smedts geeft al 20 jaar 
les in het secundair onderwijs. 
Staat ze niet voor de klas 
op campus Pitzemburg in 
Mechelen, dan volgt ze een 
masteropleiding Gender en 
Diversiteit aan de UGent, staat 
ze in één van haar twee veg-
Mex foodtrucks of geniet ze 
thuis van haar gezin.

 
Wat doe je voor Amnesty International? 
"Ik doe elk jaar mee aan de Schrijf-ze-
VRIJdag. Die dag werk ik in de klas 
rond mensenrechten. De leerlingen 
schrijven in de pauze Amnesty-brieven. 
Niemand is verplicht of verdient er extra 
punten mee, het gaat dus echt om een 
persoonlijk engagement. Jaarlijks geef 
ik nog een aparte les over de doodstraf. 
Alle leerlingen krijgen een rol, moeten 
hun opgegeven misdaad bekennen en 
daarna barst de discussie los over de 
gepaste straf. Zeer boeiend!"  

Waar komt je motivatie vandaan?
"Het is een kwestie van de wereld een 
béétje beter en eerlijker te maken. Dat 
zeg ik ook aan mijn leerlingen. Je gaat 

nooit al het onrecht de wereld uit krijgen. 
Maar je kan wel proberen om alert te zijn 
voor het onrecht rondom je en je stem te 
laten horen." 

Wie of wat inspireert je?
"Dichtbij zijn dat mijn leerlingen. Er zijn 
er die spontaan naar mij komen omdat 
ze iets voor iemand willen doen. Over 
de VUB-professor Djalali zeiden ze: 
"Mevrouw, vorig jaar hebben we met 
jou brieven geschreven en nu willen 
we ook voor hem in actie komen". 
Ik was heel fier toen (lacht). Of ze 
sturen me artikels op: "We hebben dit 
gelezen, maar zoiets mag toch niet, 
dat is toch oneerlijk?" Verder van huis 
denk ik aan de Congolese arts Denis 
Mukwege. Hij helpt en heelt slachtoffers 
van seksueel geweld en blijft er bij de 
internationale gemeenschap op hameren 

dat meer actie nodig is. Als hij, in een 
aartsmoeilijke situatie, de kracht vindt 
om dit te blijven herhalen, kan ik in mijn 
veilige klaslokaal minstens zeggen: "Doe 
je ogen open, kijk rond je, kom tussen-
beide als je iets ziet wat niet oké is." 

Welk mensenrecht ligt je zeer na aan het 
hart? 
"Het komt voor mij vooral neer op 
gelijkwaardigheid. Geen discriminatie 
wegens huidskleur, seksuele voorkeur … 
Niemand is minder dan een ander om 
wie hij is."

Welke boodschap heb je voor de andere 
Amnesty-supporters? 
"Zie je onrecht, kijk dan hoe je kan 
reageren. Je hoeft niets groots of 
heldhaftigs te doen. Mensen bijstaan 
kan op veel manieren.”

“LESGEVEN OVER 
MENSENRECHTEN?  
ZEER BOEIEND!”

 60 SECONDEN INTERVIEW

BEN JE OOK LEERKRACHT?

Doe mee met de SchrijfzeVRIJdag! Dan komen 100.000 leerlingen op  

voor mensen die onterecht gevangen zitten of ander onrecht meemaken.  

Schrijf je snel in en ontvang gratis lesmateriaal.

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.SCHRIJFZEVRIJDAG.BE 
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VOORBEELDBRIEF

(Datum, plaats)
Dear Governor,

I am greatly concerned by the many flaws in the case 
against Rocky Myers, who is currently held on death row 
in Atmore, Alabama. Racial and class bias might have 
tainted Myers’ trial. He was convicted by a nearly all-
white jury who sentenced him to life without possibility 
of parole for the murder of his white neighbour. The 
trial judge overrode the decision by imposing a death 
sentence – a practice now banned in Alabama. Myers 
grew up in poverty, is literate at primary school level and 
at an early age he was diagnosed with an intellectual 
disability.

Furthermore, no forensic evidence linked Myers to the 
murder, except for a video-recorder stolen from the 
victim, which he says he had found in the street. At 
his trial, key testimonies against Myers were tainted by 
inconsistencies and allegations of police pressure.

I urge you to intervene and ensure that his case 
be immediately reviewed and his death sentence 
commuted.

Yours sincerely,

(Jouw naam)

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

Rocky Myers zit al 27 jaar in de cel te wachten op zijn 
executie, in de Amerikaanse staat Alabama. In 1994 werd 
hij veroordeeld omdat hij tijdens een inbraak een vrouw zou 
hebben vermoord. Nochtans is er geen enkel forensisch 
bewijs dat Rocky de dader is. Getuigenverklaringen 
rammelden langs alle kanten. Eén verklaring bleek later 
vals te zijn. Tijdens het strafproces werd er bovendien 
nooit rekening mee gehouden dat hij een verstandelijke 
beperking heeft.

Rocky’s veroordeling heeft een racistische ondertoon. 
Het slachtoffer was wit, net als elf van de twaalf juryleden 
die Rocky veroordeelden. Rocky is een man van kleur die 
in armoede opgroeide en leefde. Hij heeft altijd onschuldig 
gepleit. Elk moment kan hij geëxecuteerd worden voor een 
misdaad die hij misschien niet heeft gepleegd.

 Schrijf een brief of e-mail naar de gouverneur van 
Alabama en eis dat Rocky’s doodstraf herroepen 

wordt en zijn rechtszaak heropend.

Stuur naar:
Governor of Alabama Kay Ivey
Office of the Governor of Alabama
600 Dexter Avenue
Montgomery, AL 36130, USA
E: info@governor.alabama.gov 

Stuur een kopie naar:
Ambassade van de Verenigde Staten
Chargé d’Affaires Nicholas Richard Berliner
Regentlaan 27
1000 Brussel
E: Washington@diplobel.fed.be

SCHRIJFACTIE: VERENIGDE STATEN

HOUD ROCKY MYERS’
EXECUTIE TEGEN

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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Sinds 60 jaar hebben Amnesty-supporters 
zoals jij de celdeuren geopend van 
tienduizenden mensen die onterecht 
gevangen zaten, doodvonnissen van jong 
en oud tegengehouden en vele andere 
overwinningen voor de mensenrechten 
behaald.

JOUW STEUN VERANDERT LEVENS!
ACTIEVOEREN HEEFT ZIN
Kom nu in actie voor de duizenden mensen uit Afghanistan die vrezen voor hun leven sinds de taliban er aan de 
macht zijn. De rechten van vrouwen en meisjes werden door de taliban op korte tijd drastisch teruggeschroefd. 
Mensenrechtenverdedigers en journalisten vrezen wraakacties en leven nu ondergedoken. Nog vele anderen 
worden bedreigd. We kunnen hen niet in de steek laten. Teken onze petitie en eis dat België de mensenrechten 
van Afghaanse burgers beschermt. 

amnesty-international.be/afghanistan
Ook een (extra) gift is welkom. Elk bedrag helpt om ons onderzoek en 
onze campagnes voor mensenrechten mogelijk te maken. Schenk op 
BE11 5230 8012 9048 of via amnesty-international.be/gift. Hartelijk dank.


