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Beste Amnestysupporter,

Wat hebben we een aantal vreemde maanden achter de rug!  
De COVID19pandemie en de maatregelen om de pandemie in te 
dijken, hebben een grote impact gehad op ons leven. Hopelijk ben jij 
gezond kunnen blijven. Terwijl ik dit stukje schrijf, mogen we opnieuw 
iets meer mensen toelaten in onze bubbel en worden de grenzen 
voorzichtig weer geopend. Zo kunnen we stilaan op zoek naar “het 
nieuwe normaal”. 

De coronaaanpak van heel wat regeringen deed de voorbije 
maanden vragen rijzen op het vlak van mensenrechten. Zo was 
de situatie in de Belgische woon en zorgcentra schrijnend. Ook 
konden kinderen uit de bijzondere jeugdzorg hun (pleeg)ouders 
maandenlang niet zien. In China en Rusland waren er klokkenluiders 
die problemen kregen met de autoriteiten toen ze maatregelen 
vroegen om de pandemie te bestrijden. Of denk aan tracing apps 
die werden ontwikkeld waarbij problemen opdoken rond privacy en 
bewegingsvrijheid. We willen allemaal een gezonde samenleving, 
zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Mensenrechten zijn daarvoor 
essentieel. Onze mensenrechten bepalen dat overheden maatregelen 
moeten nemen om ons veilig en gezond te houden, maar garanderen 
ook dat onze rechten en vrijheden niet meer dan nodig worden 
ingeperkt. Meer hierover kan je lezen in dit nummer.

We blikken ook terug op een recordeditie van de SchrijfzeVRIJdag, 
die dit voorjaar nog kon doorgaan voor de lockdown. Zo veel jongeren 
die brieven en kaartjes schreven en acties organiseerden voor de 
bescherming van mensenrechten van andere jongeren: daar kan ik 
alleen maar blij om worden. De afgelopen maanden werden onze 
geplande acties en evenementen bijgestuurd. Nieuwe acties werden 
ontwikkeld via amnesty@home. Ik hoop dat jij aan enkele acties hebt 
kunnen meedoen.

Door de dood van George Floyd hebben racisme en etnisch 
profileren meer dan ooit aandacht gekregen in de media wereldwijd. 
Je hebt wellicht de video gezien waarin het Duitse Europarlementslid 
Pierrette HerzbergerFofana aanklaagt hoe ze door de politie in 
Brussel onheus werd behandeld. Ik kreeg de video doorgestuurd via 
de directeur van Amnesty Benin. Het pijnlijke voorval haalde dus ook 
de internationale pers. Amnesty International voert samen met zes 
andere organisaties campagne tegen etnische profilering in België. 
Deze omvattende campagne volgt uit wat enkele jaren geleden het 
eerste eigen onderzoek was van Amnesty Vlaanderen. Kijk voor meer 
uitleg en verhalen zeker eens op www.nietnormaal.be!

Warme groet en een mooie zomer toegewenst,

Hilde Stals, 
Voorzitster raad van bestuur
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ACTUEEL: CAMPAGNE ‘NIET NORMAAL?!’

BURGERS EN POLITIE ZIJN BETER AF ZONDER ETNISCH 
PROFILEREN Vorige maand lanceerden Amnesty International en zes andere 

organisaties de campagne ‘Niet normaal?! – stop etnisch profileren’.

 
De campagne ‘Niet Normaal?! – stop etnisch profileren’ is een samenwerking tussen Amnesty International, JES Brussel, 
Liga voor Mensenrechten, Minderhedenforum, Uit De Marge, Ligue des Droits Humains, MRAX en activist Yassine Boubout.
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AGENDA
ONTMOETING & INSPIRATIE

 
Amnesty-supporters onder elkaar op de Amnesty-dag vorig jaar.

KOM NAAR DE AMNESTY-DAG
Supporters zoals jij vormen het kloppend hart van 
onze beweging. Daarom nodigen we je graag uit op de 
Amnestydag op zaterdag 3 oktober. De Amnestydag is 
er om je te informeren, te inspireren en te motiveren voor 
mensenrechten. Verwacht je aan een dozijn sprekers die 
actuele mensenrechtenkwesties glashelder toelichten 
en het debat gepassioneerd aangaan. Noteer alvast de 
datum! Schrijf je vanaf augustus in en stel je favoriete 
dagprogramma samen via onze website. 

Zaterdag 03/10, 10-17 uur, locatie: zie website

 Programma en inschrijving  amnesty-international.be/amnesty-dag

De komende twee jaar vraagt onze campagne aandacht 
voor etnisch profileren door de Belgische politie. 
“Als de politie je tegenhoudt zonder gegronde reden, 
maar omwille van je huidskleur, dan heeft dat een 
immense impact”, verduidelijkt Eveline Vandevelde, 
coördinator van de campagne. “Voor mensen met een 
migratieachtergrond is het of dit een ‘normaal’ deel van 
het leven is. Maar dat is het niet. Het is frustrerend en 
vernederend. Het schaadt het vertrouwen in de politie.” 
De campagne verspreidt getuigenissen en roept 
mensen op om hun ervaringen met etnisch profileren te 
delen op sociale media met de hashtag #nietnormaal.

VIJF AANBEVELINGEN
De campagne formuleert ook vijf concrete aanbevelingen  
voor politici en politie om het probleem te tackelen. 
“We gaan ervan uit dat iedereen bij de politie zijn job 
goed wil doen. Maar het is voor politiemensen niet 
altijd eenvoudig om te beslissen wanneer ze overgaan 
tot een controle. We willen een juridisch kader met 
een wettelijk verbod op etnisch profileren en vragen 
om heldere instructies voor politiemensen op het 
terrein”, zegt Vandevelde. De huidige onduidelijkheid, 
gecombineerd met soms onbewuste stereotypen en 
vooroordelen, zet de deur open naar etnisch profileren. 
Dat werd door politiemensen erkend in onderzoek van 
Amnesty International uit 2018.

Daarnaast pleit de campagne voor de registratie van 
identiteitscontroles, om een goed zicht te krijgen op wat 
er op straat gebeurt en hoe vaak er etnisch geprofileerd 
wordt. Ook moet het recht van burgers om politieacties 
te documenteren beter worden beschermd. Volgens 
het internationaal recht mag je een politieactie filmen, 
maar in België is de wet onduidelijk. Verder moet het 
klachtenmechanisme beter en toegankelijker en moet 
er geïnvesteerd worden in de relatie tussen de politie 
en de gemeenschappen. “Vertrouwen tussen beide 
partijen is erg belangrijk voor goed politiewerk.”

EMPOWERMENT
Als deel van de campagne wordt nog een ‘know your 
rightstool’ gemaakt, net als een educatief pakket 
voor scholen en jeugdhuizen. Er zit ook een artistiek 
project in de pijplijn om het publiek te sensibiliseren. 
Gedurende de campagne zullen de organisaties in 
dialoog gaan met politie en politici.

  MEER INFO    nietnormaal.be  
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RECHT OP GEZONDHEID
Vieren we een nieuw jaar, dan wensen we onze familie en 
vrienden steevast een goede gezondheid. Gezond zijn geeft 
ons de vrijheid om te doen wat we willen. We leven langer en 
voelen ons beter. Niet voor niets is het recht op gezondheid 
een mensenrecht.

Mensenrechtenverdragen verplichten staten om te 
investeren in de gezondheid van hun inwoners. Overheden moeten 
dus gepaste maatregelen nemen om ons veilig en gezond te houden 
tijdens de pandemie. Dat kan gaan van regels rond social distancing tot 
een degelijke ziekenhuisbehandeling en transparante en toegankelijke 
informatie over het virus.

Een pandemie stelt elk gezondheidssysteem voor uitdagingen, 
omdat een groot aantal mensen ziek wordt op hetzelfde moment. Maar 
overheden die eerder zwaar bespaard hebben op ziekenhuizen, medisch 
materiaal en verplegend personeel, zullen het extra moeilijk hebben. 
Overheden die daarentegen behoorlijk geïnvesteerd hebben in hun 
gezondheidszorg, zijn beter voorbereid op pandemieën zoals COVID19. 
Zij kunnen ons recht op gezondheid beter garanderen.

FOCUS: COVID-19

MENSENRECHTEN:
ESSENTIEEL VOOR EEN
GEZONDE SAMENLEVING

We rekenen op onze overheden om ons door de coronapandemie te loodsen. 
Maar wat is de juiste aanpak? Onze mensenrechten wijzen de weg. Ze 
garanderen een gezonde samenleving, letterlijk en figuurlijk.

De Chinese arts Li Wenliang sloeg alarm 
over het coronavirus toen de Chinese 
autoriteiten er nog over zwegen. De 
autoriteiten berispten hem wegens ‘het 
verspreiden van geruchten’. Door deze 
eerste, belangrijke informatie over het virus 
tegen te houden, ondermijnde China het 
recht op gezondheid van zijn bevolking.
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VRIJE EN ONAFHANKELIJKE 
PERS
Doen politici alles wat in hun macht ligt om ons te 
beschermen tegen COVID19? Gebruiken ze publieke 
middelen voor publieke doelen? Als burgers moeten we 
een antwoord krijgen op dat soort vragen. Journalisten helpen ons door de 
juiste vragen te stellen en ons te informeren over het optreden van onze 
beleidsmakers.

Om goed geïnformeerd te zijn, hebben we vrije en onafhankelijke media 
nodig. In landen waar de publieke omroep onder overheidscontrole staat, 
of waar private mediamaatschappijen in handen zijn van overheidsgezinde 
oligarchen, horen de inwoners enkel hun versie van de feiten. Persvrijheid 
is dus essentieel om ons recht op informatie te garanderen. 

Een vrije en onafhankelijke pers zorgt ervoor dat mensen het doen en 
laten van hun politieke leiders kunnen volgen. Dit verhoogt de druk op 
politici om niets anders dan het publieke belang te dienen, ook nu tijdens 
de coronapandemie. Vrije media maken het ons ook makkelijker om 
politici ter verantwoording te roepen voor hun beslissingen.

De Russische journaliste Elena Milashina 
schreef een kritisch artikel over de corona-
aanpak in Tsjetsjenië. Daarop bedreigde de 
Tsjetsjeense president Ramzan Kadyrov haar 
met de dood. Amnesty International heeft 
een wereldwijde schrijfactie georganiseerd 
voor Elena: doe mee op www.amnesty-
international.be/actie-milashina. We kunnen 
het virus alleen verslaan als we allemaal 
toegang hebben tot onafhankelijke en 
betrouwbare informatie.

RECHT OP WERK, 
HUISVESTING EN SOCIALE 
ZEKERHEID
Door de pandemie vallen er ontslagen en faillissementen. 
Dat maakt het voor veel mensen lastig om het einde van de maand te 
halen. Op moeilijke momenten als deze, wanneer we ziek worden of 
onze job verliezen, willen we op een minimumlevensstandaard kunnen 
terugvallen. Toegang tot sociale zekerheid is daarom een mensenrecht.  

Staten zijn verplicht om een socialezekerheidssysteem te organiseren, 
zodat onze basisnoden vervuld worden tijdens een lastige periode. Een 
fatsoenlijke sociale zekerheid zorgt ervoor dat mensen die hun inkomsten 
verliezen tijdens de pandemie, geen honger hoeven te lijden of hun 
woning niet verliezen. Wie door het virus ziek wordt, moet toegang krijgen 
tot gezondheidszorg en zich kunnen beroepen op onder meer ziekteverlof 
of een ziekteuitkering. 

Maatregelen die gelinkt zijn aan het recht op werk, huisvesting 
en sociale zekerheid zorgen ervoor dat mensen zich aan de 
gezondheidsmaatregelen kunnen houden. Zo is bijvoorbeeld niemand 
genoodzaakt om ziek te gaan werken.

In België werden op verschillende niveaus 
een aantal maatregelen genomen voor 
mensen die hun inkomsten verloren tijdens 
de pandemie. Uithuiszettingen werden 
tijdelijk vrijwel onmogelijk gemaakt in alle 
gewesten. Werknemers van bedrijven die 
de deuren moesten sluiten, konden via 
het systeem van tijdelijke werkloosheid 
een uitkering krijgen. Of de maatregelen 
volstonden en of de mensen in de grootste 
nood ermee bereikt werden, moet grondig 
worden geëvalueerd.
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BESCHERMING VOOR 
MENSEN IN EEN 
KWETSBARE SITUATIE
Hoe we het virus en de coronamaatregelen ervaren, hangt 

onder meer af van onze leeftijd, job en thuissituatie. Terwijl we ons best 
doen om het virus samen te overwinnen, is de impact ervan niet voor 
iedereen gelijk.

Denk aan zorgverleners die dagelijks voor besmette personen 
zorgen, oudere mensen die vatbaarder zijn voor het virus of dakloze 
mensen die zich niet kunnen isoleren thuis. Zij lopen meer risico. Een 
mensenrechtenaanpak van de crisis vereist dat de overheid specifieke 
maatregelen neemt om hen te beschermen. Er is een gerichte en 
specifieke aanpak nodig voor alle mensen die zich in een kwetsbare 
situatie bevinden, omdat hun leven, gezondheid of inkomsten 
buitengewoon worden getroffen.

Een zorgzame en solidaire samenleving versterkt de weerbaarheid van 
iedereen. De huidige pandemie, waarbij ieders gezondheid afhankelijk is 
van de ander, toont meer dan ooit hoe belangrijk dat is.

De Dienst Vreemdelingenzaken  
sloot in het begin van de ‘lockdown light’ in 
België de deuren van het aanmeldcentrum 
Klein Kasteeltje in Brussel. Mensen op de 
vlucht voor oorlog, geweld en vervolging 
konden in ons land geen asiel meer 
aanvragen en kregen geen opvang. Ze 
moesten overleven op straat en hadden 
geen toegang tot basisgezondheidszorg. 
Een grove tekortkoming. Na enkele weken 
werd een digitale asielregistratie geopend, 
maar ook daarna bleven veel asielzoekers 
in de kou staan. De overheid moet gepaste 
oplossingen vinden voor deze mensen in een 
uiterst kwetsbare situatie.

VRIJHEDEN NIET ZOMAAR 
INGEPERKT
We zijn het gewoon om te gaan en staan waar we willen. 
Recht op (bewegings)vrijheid is immers een mensenrecht. 
Maar als het nodig is, kunnen staten dit recht en andere 

rechten en vrijheden inperken. Dat is wat de afgelopen maanden 
gebeurde, om de verspreiding van het virus te stoppen en levens te 
redden.

Ook als de intenties goed zijn, bestaat het risico dat overheden te 
verregaand ingrijpen en dat de inperkingen langer duren dan voor 
ons welzijn nodig is. Mensenrechten bepalen daarom dat inperkingen 
noodzakelijk, wettelijk en proportioneel moeten zijn. Wanneer de 
inperkende coronamatregelen niet meer aan één van die voorwaarden 
voldoen, moet de overheid ze bijsturen.

Het recht op gegevens-
bescherming zorgt ervoor dat 
we kunnen denken, zeggen en 
doen wat we willen, zonder dat er iemand 
meekijkt en ons gedrag veroordeelt. Het 
voorkomt dat onze persoonlijke gegevens 
worden gemanipuleerd of misbruikt. Veel 
overheden willen onze persoonlijke gegevens 
nu verzamelen om te weten met wie 
besmette personen in contact staan. Dat 
kan oké zijn, maar alleen als mensen hun 
toestemming geven en als de informatie zo 
veel mogelijk anoniem is, zo snel mogelijk 
wordt gewist en enkel wordt gebruikt om de 
verspreiding van het virus te stoppen.
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Social distancing en andere coronamaatregelen houden ons 
niet tegen om te doen wat we altijd doen: opkomen voor 
de mensenrechten van iedereen. Met de hulp van digitaal 
actieve supporters, coronaproof onderzoeksmethodes en 
trouwe donateurs en leden zetten we ons werk voort tijdens 
de COVID19pandemie. We blijven druk uitoefenen op staten 
die mensenrechten schenden. Jij helpt dit mogelijk maken. 
Bedankt voor je steun!

Social distancing en andere coronamaatregelen houden ons niet tegen om te doen wat we 
altijd doen: opkomen voor de mensenrechten van iedereen. Met de hulp van digitaal actieve 
supporters, coronaproof onderzoeksmethodes en trouwe donateurs en leden zetten we ons werk 
voort tijdens de COVID19pandemie. We blijven druk uitoefenen op staten die mensenrechten 
schenden. Jij helpt dit mogelijk maken. Bedankt voor je steun!

FOCUS: COVID-19

HOE WERKT AMNESTY
INTERNATIONAL
IN CORONATIJDEN?
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AMNESTY@HOME
Tienduizenden Vlamingen voerden de voorbije maanden actie voor mensenrechten vanuit hun kot.

DIGITAAL ACTIVISME

Wat? Maandenlang waren marsen 
en betogingen bijna nergens mogelijk. 
Sociale media werden ingezet als 
alternatief. Supporters deelden 
bloemenfoto’s voor de opgesloten 
Iraanse activiste Yasaman Aryani en 
#kisswithpridefilmpjes om de afgelaste 
PRIDE toch te vieren. Er werd ook 
virtueel geprotesteerd voor het Poolse 
parlement tegen de verdere uitholling 
van seksuele en reproductieve rechten.

Impact: Veel solidariteit met mensen
rechtenverdedigers en slachtoffers 
van mensenrechtenschendingen. Het 
Poolse parlement stemde tegen de 
wetten die abortusrechten en seksuele 
voorlichting verder zouden inperken. 
Meer succesvolle digitale acties volgen 
ongetwijfeld!

PETITIE VOOR MENSEN OP DE VLUCHT

Wat? Op 27 april bestookten we de Iraanse ambassade een hele dag met 
bezorgde telefoontjes over Ahmadreza Djalali. De onterecht terdoodveroordeelde 
professor zat toen vier jaar opgesloten in de Iraanse cel. Het coronavirus tiert er 
welig en brengt gevangenen in levensgevaar.

Impact: Internationale aandacht helpt om het lot van gewetensgevangenen, zoals 
Djalali, te beschermen.

BELACTIE VOOR AHMADREZA DJALALI
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Wat? We eisen bescherming voor de 
vrouwen, mannen en kinderen die 
opeengepakt zitten in overvolle kampen 
op de Griekse eilanden. Social distancing 
en hygiënemaatregelen die ons hier 
veilig houden, zijn daar onmogelijk.

Impact: Ruim 26.000 supporters 
tekenden onze petitie. In mei besliste de 
Belgische overheid om 18 nietbegeleide 
kinderen uit de kampen naar ons land 
over te brengen. Ze zullen hier een veilig 
onderkomen krijgen. Een stap in de 
goede richting en hopelijk een voorbode 
van meer beschermingsmaatregelen.
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STEUN VAN TROUWE SCHENKERS

Dankzij de vrijgevigheid van trouwe schenkers blijft ons 
mensenwerk verzekerd, ook in tijden van crisis.

Wat? Onze straatwervingsteams die nieuwe schenkers 
aantrekken, hebben we enkele maanden op nonactief 
gezet. Zo konden we de gezondheid van iedereen 
veiligstellen. De continuïteit van ons mensenrechtenwerk 
wordt gelukkig steeds gewaarborgd door de giften van 
trouwe supporters. Vanaf midden juni verschenen onze 
straatwervers weer in het straatbeeld, uiteraard met alle 
gepaste beschermingsmaatregelen. 

Impact: Dankzij giften van particuliere schenkers 
kunnen we onafhankelijk onderzoek blijven voeren en 
druk uitoefenen op overheden en bedrijven. Zo krijgen we 
samen journalisten vrij die opgesloten zitten wegens kritiek 
op de coronaaanpak van hun regering en maken we een 
einde aan repressieve coronawetten.

CORONAPROOF ONDERZOEK

Als de bewegingsvrijheid overal ter wereld is ingeperkt 
en veldonderzoek moeilijk wordt, winnen andere 
onderzoeksmethodes aan belang.

Wat? Remote sensing, waarbij er vanop afstand gegevens 
worden verzameld met bv. satellieten of drones, is een vaak 
gebruikte techniek om data te vergaren op moeilijk bereikbare 
plaatsen. Onze onderzoekers zetten nog meer dan voorheen 
in op deskresearch en de analyse van digitale opensource
informatie, zoals satellietbeelden en openbaar videomateriaal. 

Impact: Satellietbeelden kunnen nieuwe bouwstructuren 
aantonen, zoals noodbegraafplaatsen in Ecuador, die wijzen 
op een oplopend dodenaantal en een falende regering. Er 
werden ook veel inbreuken door burgers gefilmd en gedeeld op 
sociale media, zoals buitensporig geweld door ordehandhavers 
tegenover quarantaineovertreders. Door dergelijke 
informatiebronnen te analyseren, bouwen we aan bewijzen 
van mensenrechtenschendingen en kunnen we staten ter 
verantwoording roepen.
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CAMPAGNE ‘SAMEN TEGEN SEKSUEEL GEWELD’

“ZE VROEGEN WAAROM IK ZO LANG 
HAD GEWACHT. ‘ALS HET ECHT ZO ERG 
WAS, GA JE TOCH METEEN NAAR DE 
POLITIE?’”

Vier dagen nadat ze het slachtoffer werd van 
verkrachting, raapte Sarah* al haar moed 
bijeen en stapte ze naar de politie. Het gesprek 
verliep zo moeizaam, dat Sarah haar schouders 
ophaalde, zei dat het niets was en het 
kantoor verliet zonder aangifte. Sarah is geen 
uitzondering. In België wordt slechts één op 
de tien daden van seksueel geweld werkelijk 
aangegeven.

Sarah zat in haar laatste jaar unief. Het was augustus en ze 
had een tweede zit. Ze had net haar eindwerk ingediend en 
fietste terug naar haar kot. Ze passeerde een jongen die naast 
zijn fiets op het gras zat. “Hey tijger, kom je erbij zitten?” Ze 
lachte en wuifde terug, riep dat ze naar huis moest en reed 
voorbij. Even later haalde hij haar in. Hij trok Sarah van de fiets 
en verkrachtte haar.

Het was een vriendin die erop aandrong dat Sarah naar de 
politie zou gaan. Ze wou niet. Ze moest nog studeren voor haar 
examen. Ze studeerde zich kapot. Ze negeerde de berichtjes 
van haar vriendin. Ze legde haar laatste examen af en 
slaagde. “Ik was afgestudeerd. Mijn medestudenten juichten, 
samenvattingen werden verscheurd. Ik stond erbij in een roes. 
Toen ik weer op mijn fiets sprong, dacht ik ‘komaan, bijt eens 
door. Je gaat naar de politie. Je hebt er nu tijd voor. Gewoon 
even afhandelen en dan is het voorbij.’”

‘WAT IS ER NU EIGENLIJK GEBEURD, JUFFROUW?’
Aangifte bij de politie is nodig om een onderzoek in te stellen 
en de dader(s) te vervolgen. Maar de drempel om aangifte te 
doen is hoog, te hoog. In België stapt slechts één op de tien 
slachtoffers van seksueel geweld naar de politie. Het hoge 
seponeringscijfer – in ons land wordt meer dan de helft van de 
verkrachtingszaken geklasseerd zonder gevolg – geeft velen 
het gevoel dat aangifte doen zinloos is. Er is ook de schrik om 
niet geloofd te worden of op onbegrip te stuiten. Nochtans ligt 
de verantwoordelijkheid van seksueel geweld altijd bij de dader, 
nooit bij het slachtoffer.

Sarah hoopte dat haar aangifte zou helpen om de jongen 
te vinden. “Op het politiekantoor zei ik dat ik iets lastigs 
had meegemaakt. ‘Toch geen moeilijk examen zeker?’ werd 
er gelachen. Ik lachte mee. Ik begon aan mijn verhaal, 
onsamenhangend. Ik kreeg het woord ‘verkracht’ niet over 
mijn lippen. Ze bleven dezelfde vragen stellen. Het leek of we 
geen stap vooruit kwamen. Ze vroegen waarom ik zolang had 
gewacht. ‘Als het echt zo erg was, gaat iemand toch meteen 
naar de politie?’ Nu was er geen bewijsmateriaal meer, áls er al 
iets strafbaars was gebeurd. De zaak zou moeilijk zijn, lieten ze 
verstaan. ‘Wat is er nu eigenlijk gebeurd, juffrouw?’ Ik hoopte 
dat ze tussen de regels zouden lezen. Maar dat deden ze niet. 
Ik haalde mijn schouders op. Ik zei dat het niets was en ging 
naar buiten. Ik heb me niet meer onoverwinnelijk gevoeld 
sindsdien, besef ik nu.”

*De naam van de getuige werd gewijzigd om haar privacy te respecteren.
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Lees de volledige getuigenis op
amnesty-international.be/seksueelgeweld-getuigenis HET MOET EN KAN ANDERS

Hoewel sommige politiediensten beschikken over specifiek 
getrainde medewerkers, is er bij de Belgische politie een 
algemeen gebrek aan opleiding over seksueel geweld. In de 
basisopleiding van politieagenten wordt er gemiddeld slechts 
een handvol uren aan besteed. De aandacht voor het thema 
verschilt sterk van school tot school. 

Sarah voelt geen woede voor de politie. “Ik geloof dat ze 
wilden helpen, maar dat ze de tools niet hadden. Al weet 
ik dat elk verhaal, hoe onsamenhangend ook, gehoord en 
opgevolgd moet worden.” Voor sommige mensen die seksueel 
geweld meemaakten, leiden negatieve of knullige reacties tot 
bijkomende trauma’s. Dit soort reacties en het gebrek aan 
een echt luisterend oor zijn enorm ontmoedigend en houden 
mensen tegen om hun verhaal te vertellen. Ze dragen bij tot 
straffeloosheid, zo toont het verhaal van Sarah. 

Het moet en kan anders. Onze campagne ‘Samen tegen 
seksueel geweld’ bundelt een handvol concrete eisen waarmee 
we de Belgische overheid oproepen tot meer daadkracht en 
actie. Onder meer het hoge seponeringscijfer moet omlaag, 
maar ook politie en justitie moeten beter opgeleid worden. We 
rekenen daarvoor op jouw hulp. Steun onze eisen en teken de 
petitie, zodat onze politici een topprioriteit maken van de strijd 
tegen seksueel geweld.

“Ik ben in therapie. Ik haat het dat ik elke week opnieuw 
mijn verhaal moet doen. Ook al is het om me te helpen. 
Het voelt alsof ik continu minuten aan kostbaar leven voel 
wegstromen. Maar ik hoop het hierdoor op een dag te kunnen 
plaatsen. Voort te kunnen gaan. Wie weet ooit nog eens 
onbezorgd te kunnen fietsen.”

TEKEN DE PETITIE
amnesty-international.be/seksueelgeweld

Wie hulp zoekt of vragen heeft over seksueel geweld, kan terecht op 
het gratis nummer 1712 of op www.1712.be, www.slachtofferzorg.be 
en www.seksueelgeweld.be
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IMPACT: DOODSTRAF VERLIEST TERREIN

EEN WERELD ZONDER DOODSTRAF
IS EEN BETERE WERELD

Steeds minder landen 
straffen mensen door ze te 
executeren. Een goede zaak, 
want in een rechtvaardige 
samenleving kan de doodstraf 
nooit een gepaste straf zijn.  
Lees hier waarom.

WREED EN ONMENSELIJK
Wie een misdrijf pleegt, moet berecht 
worden. Straffeloosheid ontwricht de 
maatschappij. Maar de doodstraf is een 

wrede en onmenselijke straf, die nooit te 
rechtvaardigen is.

Staten die de doodstraf toepassen 
schenden twee fundamentele mensen
rechten: het recht op leven en het recht 
om niet gefolterd te worden. 

MOGELIJK ONSCHULDIGEN 
GEËXECUTEERD
De doodstraf houdt het risico in dat 
onschuldigen worden geëxecuteerd, 
want geen enkel rechtssysteem werkt 
feilloos. In de laatste 50 jaar werden 
in de VS tientallen mensen ter dood 

veroordeeld terwijl ze niets misdaan 
hadden. Sommigen konden hun 
onschuld nog bewijzen voordat hun 
doodvonnis werd uitgevoerd. Anderen 
werden effectief geëxecuteerd, ondanks 
ernstige twijfels over hun schuld. Een 
onschuldige kan worden vrijgelaten 
uit de cel, maar een executie is 
onomkeerbaar.

GEEN AFSCHRIKWEKKEND EFFECT
Onderzoeken tonen aan dat de doodstraf 
niet beter werkt dan een gevangenisstraf 
om criminaliteit te bestrijden. Landen die 
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5 feiten en cijfers
over de doodstraf

143 landen of ruim twee derde 
van alle landen ter wereld passen 
de doodstraf niet meer toe. Toen 
Amnesty International in 1977 
campagne begon te voeren tegen 
de doodstraf, hadden nog maar 
16 landen de doodstraf uit hun wet 
geschrapt.

We registreerden vorig jaar 
657 executies in 20 landen (China 
uitgezonderd), het laagste aantal in 
de afgelopen tien jaar.

Geen enkel land straft meer 
mensen met de dood dan China. Het 
aantal executies is er staatsgeheim, 
maar wordt geschat op duizenden 
per jaar. Na China vonden vorig jaar 
de meeste executies plaats in Iran 
(minstens 251), SaudiArabië (184), 
Irak (minstens 100) en Egypte 
(minstens 32).

WitRusland stelde in 2019 
als enige Europese land mensen 
terecht.

Vorig jaar werden deze methodes 
gebruikt om mensen te executeren: 
onthoofding, elektrocutie, ophanging, 
vuurpeloton en dodelijke injectie.

 
Amnesty-supporters demonstreren in Bangkok 
voor de afschaffing van de doodstraf.

de doodstraf hebben afgeschaft, houden 
de criminaliteit minstens even goed in 
toom als daarvoor. Vaak zelfs beter, omdat 
ze naast bestraffing meer gaan inzetten 
op de preventie van misdaad.

DISCRIMINATIE
De doodstraf heeft een pervers 
discriminerend effect. Wie arm is of tot 
een etnische of religieuze minderheid 
behoort, loopt meer risico om terecht
gesteld te worden. Zo worden in de 
Verenigde Staten disproportioneel veel 
mensen van kleur ter dood veroordeeld. 
Wie arm is, kan moeilijker een goede 
advocaat inhuren om een doodvonnis te 
voorkomen.

ONEERLIJK STRAFPROCES
Sommige landen die executies uitvoeren, 
hebben geen eerlijk rechtssysteem. 
In Iran wacht Ahmadreza Djalali, 
de ZweedsIraanse professor die 
ook in België lesgaf, in de dodencel 
na een manifest oneerlijk proces. 
Sommige staten veroordelen mensen 
ter dood nadat ze hen eerst tot een 
valse bekentenis hebben gefolterd. 
Dat gebeurde in Nigeria met Moses 
Akatugba. Hij ontsnapte uiteindelijk 
aan de doodstraf dankzij internationale 
verontwaardiging en druk.

POLITIEK MIDDEL
In sommige landen maken de 
machthebbers van de doodstraf 
gebruik om politieke tegenstanders een 

kopje kleiner te maken. Dat gebeurt 
onder meer in SaudiArabië. Vorig jaar 
gebruikten de Saudische autoriteiten 
in toenemende mate de doodstraf 
om dissidenten van de sjiitische 
moslimminderheid uit te schakelen.

WRAAK, GEEN GERECHTIGHEID
Ook voor een ernstige misdaad als 
moord is de doodstraf geen oplossing. 
Volgens veel families die een geliefde 
hebben verloren, verlicht de doodstraf 
voor de dader hun pijn niet. In de 
woorden van de Amerikaanse anti
doodstrafactiviste Marie Deans, van 
wie de schoonmoeder werd vermoord: 
“Wraak is niet het juiste antwoord. De 
enige oplossing ligt in het voorkomen 
van geweld, niet in het veroorzaken van 
meer dood en meer lijden”.

Met de steun van supporters zoals jij 
voert Amnesty International al meer 
dan veertig jaar campagne voor de 
afschaffing van de doodstraf. Het werkt: 
langzaam maar zeker evolueren we naar 
een doodstrafvrije wereld (zie hiernaast). 
Tsjaad schafte in april nog de doodstraf 
af en is zo het laatste land dat deze 
onmenselijke praktijk de rug toekeert. 
Een maand eerder schrapte ook de 
Amerikaanse staat Colorado de doodstraf 
uit zijn strafwet.

MEER INFO
amnesty-international.be/doodstraf-2019
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De SchrijfzeVRIJdag is geen 
vrijdag als alle andere. Het 
is de dag waarop meer dan 
honderdduizend leerlingen 
transformeren tot een 
gigantisch schrijfteam voor 
mensenrechten. Nu de grote 
vakantie is ingezet, blikken we 
terug op de recordeditie van 
het afgelopen schooljaar.

ALLE FOTO’S: © Lies Engelen Photography

IN BEELD

LEERLINGEN
IN ACTIE
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DEELNEMERSRECORD
Liefst 598 scholen in Vlaanderen en 
Brussel namen deel aan de Schrijf
zeVRIJdag. 29 jaar al organiseert 
Amnesty International Vlaanderen dit 
schoolevenement. Nooit eerder schreven 
zoveel scholen mee.

LEREN EN ACTIEVOEREN
Leerlingen van het 4de leerjaar tot het 
6de middelbaar kregen les over het werk 
van jonge mensenrechtenverdedigers 
overal ter wereld. Ze stuurden brieven 
naar overheden om de eisen van 
jongerenactivisten bij te treden.

JONGE GENERATIES KLAARGESTOOMD
Dankzij jouw steun aan Amnesty 
International en de hulp van vele 
geëngageerde leerkrachten en directies 
werden toekomstige generaties 
klaargestoomd om mensenrechten te 
verdedigen. 

SCHRIJVEN WERKT
De Grassy Narrowsgemeenschap uit 
Canada haalde zijn slag thuis, mede 
dankzij de brieven van de leerlingen 
(kijk op de goed nieuwspagina’s). Het 
MariaBoodschaplyceum in Brussel 
kreeg dan weer een vertegenwoordiger 
van de Filipijnse ambassade over de 
vloer. Hij legde uit dat de ambassade alle 
brieven voor de Filipijnse klimaatactiviste 
Marinel leest, vertaalt en opstuurt naar 
de minister van Buitenlandse Zaken.

SAVE THE DATE
Volgend schooljaar schrijven we vrij op 
29 januari 2021.

MEER INFO
www.schrijfzevrijdag.be  
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SaudiArabië schafte in 2018 
het rijverbod voor vrouwen af 
en versoepelde in 2019 het 
mannelijke voogdijsysteem. 
Het land lijkt wel aan een 
inhaalmanoeuvre bezig op 
het vlak van mensenrechten. 
Of niet? “De activisten 
die jarenlang voor deze 
hervormingen hebben 
gevochten, zitten vandaag in 
de cel of worden bedreigd met 
zware straffen”, zegt Valerie 
De Marie, campaigner bij 
Amnesty Vlaanderen.

FOCUS

VROUWENRECHTEN-
ACTIVISTEN ACHTER DE
TRALIES IN SAUDI-ARABIË

Klopt het dat vrouwen in Saudi-Arabië vandaag een vrijer en waardiger lever leiden 
dan enkele jaren geleden?
Valerie De Marie: “Sinds Kroonprins Mohammed bin Salman aantrad in 2017, pakte 
SaudiArabië uit met een paar positieve hervormingen. Vrouwen mogen er eindelijk 
autorijden. Ze zijn ook iets minder afhankelijk geworden van hun mannelijke voogd: 
ze kunnen nu bijvoorbeeld een reispaspoort aanvragen of hun pasgeboren kind 
aangeven bij de burgerlijke stand, zonder toestemming van hun vader, echtgenoot, 
broer of zoon.

Maar ondanks deze hervormingen krijgen vrouwen in SaudiArabië nog steeds te 
maken met diepgewortelde discriminatie. En niet iedereen kan van meer vrijheid 
genieten: de activisten die de stuwende kracht zijn achter de hervormingen worden 
vandaag door de Saudische autoriteiten vastgehouden in de cel. Of ze worden 
geïntimideerd met zware rechtszaken, net als sommige van hun familieleden.”

Hoe vallen de hervormingen te rijmen met de vervolging van vrouwenrechten-
activisten?
De Marie: “SaudiArabië lijkt met de hervormingen vooral zijn imago te willen 
oppoetsen, om buitenlandse investeerders aan te trekken. De activisten hebben 
immers niets anders gedaan dan vreedzaam opkomen voor de rechten van vrouwen.

De afschaffing van het rijverbod had voor hen de eerste van een reeks 
overwinningen moeten worden. Maar wat deden de Saudische autoriteiten? Ze 
pakten de activisten op, een maand voordat zij voor het eerst in hun leven zouden 
mogen genieten van een onbezorgd ritje achter het stuur. Van mei tot juli 2018 
werden in totaal dertien vrouwenrechtenactivisten opgepakt. Tegen allen 
loopt een strafzaak. Vijf vrouwen zitten nog steeds in de cel.” 

 
Amnesty-campaigner  
Valerie De Marie

 
Vijf prominente vrouwenrechten verdedigers 
op een rij: Samar Badawi, Iman al-Nafjan, 
Loujain al-Hathloul, Aziza al-Youssef en 
Nassima al-Sada.
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Welke aanklachten lopen er tegen hen?
De Marie: “Sommige vrouwenrechten verdedigers worden 
aangeklaagd voor ‘het bevorderen van de rechten van vrouwen’ 
en ‘het oproepen tot de beëindiging van het mannelijke 
voogdijsysteem’. Min of meer de hervormingen waarmee 
kroonprins bin Salman nu zelf in de gratie van het buitenland 
probeert te komen. Enkele vrouwen worden er ook van 
beschuldigd dat ze contact zochten met buitenlandse media 
en met internationale organisaties, waaronder de Verenigde 
Naties en Amnesty International. Ze zouden een bedreiging 
vormen voor de nationale veiligheid, stabiliteit en sociale vrede 
in het land.”

Wat staat hen te wachten?
De Marie: “Voorlopig zijn hun hoorzittingen voor onbepaalde tijd 
uitgesteld door COVID19. Vóór de pandemie werden zittingen 
ook vaak verdaagd, zonder aangekondigde reden, en was 
het altijd lang wachten op een nieuwe zittingsdatum. Als de 
hoorzitting wel doorging, werd journalisten en diplomaten de 
toegang tot de rechtszaal geweigerd.

De vrouwenrechtenactivisten zijn al door een helse periode 
gegaan. De meesten werden tijdens de eerste drie maanden 
van hun gevangenschap vastgehouden in een officieuze 
gevangenis op een onbekende plaats. Ze mochten hun 
familie niet zien en geen advocaat spreken. Minstens tien 

vrouwelijke mensenrechtenverdedigers werden toen door de 
gevangenisautoriteiten gefolterd, seksueel misbruikt of op een 
andere manier mishandeld.”

Wat doet Amnesty International?
De Marie: “Amnesty roept SaudiArabië op om de 
vrouwenrechtenactivisten onmiddellijk en onvoorwaardelijk 
vrij te laten en alle aanklachten te laten vallen. Deze vrouwen 
verdienen erkenning voor wat ze gedaan hebben, geen 
bestraffing. We voeren daarvoor wereldwijd actie, onder meer 
met petities en acties aan de Saudische ambassade. 

We houden de Saudische autoriteiten nauwlettend in het 
oog. De internationale aandacht voor hun wandaden mag 
niet verslappen. Zolang ze hun imago proberen op te poetsen 
zonder werkelijk mensenrechten te respecteren, hangen 
we hun vuile was buiten. Zo oefenen we druk uit voor échte 
positieve verandering in het land.”

TEKEN DE PETITIE
amnesty-international.be/SA-vrouwenrechtenactivisten

“De Saudische activisten 
verdienen erkenning, 
geen bestraffing”

©
 R

ap
ha

el
le

 M
ac

ar
on



GOED NIEUWS
DANKZIJ JOUW STEUN

BETERE MEDISCHE ZORG VOOR 
GRASSY NARROWS
Een grote rivier die door het leefgebied van de Grassy 
Narrows stroomt, zit vol kwik. Dat komt doordat een 
papierfabriek er vijftig jaar geleden tientallen tonnen 
afval in dumpte. De Grassy Narrows zijn een inheemse 
gemeenschap uit Canada die leven van visvangst. Het kwik 
in de rivier en in de vissen maakt hen tot op vandaag ziek. 
Velen hebben problemen met hun zicht en hebben een 
aangetast zenuwstelsel. Onderzoekers spreken over één van 
de grootste gezondheidscrisissen in Canada. Protestacties 
van de Grassy Narrows leidden veelal tot loze beloftes 
van politici. Maar dit voorjaar heeft de Canadese overheid 
eindelijk geld vrijgemaakt voor een zorginstelling. De brieven 
van Amnestysupporters tijdens de Schrijfmarathon en de 
SchrijfzeVRIJdag hebben hier mee voor gezorgd. Het is een 
belangrijke stap voor de Grassy Narrows in hun strijd voor 
een gezonde toekomst.
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VN-WAPENEMBARGO VOOR ZUID-SOEDAN 
VERLENGD
De Verenigde Naties hebben beslist om het wapenembargo 
voor ZuidSoedan te verlengen. Het is cruciaal om de toevoer 
van wapens tegen te houden in een land waar het staakthet
vuren soms wordt geschonden, overheidsinstanties niet goed 
functioneren en nog steeds kindsoldaten worden ingezet. 
Met onderbouwd onderzoek had Amnesty International de 
VNVeiligheidsraad, waar België momenteel een zitje heeft, 
opgeroepen om het embargo te vernieuwen. SEKSUELE VOORLICHTING (VOORLOPIG) 

NIET STRAFBAAR IN POLEN
Het Poolse parlement heeft twee wetten tegengehouden 
die seksuele en reproductieve rechten in het land verder 
zouden inperken. De ene wet zou seksuele voorlichting op 
school strafbaar stellen, de andere wet zou abortus nog 
moeilijker maken. De wetsvoorstellen werden doorgestuurd 
naar subcommissies die zich er verder over buigen. Seksuele 
voorlichting is essentieel om jonge mensen te sensibiliseren 
over seks met wederzijdse instemming, voorbehoedsmiddelen 
en het voorkomen van seksueel overdraagbare ziektes. Door 
de wetten in volle coronacrisis te behandelen, konden de 
Polen niet massaal de straat op om te protesteren. Duizenden 
activisten postten daarom protestselfies op sociale media en 
hingen posters aan hun ramen en autoruiten.

CHINESE MENSENRECHTEN ADVOCAAT 
VRIJGELATEN
In 2015 was er een arrestatiegolf van mensenrechten
activisten in China. De autoriteiten pakten ook Wang 
Quanzhang op. Wang werd tot een gevangenisstraf 
veroordeeld wegens het ‘ondermijnen van staatsgezag’. 
In werkelijkheid werd hij gestraft voor zijn werk als 
mensenrechtenadvocaat, waarbij hij corruptie aan de 
kaak stelde. De familie van Wang werd jarenlang in het 
ongewisse gelaten over zijn lot. Pas in 2018 hoorden ze dat 
hij nog in leven was. Nu zijn ze eindelijk herenigd. Hoewel 
Wangs vrijlating goed nieuws is, wordt hij nog altijd in de 
gaten gehouden door de Chinese autoriteiten. Amnesty 
International blijft zijn situatie opvolgen.

“Wang Quanzhang is eindelijk thuis. Het werk 
van Amnesty International speelde hierin een 
grote rol. Dankzij jullie steun konden wij de 
voorbije vijf jaar blijven vechten.”

Li Wenzu, echtgenote van Wang Quanzhang
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Wat doe je voor Amnesty International?
“Ik ben lid van het vrijwilligersteam dat 
werkt rond bedrijven en mensenrechten. 
We ondersteunen de Vlaamse Amnesty
sectie bij dat thema. Ik heb ook 
meegewerkt aan de monitoring van de 
coronaaanpak in België en de mogelijke 
mensenrechtenschendingen daarbij, 
omdat ik tijdelijk werkloos was.  
Eigenlijk was ik als student al actief bij  
Amnesty. Maar ik heb me daarna even  
laten opslorpen door mijn werk. Toen ik  
een tijdje geleden de draad weer oppakte,  
kwam ik mensen van vroeger tegen.  
Ik voelde me heel snel terug thuis!” 

Waar komt je motivatie vandaan?
“Ik maak me graag nuttig. Sinds mijn 
tienerjaren heb ik veel soorten vrijwilli
gerswerk gedaan. Ik heb ervaren dat een 
beetje hersen werk me beter afgaat dan 
de muren van een schooltje schilderen. 

Ik heb jarenlang als advocate in het be
drijfsrecht gewerkt en vind het zeer fijn 
dat ik nu bij Amnesty inhoudelijk werk 
kan doen rond bedrijven en mensen
rechten.”

Wie inspireert je?
“Barack en Michelle Obama! Ik was echt 
Obamaobsessed in 2008. (lacht) Vooral 
de manier waarop ze aan politiek doen 
is inspirerend: niet radicaal en met een 
heel positieve ingesteldheid. Ze zijn zeer 
geëngageerd en stimuleren ook bij ande
ren engagement en actief burgerschap.”

Welk mensenrecht ligt je zeer na aan het 
hart? 
“Het recht om niet vervolgd, gestraft of 
gediscrimineerd te worden vanwege je 
overtuiging, je geaardheid of nog een 
andere eigenschap. Mensen moeten 
kunnen zichzelf zijn, zonder enig gevaar.” 

Hoe kijk je naar de toekomst? 
“Het gebrek aan internationaal sterk en 
rechtvaardig leiderschap stemt me niet 
echt hoopvol. Internationale instituties 
zoals de VN lijken wel onzichtbaar 
in deze coronacrisis. Wat wordt het 
antwoord op een volgende crisis? Kijken 
ze toe als er een genocide gebeurt? Er 
zijn ook positieve trends, zoals jonge 
klimaatactivisten die massaal de straat 
optrekken. Misschien is die generatie 
wel activistischer dan de vorige.”

Welke boodschap heb je voor andere 
Amnesty-supporters?
“Met beperkte inzet kan je al iets nuttigs 
doen. Wees nooit bang om iets van 
engagement op te nemen. Het hoeft niet 
groot te zijn om zinvol te zijn.”

“JEZELF KUNNEN ZIJN 
IS EEN BELANGRIJK 
MENSENRECHT”
Esther Goldschmidt (32) uit Gent was als 
student actief bij Amnesty International. 
Ze zette haar engagement even op pauze 
wegens een drukke job in de advocatuur. 
Sinds ze een nieuwe professionele weg 
insloeg, is ze terug thuis bij Amnesty.

 60 SECONDEN INTERVIEW
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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

VOORBEELDBRIEF
(Datum, plaats)

Dear President,

I wish to express my concern about Vladislav 
Sharkovsky and Emil Ostrovko who were arrested as 
children and have been imprisoned for minor, non
violent drugrelated offences. They both have serious 
health issues. With the rapid spread of the COVID19 
virus, their health and potentially their life, and those 
of numerous other prisoners, are at risk.

I urge you to approve an early or conditional release 
for Vladislav Sharkovsky and Emil Ostrovko. I also 
urge you to review the need for continued custodial 
detention of all prisoners in Belarus who are at 
heightened risk due to COVID19.

Lastly, I call on you to end the practice of imprisoning 
children for minor, nonviolent drugrelated offences 
under Article 328, and take measures to release all 
children and young people who were children at the 
time of the offence. 

Yours sincerely,
(Jouw naam)

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

Als scholier had Emil Ostrovka een bijbaantje als koerier 
voor een online bedrijf in rookwaar. In de pakketjes die hij 
rondbracht bleken drugs te zitten, maar Emil wist daar niks 
van. Toch werd hij veroordeeld omdat hij een drugsmisdrijf 
zou hebben gepleegd. Emil kreeg zes jaar cel. Zijn baas, 
die hem misbruikte als drugskoerier, werd niet vervolgd. 
Ook Vladislav Sharkovsky werkte als koerier voor een online 
bedrijf dat in drugs bleek te handelen. Hij kreeg tien jaar 
cel.

Emil en Vladislav hebben gezondheidsklachten. Emil 
heeft astma. Vladislav was een gezonde tiener voordat hij 
werd opgesloten. Nu heeft hij een aanslepende hoest en 
zichtproblemen. Hij kreeg onlangs een trombose, klaagde 
over buikpijn en viel flauw. Het risico is groot dat het 
coronavirus zich in de gevangenis snel verspreidt. Daardoor 
is hun leven in gevaar.

 Schrijf een brief of e-mail naar president 
Lukashenko en eis dat Emil en Vladislav 

onmiddellijk vervroegd of voorwaardelijk vrijgelaten worden. 

Stuur naar:
President of Belarus, Aleksandr Lukashenko 
Ul. Karla Marksa, 38 
220016 MINSK, BELARUS 
E: contact@president.gov.by

Stuur een kopie naar:
Ambassade van WitRusland 
Ambassadeur Andrei Yeudachenka 
Molièrelaan 192, 1050 Brussel 
E: embbel@skynet.be

SCHRIJFACTIE: WIT-RUSLAND
TIENERGEVANGENEN LOPEN
RISICO OP CORONA

Emil OstrovkaVladislav Sharkovsky
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De hele wijk van Nasu, een arme buurt in de 
Nigeriaanse megastad Lagos, werd door de autoriteiten 
platgewalst om er luxueuze nieuwbouw te doen verrijzen.  
Met bulldozers, traangas en trefzekere kogels jaagden 
ze tienduizenden bewoners hun huizen uit. Er vielen 
doden. Nasu dringt nu bij zijn overheid aan op 
gerechtigheid. 

De mensen die met geweld onteigend werden, moeten 
een fatsoenlijke compensatie of een alternatieve woning 
krijgen. Onderzoek en wereldwijde acties van Amnesty  
International voeren mee de druk op. Met resultaat:  
vandaag zijn er gesprekken tussen de autoriteiten en de 
gemeenschap van Nasu over een hervestigingsproject.

BEDANKT VOOR
JE STEUN!

JULLIE KAARTJES 
EN BRIEVEN TONEN 
DAT JULLIE GEVEN 
OM ONS. HEEL ERG 
BEDANKT!
Nasu Abdulaziz

 
Amnesty International Nigeria ging op bezoek bij Nasu Abdulaziz 
om 20.000 solidariteitskaartjes en brieven af te geven.
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