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 “ONS KOMPAS ZIJN 
 DE MENSENRECHTEN, 
 VOOR IEDEREEN, 
 OVERAL EN ALTIJD.” 

Wies De Graeve

 SAMEN BOUWEN AAN EEN BETERE WERELD 

De wereld verandert in ijltempo. Je herkent wellicht het ge-
voel. Op veel vlakken kunnen we spreken van vooruitgang, 
vooral als mensen samen hun schouders zetten onder een be-
tere toekomst. Jammer genoeg kent onze geschiedenis ook 
zwarte bladzijden en tot vandaag moeten we verontwaardigd 
zijn over al te veel leed, geweld en onrecht. 
Dat je deze brochure in de hand neemt, toont dat je daar be-
zorgd over bent. Maar het toont ook dat je niet bij de pakken 
wilt blijven zitten.

GEDEELDE WAARDEN
Amnesty International staat al sinds 1961 op de barricades 
voor wat ons bindt: onze gedeelde waarden op basis van vrij-
heid en gelijkheid. Ons kompas zijn de mensenrechten, voor 
iedereen, overal en altijd. We vechten bijvoorbeeld tegen 
foltering, schrijven gewetensgevangenen vrij, komen op voor 
gendergelijkheid en verdedigen de meest kwetsbare mensen. 

Wereldwijd scharen miljoenen mensen zich achter ons ge-
meenschappelijk doel: mensenrechten laten gelden voor 
iedereen. Ook in Vlaanderen komen vele duizenden Amnes-
ty-supporters in actie: ze schrijven brieven voor slachtoffers 
van mensenrechtenschendingen, laten hun stem horen bij 
beleidsmakers en informeren en sensibiliseren over mensen-
rechten. Of ze verzamelen financiële steun. Want de steun van 
mensen zoals jij is broodnodig, willen we in alle onafhankelijk-
heid en onpartijdigheid impact genereren.

MAAK MEE HET VERSCHIL
Amnesty International heeft de laatste decennia individuen 
kunnen redden, waarden internationaal ingang doen vinden 
en bindende afspraken voor mensenrechten afgedwongen. 
Maar het werk is nog niet af en de volgende generaties reke-
nen op ons. Door te overwegen om Amnesty in je testament op 
te nemen, maak je mee het verschil voor de toekomst. Jouw 
engagement – of het al jaren standhoudt of nu pas begint – is 
de levensader van onze beweging. 

In deze brochure vind je meer achtergrond bij het werk van 
Amnesty International, getuigenissen en praktische informa-
tie. Daarnaast zijn we uiteraard altijd aanspreekbaar voor een 
gesprek over deze belangrijke beslissing. Zo weet je zeker dat 
wat je nalaat in goede handen is. 

Bedankt dat je aan onze zijde staat!

Wies De Graeve
Directeur Amnesty International Vlaanderen

 ONS VERHAAL 
In een Londense metro las advocaat Peter 
Benenson dat twee Portugese studenten wa-
ren gevangengezet, omdat ze een toost op de 
vrijheid uitbrachten. Hij besloot een interna-
tionale actie voor de vrijlating van gewetens-
gevangenen te starten. Hij schreef een artikel 
voor The Observer waarin hij opriep tot actie. 
Wat begon met de verontwaardiging van één 
man, groeide uit tot een wereldwijde bewe-
ging die miljoenen mensen mobiliseert.

Waar mensen onderdrukt worden, komt Am-
nesty in actie. Ons werk beschermt en ver-
sterkt mensen – van het afschaffen van de 
doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid 
van meningsuiting, van het beschermen van 
de rechten van migranten en vluchtelingen 
tot het strijden tegen politiek geweld en ver-
volging.

Met onze beweging kunnen we een vuist ma-
ken tegen onrecht. Elke stap naar universele 
mensenrechten is belangrijk. Elk verschil dat 
we maken voor individuen en groepen telt, 
waar dan ook ter wereld. Al zestig jaar bewij-
zen we dat er écht iets kan veranderen, wan-
neer we samen in beweging komen.

Amnesty werkt onafhankelijk van regeringen, 
politieke en economische belangen. Daarom 
zijn we voor ons werk afhankelijk van de steun 
van sympathisanten. Door iets na te laten aan 
Amnesty, zorg je ervoor dat we ook onpartijdig 
kunnen blijven opkomen voor de rechten van 
alle mensen.
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 HOE WERKT AMNESTY? 

Betrouwbaar onderzoek
Onze onderzoekers verzamelen en analyseren 
wereldwijd informatie over schendingen van 
mensenrechten. Zij praten met slachtoffers, 
advocaten, lokale mensenrechtenactivisten, de 
overheid, en ze volgen rechtszaken op. Alle infor-
matie controleren ze zorgvuldig bij verschillende 
bronnen.
Pas als ze absoluut zeker zijn van hun zaak, 
schieten we in actie. 

Informeren
Wanneer we dringend nieuws oppikken, spreken 
we met journalisten, versturen we persberichten 
en schrijven we blogs, opiniestukken en rap-
porten, zodat we voldoende aandacht voor de 
situatie verkrijgen. Overal ter wereld maken we 
mensen bewust van het belang van mensenrech-
ten. In Vlaanderen doen we aan voorlichting met 
grote publieksacties en campagnes voor jong en 
oud.

Druk zetten
Regeringen en bedrijven die zich schuldig ma-
ken aan schendingen, zetten we onder druk om 
mensenrechten na te leven. Alle internationale 
Amnesty-afdelingen werken samen als één sterke 
beweging en gaan daarnaast ook partnerschap-
pen aan met andere organisaties.
Met petities, briefschrijfacties, demonstraties 
en lobbywerk eisen we van regeringen en instan-
ties om de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens na te leven. Door die massale druk 
zorgen we ervoor dat gewetensgevangenen vrij-
komen, een doodvonnis omgezet of een verdrag 
aangenomen wordt.
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Moses Akatugba uit Nigeria werd op zestienjarige 
leeftijd beschuldigd van het stelen van gsm’s en ge-
folterd tot hij bekende. Op basis van die bekentenis 
werd hij ter dood veroordeeld. Na tien jaar internati-
onale actie kreeg hij gratie in mei 2015.

“Ik ken deze actievoerders 
niet, ik heb ze nooit ontmoet, 
maar toen ik om hulp 
schreeuwde, kwamen ze 
massaal in actie om mij te 
redden. Ik hou van jullie 
allemaal.”
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Teodora Vasquez werd veroordeeld tot 30 jaar gevan-
genisstraf wegens ‘moord’ nadat ze een doodgeboren 
kindje kreeg. Na intensief actievoeren kwam ze in 
2018 eindelijk vrij.

“Elk signaal van de buitenwereld 
bouwt een toren van hoop in ons. 
Ik ben vandaag het toonbeeld 
van al jullie inspanningen. Ik ben 
een spiegel voor alle vrouwen 
die nog vastzitten. Ik ben geen 
sprookje. Ik ben een echt 
verhaal.”
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Op 8 november 2019 werd Gustavo tijdens een protest te-
gen de ongelijkheden in de Chileense maatschappij door 
agenten van de nationale politie in beide ogen geschoten, 
waardoor hij volledig blind werd. Amnesty bracht zijn zaak 
onder de aandacht en volgt ze verder op. Daarnaast blij-
ven we de Chileense autoriteiten onder druk zetten om 
gerechtigheid te doen geschieden. 

“Naast de internationale druk 
voor gerechtigheid, voelde ik 
me gesteund door de warme 
boodschappen van duizenden 
mensen over de hele wereld. Ze 
herinneren me eraan dat velen 
van ons dromen van een betere 
wereld.”

 GUSTAVO

 GETUIGENISSEN VAN MENSEN DIE GEHOLPEN WERDEN DOOR AMNESTY-SUPPORTERS 
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 EEN BEWOGEN GESCHIEDENIS 
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 1961  OPRICHTING  
AMNESTY INTERNATIONAL
Peter Benenson richt Amnesty 
International op.

1960 1970 1980

 1973  PINOCHET GRIJPT DE 
MACHT IN CHILI
Generaal Augusto Pinochet neemt met een 
militaire staatsgreep in Chili de macht over 
van Salvador Allende. Het nieuwe regime 
laat een delegatie van drie Amnesty-
medewerkers toe om onderzoek te doen 
naar meldingen van massale schendingen 
van de mensenrechten.

 1977  AMNESTY KRIJGT DE 
NOBELPRIJS VOOR DE VREDE 
EN LANCEERT CAMPAGNE 
TEGEN DOODSTRAF

Het Nobelcomité schrijft: “Amnesty 
International heeft de weg vrijgemaakt voor 
vrijheid, gerechtigheid en dus ook voor 
vrede in de wereld.”
In ditzelfde jaar start Amnesty met 
campagne voeren tegen de doodstraf. Op 
dat moment hebben nog maar 16 landen 
de doodstraf uit het strafrecht gehaald. 
In 2021 zijn dat er inmiddels 108. In de 
praktijk passen zelfs 144 landen of ruim 
twee derde van alle landen in de wereld de 
doodstraf niet langer toe.

 1978  AMNESTY VOERT ACTIE 
ROND WK VOETBAL  
IN ARGENTINIË

Amnesty komt wereldwijd in actie rond het 
WK Voetbal in Argentinië. Meer bepaald 
tegen de politieke moorden, martelingen 
en ‘verdwijningen’ in dat land.
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 1984  AMNESTY START 
VOOR DE TWEEDE KEER 
EEN GROOTSCHALIGE 
CAMPAGNE  
TEGEN MARTELING
Op 10 december werd het werk van 
Amnesty bekroond met de invoering 
van het VN-verdrag tegen marteling. 
Vandaag zijn meer dan 170 landen 
partij van het verdrag.

 1989  DE BERLIJNSE 
MUUR VALT
Oost-Europeanen schrijven 
Amnesty met het verzoek 
om informatie en met de 
vraag of ze kunnen meedoen 
aan het werk van Amnesty. 
Mensenrechtenschendingen achter 
het IJzeren Gordijn waren tot de 
val van de Muur een belangrijk 
zorgpunt van Amnesty. 

 1989  HET INTERNATIONAAL 
KINDERRECHTENVERDRAG 
WORDT AANGENOMEN
Het kinderrechtenverdrag van de VN 
noemt onder andere het recht op 
ontwikkeling, het recht op privacy en op 
een huis, en het recht om vrij te blijven 
van militaire dienst voor kinderen onder 
15 jaar. Ondertussen hebben bijna alle 
landen van de hele wereld het verdrag 
bekrachtigd.

 1990  NELSON MANDELA KOMT VRIJ
Na 27 jaar gevangenschap wordt Nelson 
Mandela op 11 februari 1990 vrijgelaten. 
Amnesty stuurde in 1962 een waarnemer naar 
zijn rechtszaak om erop toe te zien dat hij een 
eerlijk proces kreeg. In 2006 kent Amnesty 
Mandela de award ‘Ambassador of Conscience’ 
toe. Mandela bedankt Amnesty voor onze 
aanwezigheid op zijn proces.

1990
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 2002  HET 
INTERNATIONAAL 
STRAFHOF START OP
Het Internationaal Strafhof in Den 
Haag komt er na jarenlange druk van 
Amnesty International en honderden 
andere organisaties. In 2003 gaat 
het in werking. De wereld hoeft 
niet langer machteloos toe te kijken 
als een land de verantwoordelijken 
voor genocide, misdrijven tegen de 
menselijkheid en oorlogsmisdrijven 
niet zelf berecht.

 2010  SHELL KOMT 
EERSTE TOEZEGGING NA
Multinationals zoals Shell winnen 
al ruim een halve eeuw olie in de 
Nigerdelta. Het land verdiende 
er miljarden mee, maar de 
meerderheid van de bevolking 
in de Delta leeft te midden van 
olievervuiling in grote armoede. 
Amnesty kaartte de problematiek 
aan en gaf zo de slachtoffers van 
de vervuiling een gezicht. In 2010 
kwam de eerste toezegging van 
Shell rond compensaties voor de 
lokale bewoners.

2000 2010 2020

 2013  HET WAPENHANDELS-
VERDRAG WORDT AANGENOMEN
Door het ontbreken van duidelijke regels 
voor de handel in wapens sterven jaarlijks 
minstens een half miljoen mensen. Amnesty 
lanceert in 2003 samen met Oxfam en 
IANSA de campagne ‘Control Arms’ voor een 
wapenhandelsverdrag in meer dan honderd 
landen. In 2013 bereikt de campagne een 
historisch hoogtepunt wanneer de Verenigde 
Naties het wapenhandelsverdrag omzet in 
bindende internationale regelgeving.
“Dit verdrag bewijst dat gewone mensen zoals 
jij en ik echt het verschil kunnen maken. 
Als we maar een krachtig idee hebben dat 
de moeite waard is om voor te vechten. 
Samen met Amnesty kun je dan een voorstel 
uitwerken dat politieke leiders écht wakker 
schudt.” – Brian Wood, expert wapenhandel 
van Amnesty International, 2013

 2014  BLACK LIVES MATTER
In Ferguson, Missouri organiseert Black 
Lives Matter voor het eerst een nationale 
betoging in de VSA om te protesteren tegen 
straffeloosheid voor dodelijk politiegeweld 
tegen zwarte Amerikanen. 

 2017  #METOO
Het wereldwijde #MeToo-fenomeen eist 
aandacht voor de enorme schaal van 
seksueel misbruik en intimidatie. 

 2018  KLIMAATSTAKING
Op 20 augustus 2018 gaat Greta 
Thurnberg voor het eerst staken: ze 
demonstreert voor het Zweedse parlement 
in plaats van naar school te gaan. Met haar 
actie inspireert ze miljoenen scholieren, 
jongeren en vele anderen om actie te eisen 
tegen de klimaatopwarming. 

GA NAAR 
HTTPS://WWW.AMNESTY-INTERNATIONAL.BE/NIEUWS/GOED-NIEUWS  
VOOR MEER MIJLPALEN
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 2018/2019  AANPAK VAN 
ONLINE GEWELD TEGEN 
VROUWEN
Amnesty International's 'Troll Patrol' 
- een groep van meer dan 6.500 
digitale vrijwilligers van over de hele 
wereld - analyseert bijna 300.000 
tweets om de schokkende omvang te 
onthullen van het misbruik dat vrouwen 
online ervaren. Als gevolg van onze 
bevindingen kelderden de aandelen van 
Twitter met 12%. Twitter nam ook een 
directeur Mensenrechten in dienst en 
paste zijn beleid aan om te erkennen 
dat sommige groepen onevenredig vaak 
het doelwit zijn van online misbruik.

 2019  HOMOHUWELIJK
Op 24 mei 2019 wordt Taiwan 
het eerste Aziatische land waar 
koppels van hetzelfde geslacht voor 
de wet kunnen trouwen. In tal van 
andere Aziatische landen lopen 
(succesvolle) campagnes voor meer 
gelijkheid voor LHBTI+-mensen. 
Wereldwijd zijn er intussen zo’n 
dertig landen waar je kan trouwen 
met wie je wil, ongeacht jouw 
geslacht en dat van je partner, en 
dat aantal stijgt elk jaar.
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 MENSENRECHTENEDUCATIE 

MENSENRECHTEN?  
ONZE RECHTEN!
Bewustmaking van mensenrechten is cruciaal om schendingen van men-
senrechten te voorkomen, om discriminatie tegen te gaan, om gelijkheid 
en rechtvaardigheid te promoten en om participatie in een democratische 
samenleving te bevorderen. Daarom is het belangrijk dat iedereen weet 
wat zijn/haar/hun rechten zijn, zodat ze die ook kunnen beschermen. Am-
nesty organiseert wereldwijd activiteiten om mensen te laten kennisma-
ken met mensenrechten. Dit doen we onder andere via onze sociale me-
diakanalen, nieuwsbrieven, onze website en diverse publieksacties. We 
hebben ook een bewustmakingscampagne op maat van scholen: Schrijf-
Ze-VRIJdag. Op Schrijf-Ze-VRIJdag voeren duizenden jongeren actie in 
hun school of vereniging. Ze schrijven brieven, verspreiden onlineberich-
ten of zetten zelf acties op poten om mensenrechtenschendingen aan de 
kaak te stellen.

“WAT EEN MOOI 
 INITIATIEF OM HET 
 WERELDBURGERSCHAP 
 EN DE SOCIAAL-
 VOELENDHEID VAN 
 MIJN KINDEREN TE 
 STIMULEREN!”

10

Leerkracht van een deelnemende school
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“Wat gebeurt er met mijn vermogen als ik er niet meer ben? Hoe 
zorg ik dat mijn engagement verder leeft?” Vragen die heel wat 
mensen zich op een bepaald ogenblik stellen. Door Amnesty 
International Vlaanderen op te nemen in je testament, leven je 
idealen voort en waarborg je onze strijd voor vrijheid, gelijkheid 
en rechtvaardigheid. Nu en in de toekomst. Jouw laatste wil kan 
kracht, hoop en bescherming bieden aan mensen wiens men-
senrechten worden geschonden.

BELANGRIJK OM TE WETEN OVER JOUW TESTAMENT
Een testament is een document waarin je bepaalt wie na jouw 
overlijden welk deel van jouw bezit of vermogen erft. Een testa-
ment opmaken kan op twee manieren:

1. Een eigenhandig geschreven testament dat je zelf opstelt. Het 
moet gedagtekend en ondertekend worden. Wij raden je aan 
het in bewaring te geven aan een notaris.

2. Een notarieel testament waarbij je aan de notaris jouw testa-
ment dicteert in het bijzijn van twee getuigen. De notaris geeft 
advies en bewaart je testament.

Een testament maken is nuttig, want het geeft jezelf gemoedsrust 
en zorgt ervoor dat jouw laatste wensen vervuld worden. Zonder 
testament wordt jouw nalatenschap verdeeld volgens de wettelij-
ke erfrechtregels. Dat betekent in het kort dat jouw familie erft en 
dat als die er niet is jouw nalatenschap naar de staat gaat.

Over welk deel van jouw nalatenschap je vrij kan beschikken, 
hangt af of er ‘reservataire erfgenamen’ zijn. De kinderen en de 
echtgenoot of echtgenote zijn reservataire erfgenamen, maar vol-
gens het nieuwe erfrecht wordt hun aandeel beperkt tot de helft 
van de nalatenschap. Het deel van jouw nalatenschap dat niet 
aan jouw reservataire erfgenamen toekomt, is het beschikbaar 
deel van jouw nalatenschap en kan je naar eigen keuze toewijzen. 
Heb je geen reservataire erfgenamen dan beschik je volledig vrij 
over jouw ganse vermogen.

JE EIGEN KEUZE
Amnesty International Vlaanderen opnemen in jouw testament is 
een bewuste en persoonlijke keuze: een deel van het vermogen 
dat je nalaat gaat naar een organisatie die je zeer nauw aan het 
hart ligt. Amnesty International Vlaanderen verbindt zich ertoe 
het legaat dat je ons toevertrouwt met alle respect te behandelen 
en er de nodige aandacht en zorg aan te besteden. Jouw legaat 
kan bestaan uit roerende goederen zoals geld, effecten, juwelen, 
kunstwerken of onroerende goederen zoals een huis of apparte-
ment. Door Amnesty International Vlaanderen op te nemen in je 
testament, zelfs met kleine bedragen, zorg je ervoor dat Amnesty 
als onpartijdige en financieel onafhankelijke organisatie grondig 
en gedegen onderzoek kan blijven doen naar mensenrechten-
schendingen en samen met miljoenen supporters in actie kan 
blijven komen voor mensen in nood, overal ter wereld.
Belangrijk om te weten is dat je steeds op elk ogenblik je testa-
ment kan wijzigen of herroepen. Bij jouw overlijden is jouw laat-
ste testament het enige geldige.

 ZO STEUN JE MENSENRECHTEN 
 OOK IN DE TOEKOMST 

EEN RECHTSTREEKS LEGAAT OF EEN DUOLEGAAT
De Vlaamse regering heeft beslist dat voor alle overlijdens 
vanaf 1 juli 2021 het duolegaat geen fiscaal voordeel meer 
zal opleveren aan verre familieleden of vrienden en dat 
bijgevolg de techniek niet meer gunstig is en soms zelf 
onuitvoerbaar. Ter compensatie heeft de Vlaamse overheid 
beslist de erfbelasting voor giften aan goede doelen te ver-
lagen naar 0%.

Anderzijds laat de Vlaamse overheid toe gebruik te maken 
van de vriendenerfenis. Je kan zo €15.000 nalaten aan 
een vriend tegen het laagste tarief van 3% (in plaats van 
25%).
Voor Brussel en Wallonië blijven de tarieven en de fiscale 
regelgeving rond duolegaten ongewijzigd.

Als je nog geen testament hebt opgemaakt, in Vlaanderen 
woont en ons wil opnemen in je testament, raden wij je aan 
om voor een rechtstreeks legaat te kiezen.

Heb je reeds een testament met duolegaat opgemaakt, dan 
raden wij je aan het testament aan te passen na 1 juli 
2021.
Van zodra de nieuwe wetswijziging effectief in voege treedt, 
laat je best jouw duolegaat  nakijken en indien nodig aan-
passen. In sommige gevallen zal jouw duolegaat nog uit-
voerbaar zijn, in andere gevallen niet. Dit moet individueel 
worden afgetoetst. Wij kunnen je daarbij helpen.

RECHTSTREEKS LEGAAT VERSUS DUOLEGAAT  
IN BRUSSEL EN VLAANDEREN

In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
Voorbeeld met rechtstreeks legaat:
Koen woont in Brussel, is weduwnaar en heeft geen kin-
deren. Hij laat in zijn testament zijn  ganse nalatenschap 
zijnde 500.000 € na aan zijn nichtje Julie. Zijn nichtje be-
taalt €315.000 erfbelastingen en houdt €185.000 over.
Voorbeeld met een duolegaat:
Bij een duolegaat laat Koen eveneens €500.000 na waar-
van €250.000 aan zijn nichtje en €250.000 aan Amnesty 
International Vlaanderen die alle erfbelasting dient te be-
talen.
Amnesty International Vlaanderen betaalt €17.500 op hun 
deel en €140.000 op het deel van Julie en houdt dus netto 
€92.500 over en Julie krijgt de volle €250.000.

In Vlaanderen
Koen woont in Gent, is weduwnaar en heeft geen kinderen. 
Hij laat in zijn testament zijn  ganse nalatenschap zijnde 
€500.000 na aan zijn nichtje Julie. Zijn nichtje betaalt 
€260.500 erfbelastingen en houdt €239.500 over.
Bij een duolegaat laat Koen eveneens €500.000 na waar-
van €250.000 aan zijn nichtje en €250.000 aan Amnesty 
International Vlaanderen die alle erfbelasting dient te be-
talen.
Amnesty International Vlaanderen betaalt door het nieuwe 
fiscale regime €266.336 aan erfrechten  wat meer is dan 
het bedrag dat ze ontvangen en bijgevolg zal dit legaat ge-
weigerd worden.
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VIA JE LEVENSVERZEKERING
Door Amnesty International Vlaanderen aan te wijzen 
als begunstigde van je levensverzekering.

MET EEN SCHENKING
Via handgift
Hier gaat het om een directe en informele overdracht 
van een goed, gegeven door de schenker aan de 
begunstigde, in dit geval Amnesty. Handgiften zijn 
mogelijk voor geld, juwelen, meubelen en dergelijke.

Via notariële akte
De schenking van roerende of onroerende goederen 
komt in een akte, opgemaakt door een notaris. De 
akte is het bewijs van de schenking.

Een eenmalige gift
Je kan een gift overmaken met een overschrijving op 
de algemene rekening van Amnesty International:
BE11 5230 8012 9048 of via onze
website www.amnesty-international.be

Een maandelijkse opdracht
Je kan ook beslissen ons regelmatig te steunen door 
jouw bank de opdracht te geven elke maand een vast 
bedrag te
storten aan Amnesty.

De Vlaamse overheid heeft beslist de 
schenkbelasting aan goede doelen te 
verlagen naar 0%.

Als je  overweegt om Amnesty International Vlaanderen op te 
nemen in jouw testament zal Dirk, onze vertrouwenspersoon 
voor legaten, met plezier antwoorden op al jouw vragen. Wil 
je hulp bij het opmaken of wijzigen van een testament, of 
maak je graag een afspraak om alle opties te overlopen?

Neem dan contact op met Dirk.
Dit kan rechtstreeks,  
via telefoon : 0488 56 44 39  
of per e-mail:  
legaten@amnesty-international.be  

 

'Ik help je  
graag verder!'

https://www.amnesty-international.be/legaten

 ANDERE MANIEREN OM AMNESTY 
 FINANCIEEL TE STEUNEN 
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 CONTACT EN ADVIES 
 OP MAAT 

 

Frans Van den Broeck 
Ik werd al lid van Amnesty in de jaren ’70. Voor mij zijn men-
senrechten de basis van een goede samenleving. De principes 
vrijheid, gelijkheid en solidariteit, waar Amnesty al van bij de start 
voor staat, zijn principes die ik zelf ook verdedig. Daarom steun ik 
Amnesty en zal ik dat nog tot ver in de toekomst doen.

 

Anne Nijtmans kent Amnesty al lang en werd meer dan tien 
jaar geleden lid. Ze herinnert zich nog goed dat Amnesty Interna-
tional in 1977 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg: “Ik weet dat ik 
het heel bijzonder vond dat een organisatie de prijs kreeg en niet 
een persoon. Ik zat nog op school en begon me te interesseren 
voor de wereld. In die tijd waren de regimes in Chili en Argen-
tinië, die mensen martelden en lieten verdwijnen, veel in het 
nieuws. Die verhalen maakten veel indruk. Ik vond het goed dat 
Amnesty die onrechtvaardigheden aan de kaak stelde.”

 WAAROM MENSEN AMNESTY 
 FINANCIEEL STEUNEN 

Miep Tunnissen
"Ik vind dat ik bevoorrecht ben in het leven zonder dat ik daar veel voor heb 
hoeven doen. Ik vind het billijk dat ik dan iets voor anderen doe. Amnesty 
International doet grondig onderzoek naar alle vormen van onrechtvaardig-
heid 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."



Amnesty International Vlaanderen vzw
Goffartstraat 32 - 1050 Brussel
Ingang en onthaal: Waversesteenweg 169 - 1050 Brussel 
IBAN BE11 5230 8012 9048  
Ondernemingsnummer BE0418.308.243

 AMNESTY IS EEN WERELDWIJDE, 
 ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE 
 ORGANISATIE VAN MEER DAN 
 10 MILJOEN MENSEN DIE OPKOMEN 
 VOOR EEN WERELD WAARIN ALLE 
 MENSENRECHTEN WORDEN NAGELEEFD.
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