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Januari: 10 jaar Guantanamo 
Op 11 januari 2002 werden de eerste terreurver-dachten overgebracht naar de gevangenis van Guantanamo Bay. President Obama beloofde de gevangenis binnen het jaar te sluiten, maar hield zijn belofte niet. Amnesty voerde op woensdag 11 januari 2012 actie voor de 171 mensen die er nog steeds opgesloten zitten. Wereldwijd werden 165.058 handtekeningen verzameld, gericht aan president Obama met de vraag Guantanamo te sluiten. Amnesty zal druk blijven uitoefenen zodat we hopelijk geen volgende ‘verjaardag’ moeten vieren.
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VOORWOORD

Samen mensenrechten verdedigen 
Beste sympathisant,

Vaak vragen mensen of het allemaal wel iets uithaalt, die acties van Amnesty International.  

We zijn trots daar volmondig ‘ja’ op te kunnen antwoorden. Het is vaak een werk van lange 

adem, niet zozeer van geduldig zijn, wel van lang ongeduldig te zijn en vol te houden. Maar het 

loont. Het is dankzij de volharding van Amnesty-activisten wereldwijd dat Aung San Suu Kyi 

vrijgelaten werd en opnieuw aan het politieke leven in Myanmar kan deelnemen.

Aung San Suu Kyi is één van de vele gewetensgevangenen waar Amnesty-activisten zich 

wereldwijd voor inzetten. Mensen die ten onrechte opgesloten worden om wie ze zijn of omdat 

ze gewoon vreedzaam voor hun mening uitkomen. 

In 2012 kon deze bewonderenswaardige vrouw eindelijk de wereld rondreizen na meer dan  

15 jaar huisarrest. Tijdens haar reis doorheen Europa ontmoette ze ook tal van Amnesty- 

activisten.

Eén van hen getuigt: ‘’Vol spanning stonden we haar op te wachten aan het Zwitserse parle-

ment. Toen Aung San Suu Kyi aankwam, applaudisseerden we luid. Ze vroeg haar bodyguards 

even te wachten en stapte op ons toe. Mevrouw Suu Kyi nam de tijd om ieder van ons te 

begroeten en te bedanken voor onze acties. Werkelijk erg ontroerend.” 

In dit jaarverslag brengen we een aantal hoogtepunten van ons werk in 2012. Jouw bijdrage 

aan deze nationale en internationale campagnes was van cruciaal belang. Naast de acties en 

de resultaten ervan, zetten we dan ook de activisten in de schijnwerpers die eraan meewerkten 

door hun tijd of geld te investeren. 

Net als Aung San Suu Kyi danken we jou oprecht, want zonder jou is er geen Amnesty  

International.

Veel leesplezier,

Karine Vandenberghe, voorzitter

Karen Moeskops, directeur

Reacties zijn altijd welkom bij KarineV@aivl.be of bij KarenM@aivl.be. 

Missie & visie
Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de 

naleving van alle mensenrechten nastreeft door onderzoek en actie. Onze activisten worden 

gedreven door verontwaardiging over ernstige mensenrechtenschendingen en door hoop op een 

wereld waarin alle mensenrechten werkelijkheid zijn voor alle mensen.
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Campagne

2011 was een jaar waarin miljoenen mensen de terreur van 

de angst overwonnen en op straat kwamen om hervormingen 

te eisen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De protesten, 

die veelal vreedzaam verliepen, werden vaak met geweld 

door veiligheidstroepen onderdrukt. Ook in 2012. In Bahrein 

stopte het geweld en werd een internationaal onafhankelijke 

onderzoekscommissie toegelaten. De aanbevelingen van deze 

commissie werden echter genegeerd en de repressie bleef 

duren. Het grotendeels vreedzame protest in Syrië tegen de 

regering van President Bashar al-Assad, dat begon in februari 

2011, ontwikkelde zich tot een gruwelijk intern gewapend 

conflict waarbij beide partijen oorlogsmisdaden pleegden. In 

Egypte bleef de noodtoestand van kracht en zag de bevolking 

geen vooruitgang. 

Met de campagne ‘Laat de Arabische lente geen illusie  

worden’ steunt Amnesty International de mensenrechten in de  

regio. We zetten al onze actiemiddelen in om van de overheden  

respect voor mensenrechten te eisen: petities, demonstraties, 

media- en lobbywerk. In 2012 gingen Amnesty-onderzoekers 

verschillende keren ter plaatse om bewijzen en getuigenissen 

van de mensenrechtenschendingen te verzamelen. Zo vonden 

er 6 missies naar Egypte plaats, 2 naar Syrië zelf en nog eens 

4 naar buurlanden zoals Libanon en Jordanië. Met deze rappor-

ten probeerden we de wereld en haar leiders aan te sporen om 

mensenrechten centraal te stellen in hun beleid.

Focus: Egypte 

Begin 2011 was de noodtoestand in Egypte al dertig jaar 

van kracht. Decennialang gingen inwoners gebukt onder het 

repressieve regime van president Moebarak. Vanaf 25 januari 

kwamen miljoenen Egyptenaren de straat op. In 18 dagen 

slaagden de demonstranten erin om president Moebarak te 

doen aftreden. Vervolgens bestuurde de Opperste Raad van de 

Strijdkrachten van Egypte (SCAF) het land gedurende zestien 

maanden. Tijdens de machtswissel werden er geen hervormin-

gen uitgevoerd en hielden de demonstraties aan. Ook onder 

het beleid van de SCAF traden militairen hardhandig op tegen 

demonstranten. 

Op 30 juni 2012 trad Mohamed Morsi aan als de eerste demo-

cratisch verkozen president in Egypte. De demonstranten van 

25 januari hoopten dat hun eis voor vrede, vrijheid en sociale 

rechtvaardigheid eindelijk gehoord zou worden.  

Onder president Morsi wordt echter nog steeds geen enkele 

vorm van kritiek op de overheid getolereerd en neemt seksueel 

geweld ongestraft toe. Er wordt ook geen verantwoording 

afgelegd voor de honderden doden en de duizenden gewon-

den die tijdens het bestuur van Moebarak en de SCAF vielen. 

De mensenrechtensituatie in Egypte is vandaag in sommige 

opzichten zelfs slechter dan onder het Moebarak-regime. 

Dankzij spoedacties van Amnesty werden gelukkig verschil-

lende activisten en demonstranten vrijgelaten. Onder druk 

van de internationale gemeenschap kwam er een algemene 

amnestiewet voor al wie veroordeeld werd voor deelname aan 

de protesten sinds januari 2011. Amnesty zal blijven ijveren 

voor eerlijke processen en de vrijlating van wie onterecht 

gevangen zit. 

‘Laat de Arabische lente geen illusie worden’

Het werk van een mensenrechtenorganisatie laat zich grotendeels leiden door de  
actualiteit. Maar het is ook de taak van Amnesty om erover te waken dat conflicten  
en slachtoffers niet vergeten worden zodra de media vertrekken of wereldleiders  
de andere kant op kijken.
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Focus: Syrië 

De strijd in Syrië werd het afgelopen jaar steeds heviger en 

gruwelijker. Sinds begin 2011 werden volgens de Verenigde 

Naties al ruim 70.000 mensen gedood. Vooral onschuldige 

burgers werden het slachtoffer van het leger en de oppositie. 

Burgers werden vermoord, gefolterd, mishandeld en gevangen 

genomen. Beide partijen gebruikten grof geschut, ook in woon-

wijken, waardoor veel mensen getroffen werden die niets met 

de gevechten te maken hadden. 

Sinds het begin van de opstand in Syrië documenteerde  

Amnesty International verschrikkelijk hoge aantallen oorlogs-

misdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De internatio-

nale gemeenschap kijkt aan de zijlijn toe…

Op 15 maart 2012 voerde Amnesty International actie voor 

de Syrische ambassade in Brussel. Exact één jaar eerder 

begonnen de protesten in Syrië. Met banners en luide sirenes 

vroegen we de Syrische regering om een einde te maken aan 

foltering en andere mensonterende behandelingen, aan wille-

keurige aanhoudingen en geheime detentie van gewetens- 

gevangenen. We herhaalden ook onze oproep aan de interna-

tionale gemeenschap om een wapenembargo in te stellen, de 

buitenlandse bezittingen van de president en de hoofdverant-

woordelijken te bevriezen en de situatie in Syrië door te geven 

aan de openbare aanklager van het Internationaal Strafhof.

De waarheid ontmaskeren  
tijdens de Arabische revolutie

Amnesty wil niet enkel wereldleiders wakker schudden, maar 

ook duiding geven aan gewone burgers bij ons. Zo verdient 

de rol van de (sociale) media tijdens de Arabische Lente het 

om wat langer bij stil te staan. Daarom organiseerden MO* 

en Amnesty International op 8 mei een druk bijgewoonde 

gespreksavond te Leuven over het werk als journalist wanneer 

revoluties op kruissnelheid zijn. De vier ervaringsdeskundigen 

rond de tafel waren Rudi Vranckx, prominent en gedreven jour-

nalist die de Arabische revolutie op de voet volgt, freelance  

journalisten Pieter Stockmans en Majd Khalifeh, die voor 

hun project ‘Tussen vrijheid en geluk’ maanden door de regio 

trokken en Ahmad Abd Allah, lid van de belangrijke Egyptische 

‘6 April Movement’.

“Overal waar ik kwam, ontmoette ik ontredderde 

bewoners die mij vroegen waarom de wereld toekijkt 

en niets doet,” vertelde Amnesty’s crisisadviseur 

Donatella Rovera na haar onderzoeksmissie in het 

noorden van Syrië (juni 2012) .

Maart: Global day of Action  
Eén jaar na het begin van de opstand in Egypte werden acties georganiseerd in Mechelen, Brussel, Antwerpen en Gent. Met 10 apart geformuleerde eisen (o.a. tegen de militaire rechtbanken) werd er enthousiast voor een reuzengrote foto van de protesterende mensenzee op het Tahrirplein geposeerd. 
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Campagne

Wat staat er op het spel? 

Elk jaar worden bijna een half miljoen mensen gedood met wa-

pens. Zowel op het slagveld als door het repressieve optreden 

van de staat en criminele bendes. Daarnaast sterven miljoenen 

mensen doordat ze geen toegang hebben tot medische zorgen, 

drinkbaar water of voedsel. Ze zitten gevangen in conflicten 

die door ongecontroleerde wapenhandel gevoed worden. Het 

aantal doden is slechts een deel van het verhaal. Voor elke 

dode bestaat een veelvoud aan mensen die gewond, gefolterd, 

ontvoerd en gegijzeld werden tijdens gewapende conflicten en 

gewapend geweld. Door onvoldoende controle van import en 

export is het mogelijk dat geweren, kogels, tanks en raketten 

terechtkomen in de handen van wrede dictators en gewapende 

groepen. 

Een Wapenhandelsverdrag als hefboom

Amnesty International gelooft dat een eerste stap naar meer 

respect voor mensenrechten in sterke internationale verdragen 

ligt. Eenmaal staten zich op papier hebben geëngageerd, kun 

je hen aanspreken op hun engagement. Dit is vaak een werk 

van lange adem, maar kan het verschil maken voor miljoenen 

mensen. Met een daadkrachtig Wapenhandelsverdrag kunnen 

we veel mensenlevens redden.

De eerste stappen in die richting werden in het begin van de 

jaren ’90 gezet. Toen kwamen activisten van Amnesty Inter-

national, andere NGO’s en enkele eminente juristen samen in 

Londen. Ze zwoegden dagenlang aan een voorstel van tekst 

voor een globaal verdrag op wapenhandel. Dat verdrag moest 

een einde maken aan de dodelijke gevolgen van ongecontro-

leerde wapenhandel. 

Maar de ontwikkeling van internationaal recht vraagt tijd…

Vanaf 2003 voerde Amnesty de druk op door intensief campag-

ne te voeren voor een wereldwijd Wapenhandelsverdrag met 

een ‘Gouden Regel’ als kern. Die regel zegt dat een wapen-

transfer tegengehouden moet worden als er een substantieel 

risico bestaat dat de wapens gebruikt zullen worden om 

ernstige mensenrechtenschendingen te plegen of mogelijk te 

maken. 

Sindsdien werd al heel wat bereikt, zowel met de publieks-

campagne als achter de schermen. 2006 was een sleutelmo-

‘Internationaal Wapenhandelsverdrag’ 

• Elk jaar sterven naar schatting 
200.000 mensen in gewapende 
conflicten. 

• Naar schatting 42% van de 
moorden wereldwijd worden 
door gewapende personen en 
bendes gepleegd. 

• In de periode 1989-2010 stierven 
tussen 794.000 en 1.115.000 
mensen als gevolg  
van gewapende conflicten. 

© UN Photo/Albert Gonzalez Farran
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ment. Na de ‘Million Faces’ campagne van Amnesty Inter-

national, Oxfam en Iansa besloot de VN echt werk te maken 

van een internationaal verdrag dat de controle op wapens zou 

regelen.

In 2012 gingen de onderhandelingen over de tekst van dit 

verdrag de eindfase in. 

Tijd voor actie

In juli 2012 was er een conferentie bij de VN met als doel over 

de finale tekst van het verdrag een consensus te bereiken. 

Amnesty voerde wereldwijd campagne om de eis voor een 

sterk Wapenhandelsverdrag kracht bij te zetten. In alle 

uithoeken van de wereld verzamelden Amnesty-activisten 

meer dan 700.000 handtekeningen. Deze werden bij de start 

van de conferentie aan VN Secretaris-Generaal Ban Ki Moon 

overhandigd.

In België gingen we aan de slag met een prikkelende online 

petitie, ondersteund door provocerende filmpjes. Amnesty 

International stuurde Darth Vader en The Joker met een 

verborgen camera in hun kielzog naar FN Herstal en Dassault 

om er wapens te kopen. Ze kwamen van een kale reis terug. 

Je verkoopt geen wapens aan schurken, waarom in het echte 

leven dan wel?

Daarnaast voerden we actie op straat. Hartelijk dank aan alle 

actievoerders die de handen uit de mouwen gestoken hebben! 

Samen met onze Franstalige collega’s verzamelden we bijna 

18.000 handtekeningen. 

De Belgische handtekeningen werden aan Minister van Buiten-

landse Zaken Didier Reynders overhandigd. Hij verklaarde dat 

België tijdens de conferentie bij de VN in juli mee zou ijveren 

voor een sterk verdrag.

De VN-conferentie in New York

Vanaf 2 juli 2012 kwamen de lidstaten van de Verenigde 

Naties in New York samen. Het was een historische kans. 

Verschillende medewerkers van Amnesty International reisden 

naar New York om er in de wandelgangen te lobbyen en actie 

te voeren voor een sterk Wapenhandelsverdrag. De verschil-

lende staten discussieerden een week lang over de reikwijdte 

van het verdrag, namelijk over de soorten wapens die het 

Wapenhandelsverdrag precies zal omvatten. De Amnesty- 

delegatie ter plaatse zette alles op alles om de staten van 

een alomvattende scope te overtuigen. Hoewel de regeringen 

in deze cruciale fase vaak achter gesloten deuren praten, 

slaagde de Amnesty-delegatie erin om vertegenwoordigers te 

ontmoeten van de erg belangrijke, maar sceptische staten als 

Rusland en China. Ook de Verenigde Staten waren het doelwit 

van intensief lobbywerk.

De VN-conferentie eindigde met een ontwerp van verdrags-

tekst. De tekst werd echter niet aangenomen door de lidstaten. 

Onder andere de Verenigde Staten, Rusland en China vroegen 

meer tijd. Teleurstellend, maar geen reden om de hoop op te 

geven! 157 lidstaten van de VN zagen het belang van een ster-

ke tekst wél in en stemden vóór het houden van een “Finale 

Conferentie over het Wapenhandelsverdrag” in maart 2013 om 

de verdragstekst op basis van consensus te voltooien.

   Darth Vader bij FN Herstal en The Joker bij Dassault (juni 2012)

GOED NIEUWS net voor dit jaarverslag werd gedrukt. 

Op 2 april 2013 werd de verdragstekst met een ruime 

meerderheid van stemmen aangenomen tijdens de 

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 

Na 2 decennia actie voeren hebben we een 

Internationaal Wapenhandelsverdrag. 

Een historische overwinning!
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Campagne 

Mensen die opkomen voor hun mening komen terecht in de 

gevangenis, worden gemarteld of vermoord. Amnesty kwam de 

afgelopen vijftig jaar in actie voor tienduizenden gewetens- 

gevangenen die vanwege hun mening of geloof vastzaten.  

Onder hen zijn journalisten, mensenrechtenverdedigers,  

politici, religieuze leiders,… 

In het najaar van 2012 vormde vrijheid van meningsuiting de 

rode draad door heel wat van onze acties. Amnesty kwam op 

straat, onder andere voor de vrouwen van Pussy Riot. Op de 

tentoonstelling voor hedendaagse kunst Newtopia in Meche-

len voerden we actie voor de Kirgizische kunstenaar Azimjan 

Askarov die in een ondergrondse cel gevangen zit na het filmen 

van protestacties tegen het regime. Duizenden scholieren 

schreven op de Schrijf-ze-VRIJdag voor de Chinees Shi Tao 

en de Iraanse Shiva Nazar Ahari. En tenslotte stond ook onze 

eindejaarscampagne in het teken van het vrije woord. 

De drie leden van de Russische punkband, Maria Alekhina, 

Ekaterina Samutsevich en Nadezhda Tolokonnikova werden 

schuldig bevonden aan ‘door religieuze haat gevoed hooli-

ganisme’ nadat zij een protestlied tegen Poetin zongen in 

een kathedraal in Moskou. Elk bandlid werd tot twee jaar cel 

veroordeeld. Eén van hen werd in oktober in hoger beroep 

voorwaardelijk vrijgesproken. De straffen van de andere twee 

vrouwen werden door de beroepsrechtbank gehandhaafd.

Amnesty gelooft dat het proces tegen Pussy Riot politiek ge-

motiveerd is en plaatst kanttekeningen bij de eerlijkheid ervan. 

We beschouwen de leden van Pussy Riot als gewetens- 

gevangenen die uitsluitend veroordeeld zijn voor het vreed-

zaam uitoefenen van hun recht op vrijheid van meningsuiting. 

Hun actie was hooguit beledigend. 

Op 13 september voerden Amnesty-activisten actie aan de 

Russische Permanente Vertegenwoordiging van de EU. Hoewel 

we er niet ontvangen werden, miste de actie haar effect niet 

en werd ze opgemerkt door de Russische diplomatie. Dat bleek 

uit een persbericht, waarin Amnesty werd verweten  

shockerende en schadelijke boodschappen te verspreiden  

door een grote affiche van Pussy Riot in de buurt van de  

Vertegenwoordiging te plaatsen.

Eén van de advocaten van Pussy Riot, Nikolay Polozov, vertelde 

Amnesty International dat er zonder alle internationale 

aandacht waarschijnlijk een gevangenisstraf van zeven jaar 

was geëist. In een brief bedankte Nadezhda iedereen voor hun 

steun. We blijven verder strijden voor de meiden van Pussy 

Riot en voor de vele andere Russen die niet vrij hun gedacht 

kunnen zeggen. 

‘Vrijheid van meningsuiting’

Pussy Riot

In heel wat landen wordt het recht op vrijheid van meningsuiting geschonden en 
bedreigd. Redacties worden gesloten, boeken en dagbladen verboden, internetsites 
geblokkeerd, bloggers vervolgd. 

Wereldberoemd zijn ze intussen, de meiden 
van Pussy Riot. Jammer genoeg om droevige 
redenen. 
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Dit jaar lag de focus op de vrijheid van meningsuiting en internet-

repressie. Overal ter wereld spelen blogs en sociale media op het 

internet een steeds grotere rol in de verspreiding van ideeën en 

protest tegen mensenrechtenschendingen. Daarom treden over-

heden in vele landen repressief op tegen online activisten. De 

Schrijf-ze-VRIJdag zette de situatie in China en Iran in de kijker.

Een educatief pakket gaf de scholieren de nodige achtergrond- 

informatie. In het actiepakket vonden de leerlingen zowel actie-

tips als schrijfacties. Eén brief was gericht aan de Chinese over-

heid en vroeg de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating 

van journalist Shi Tao. In een tweede brief vroegen leerlingen 

aan de Iraanse autoriteiten om Shiva Nazar Ahari vrij te laten. 

Naast de briefschrijfacties zetten verschillende scholen heel wat 

andere activiteiten op touw. Scholieren van het Sint-Pieters- 

instituut in Gent lieten ballonnen op met briefschrijfacties. 

De vinders van de ballonnen konden zo ook deelnemen en de 

impact van Schrijf-ze-VRIJdag vergroten. In Brussel organiseer-

den verschillende scholen samen met een Amnesty-groep een 

indrukwekkend moment op het Sint-Katelijneplein. Er waren 

doorlopend schrijfacties met optredens en sprekers. Dit jaar viel 

ook op dat leerlingen meer en meer zélf het initiatief namen om 

Schrijf-ze-VRIJ-acties te organiseren. Scholieren van het  

Onze-Lieve-Vrouwecollege van Antwerpen en het Dominiek 

Savio Instituut van Gits ontpopten zich bijvoorbeeld tot ware 

activisten, die mensenrechten met vuur verdedigen. 

Ook Herman Brusselmans steunde onze campagne ‘Maak vrij-

heid van meningsuiting overal even vrij’ en ging zelf de cel in. 

Tijdens de Antwerpse Boekenbeurs zat hij immers opgesloten 

achter tralies. Elders in de wereld zou hij misschien vervolgd 

geweest zijn voor de boeken die hij schrijft. In België gelukkig 

niet. Elke bezoeker kreeg van Herman Brusselmans een gesig-

neerd blanco boekje cadeau. Daarmee riep hij iedereen op om 

zelf een verhaal te schrijven. Meer dan 260 bezoekers van de 

Boekenbeurs besloten ter plaatse om onze werking financieel 

te steunen. Dankjewel!

Schrijf-ze-VRIJdag

Herman Brusselmans achter tralies

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG - 19 OKTOBER 2012 
VRIJE MENINGSUITING OP INTERNET

SCHRIJF EN BEVRIJD 
INTERNETTERS IN NOOD

Kruip in je pen en voer actie voor vrije meningsuiting op internet. Op 19 oktober
organiseert Amnesty International de Schrijf-ze-VRIJdag. Schrijf naar overheden 
die het internet censureren en blokkeren om online activisten monddood te maken. 
Want jij kan wel vrij je gedacht zeggen, maak er gebruik van! Meer info op 
www.amnesty.be/schrijfzevrijdag
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Op vrijdag 19 oktober 2012 vond de 22ste editie van de Schrijf-ze-VRIJdag plaats.  
Tijdens deze jaarlijkse traditie op de 3de vrijdag van oktober kropen meer dan honderd-
duizend Vlaamse jongeren uit bijna 500 scholen in hun pen voor de mensenrechten.

Voor ons is het duidelijk: een nieuwe generatie 

stoomt zich klaar om respect voor de menselijke 

waardigheid te blijven afdwingen. 

Een warme dank aan alle deelnemers!
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Eindejaarscampagne 

Amnesty-groepen voerden  
actie in weer en wind

Van Aaigem tot Zwijndrecht en van de kust tot in de Oost-

kantons. Aan de supermarkt of het winkelcentrum, op de 

kerstmarkt of in het station. Honderden vrijwilligers kwamen 

begin december op straat om kaarsen, hét symbool van 

onze organisatie, te verkopen en actie te voeren. Daarnaast 

organiseerden de Amnesty-groepen etentjes, filmvoorstellin-

gen, quizzen en allerhande andere activiteiten, allemaal met 

als doel geld in het laatje te brengen voor onze strijd tegen 

mensenrechtenschendingen. En met succes!

Zichtbaarheid

Naast alle lokale acties was er ook veel zichtbaarheid voor de 

campagne dankzij heel wat mediapartners die bereid waren 

onze radio- of tv-spot gratis uit te zenden of onze advertentie 

te publiceren. Zo zonden zowel vrt, Q-Music, JOE FM als  

51 vrije radio’s onze radiospot uit op 186 frequenties.

In Humo verscheen een cartoon rond censuur van de hand van 

Kamagurka. De Vlaamse cabaretier Geert Hoste publiceerde 

een gecensureerde column in Dag Allemaal. Bovendien stuur-

de hij ook een speciale oproep naar al zijn fans met slechts 

één boodschap: steun de campagne van Amnesty met een gift.

Censuur in de Vlaamse bibliotheken

Al jarenlang kan Amnesty rekenen op de bibliotheken om 

haar eindejaarscampagne te ondersteunen. Samen met PEN 

Vlaanderen werkten we dit jaar een actie uit die op hun maat 

gesneden was. 

Begin december werden in 120 bibliotheken de boeken van 

een aantal bekende Vlaamse schrijvers symbolisch uit de 

rekken gehaald. Bibliotheekbezoekers ondervonden zo aan den 

lijve wat censuur betekent. Op het lege schap liet Amnesty 

de volgende boodschap achter: “Wegens belastende inhoud 

werden alle boeken van Joke Van Leeuwen uit het rek verwij-

derd”. De verbaasde bezoeker kon deze boeken wel terugvin-

den aan de balie met daar opnieuw een boodschap:  

“Onze schrijvers genieten van vrije meningsuiting. Elders in  

de wereld riskeren ze soms lijf en leden. Help Amnesty  

International om vrije meningsuiting overal even vanzelf- 

sprekend te maken.”

‘Maak vrijheid van meningsuiting  
overal even vrij’ 

Maar liefst 78% van alle Vlaamse steden en gemeenten steunde de cam-

pagne voor vrije meningsuiting. Via hun gemeenteblad en website riepen 

ze de inwoners op om hetzelfde te doen. De gemeentebesturen toonden 

hun engagement ook in het straatbeeld met grote Amnesty-kaarsen of een 

spandoek in de winkelstraat.

Naar jaarlijkse gewoonte vroeg Amnesty International van 1 tot 10 december 
(Internationale Mensenrechtendag) met tal van acties financiële ondersteu-
ning voor haar werk. Centraal in deze eindejaarscampagne stond de vrije 
meningsuiting. 
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Hartelijk dank aan alle schrijvers die deelnamen aan deze 

actie: Herman Brusselmans, Dimitri Verhulst, Saskia de Coster, 

Kristien Hemmerechts, David Van Reybrouck, Josse De Pauw, 

Annelies Verbeke, Stefan Hertmans, Joke Van Leeuwen, Peter 

Holvoet-Hanssen en Bart Van Loo.

Maikel Nabil Sanad (blogger)

Waar? Egypte

Wat? Kritiek op geweld Egyptisch leger op 

het Tahrirplein, veroordeeld tot 3 jaar ge-

vangenisstraf. Vrijgelaten in januari 2012! 

Na krachtig internationaal protest.

Ronak Safarzadeh (vrouwenrechtenactiviste)  

Waar? Iran

Wat? Zette zich in voor vrouwenrechten 

en de rechten van de Iraans-Koerdische 

minderheid, werd in 2007 opgesloten.

Vrijgelaten op 10 mei 2012!

Eskinder Nega (journalist en mensenrechtenactivist)

Waar? Ethiopië 

Wat? Oproep tot hervormingen in een nieuwjaarsboodschap in september 2011

Verdict? Werd ervan beschuldigd deel uit te maken van een terroristisch netwerk, op 13 juli 2012 veroor-

deeld tot 18 jaar cel. Amnesty beschouwt hem als gewetensgevangene en eist zijn onvoorwaar-

delijke en onmiddellijke vrijlating.

Shi Tao (journalist)

Waar? China

Wat? Stuurde een e-mail naar een vriend 

over Tiananmen in 2004.

Verdict? In april 2005 veroordeeld tot 10 

jaar cel en voor nog eens 2 jaar ontzet uit 

zijn politieke rechten. Amnesty be-

schouwt hem als gewetensgevangene 

en eist zijn onmiddellijke en onvoor-

waardelijke vrijlating.

Shiva Nazar Ahari (journaliste)

Waar? Iran

Wat? Enkele kritische online artikels

Verdict? In januari 2011 tot 4 jaar cel 

veroordeeld. Mogelijk krijgt ze ook 74 

zweepslagen of een extra boete als straf. 

Amnesty International beschouwt 

haar als een gewetensgevangene 

en eist haar onvoorwaardelijke en 

onmiddellijke vrijlating. 

Jabbar Salavan (activist)

Waar? Azerbeidzjan

Wat? Kritische artikels op Facebook, veroor-

deeld tot 2,5 jaar cel op 5 februari 2011.

Vrijgelaten op 26 december 2011! Na krach-

tige oproep van ruim 1 miljoen mensen.

Anderen zitten helaas nog steeds in de cel of worden geïntimideerd 
door de overheid omdat ze op een vreedzame manier hun mening uiten. 

VRIJ!

VRIJ!VRIJ!

Om deze censuuractie in de kijker te zetten demonstreerden 

Amnesty-activisten op 1 december samen met Annelies 

Verbeke in Gent en Saskia De Coster en Dimitri Verhulst 

in Antwerpen op de stoep van hun bibliotheek voor vrije 

meningsuiting overal in de wereld. 

Wat doet Amnesty  voor het 
vrije woord?
Amnesty kwam de afgelopen vijftig jaar in actie voor tien-

duizenden gewetensgevangenen van wie velen vastzaten 

vanwege hun mening of geloof. 
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Samen actie voeren 

Voetjes-actie voor Colombia

Ten voordele van de vredesgemeenschap San José de 

Apartado in Colombia, die lijdt onder het geweld van het 

leger en paramilitaire groepen, verzamelden we voet- en 

handafdrukken op doekjes. Die werden verwerkt in een 

grote banner samen met foto’s van andere acties rond het 

thema. Met de resultaten van de actie trokken Amnesty- 

activisten naar Colombia om de overheden te sensibiliseren 

en onze solidariteit te betuigen.

Postkaartjes voor Moederdag  

De jaarlijkse postkaartactie was een geslaagde actie voor 

vrouwenrechten in Colombia. In totaal werden 2.200 kaart-

jes ondertekend. Wie de actie steunde kreeg een bloeme-

tje, een kaartje of een boontje. 17 Amnesty-groepen gingen 

de straat op, bezochten een markt, een drukke bakker, een 

golfwedstrijd of een festival. Het team Vrouwenrechten en 

het team Colombia bedanken alle activisten! 

Mano Mundo

Amnesty was ook weer aanwezig op het festival Mano 

Mundo op 12 en 13 mei in Boom. Aan de creatieve stand 

die volledig gewijd was aan het Palestijns dorp Jayyus en 

de vele problemen die de inwoners ondervinden door de 

scheidingsmuur, kon je hen steunen in hun strijd. Door het 

mooie weer en de vele enthousiaste ouders én kinderen 

was dit een geslaagde actie! 
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20km van Brussel 

In een zonovergoten Jubelpark stonden op zondag 27 mei 33.000 lopers te popelen om te starten in de 20km door Brussel. 

Maar liefst 89 lopers lieten zich sponsoren ten voordele van Amnesty International. Een welgemeende proficiat en 

oprechte dank aan alle lopers en hun gulle sponsors!

Samen actie voeren 

Op 27, 28 en 29 juli was Amnesty International aanwezig op 

Sfinks in het kader van onze actie ‘een boon voor vrouwen-

rechten’ voor de slachtoffers van seksueel geweld in Colom-

bia. De driedaagse actie was een groot succes. Er werden een 

duizendtal handtekeningen verzameld.

Het Kasteel Walburg in Sint-Niklaas opende eind septem-

ber de deuren voor vijfentwintig enthousiaste studenten. 

De jongeren engageerden zich om een creatief evene-

ment te organiseren en bezoeken scholen om hen warm 

te maken voor het werk van Amnesty. 

Half oktober verzamelden bijna 150 Amnesty-activisten in 

de Lindepoort in Mechelen voor de jaarlijkse Amnesty-dag. 

In de voormiddag was er ruimte voor reflectie, inhoudelijke 

verdieping en opleiding. Na de middag genoot iedereen van 

een levendig debat over de plaats van mensenrechten in het 

Belgische en Europese buitenlands beleid.
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Meer acties! 

Amnesty Lokeren organiseerde een Palestina Avond # Het Landenteam Grote Meren ontving Delly Mawazo Sesete op de sofa 

# Amnesty Mechelen organiseerde een benefietconcert # De Amnesty Studentenkern Gent hield een Jamnesty # In Hasselt, 

Mechelen, Leuven, Brugge en Sint-Niklaas voerden jullie actie voor een sterk Wapenhandelsverdrag# Amnesty Herentals 

organiseerde een Quiz-ze-vrij avond # Amnesty Brugge en Sint Kruis zorgden voor een Paëlla etentje # Amnesty Vosselaar 

hield een schrijfmarathon # Amnesty Temse organiseerde een filmavond # Amnesty Antwerpen verzorgde het jaarlijks etentje...



AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN - JAARVERSLAG 2012 - 15

Steun

Waarom Amnesty financieel steunen boven of naast andere or-

ganisaties? Zoals zovelen besloot ik, toen ik eenmaal over een 

eigen inkomen beschikte, bepaalde goede doelen financieel te 

steunen gezien de grote nood, vooral in de ontwikkelingslan-

den. Gaandeweg groeide echter mijn besef dat geld geven al-

leen de zaken niet vooruit helpt als het ook niet gebruikt wordt 

om investeringen te doen die de bevolking ter plaatse toelaat 

zelf de zaken op langere termijn in handen te nemen.

En als die bevolking dat dan doet is het belangrijk dat er een 

stabiel en democratisch kader, politiek en economisch, wordt 

gevormd zodat hun inspanningen niet worden teniet gedaan.  

En als het toch verkeerd loopt, moet je je daartegen kunnen 

verzetten, zonder gevaar daarvoor gestraft te worden. Alleen 

op die manier is er een garantie dat onrecht aangeklaagd en 

hopelijk ook aangepakt wordt. 

Naast deze economische motivatie blijkt uit de briefschrijfac-

ties altijd weer dat Amnesty voor vele onterecht opgesloten 

gevangenen echt het allerlaatste redmiddel is. Het is toch 

voldoende je deze situatie even voor te stellen om in actie te 

schieten, al dan niet financieel.

Guido Vander Sande, trouwe Amnesty-schenker

Amnesty International steunen?
Guido Vander Sande legt uit waarom.

‘’Ik wil mensen ergens een goed gevoel geven. 
En graag wil ik ze daarbij bewust maken van het 
onrecht in de wereld en dit op een onpartijdige 
manier.” 
Ine Tierens, werver

“Als vrijwilliger help ik bij verschillende vertaalprojecten. Als 
doctoraatsonderzoeker neem ik het vertaalbeleid van Amnesty 
met kritische blik onder de loep. Zo hoop ik op langere termijn 
een bijdrage te leveren. Communicatie staat immers centraal 
bij Amnesty: geen harde daden, maar woorden. De Amnesty- 
boodschap klaar en duidelijk overbrengen over heel de wereld, 
daar gaat het om.” 
Wine Tesseur, activiste
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Onze organisatie

Democratische ledenbeweging

Op 31 december 2012 maakten volgende personen deel uit van de Raad van Bestuur: Karine Vandenberghe (voorzitter) - 

Lieven De Wolf (plaatsvervangend voorzitter) - Rik Vereecken (secretaris) - Alain Versluys (penningmeester) - Dominic Duthoit 

- Ilona Plichart - Ellen Renson - Luc Toelen.  

Amnesty International is een wereldwijde democratische leden-

beweging, actief in ruim 150 landen, met meer dan 3 miljoen 

leden, activisten en sympathisanten. Het hoofdkantoor, het 

Internationaal Secretariaat bevindt zich in Londen. Hier gebeurt 

het grootste deel van het onderzoekswerk en de publicatie 

van rapporten (www.amnesty.org). De komende jaren zal het 

hoofdkantoor decentraliseren in regionale kantoren ondermeer in 

Johannesburg, Hong Kong, Mexico City en Nairobi.

In Vlaanderen is Amnesty International een vereniging zonder 

winstoogmerk (vzw). De Algemene Vergadering van de vereni-

ging verkiest een Raad van Bestuur. Deze is verantwoordelijk 

voor de strategische richting, de financiën en het bestuur van de 

organisatie. 

Verspreid over gans Vlaanderen zijn er een 250-tal Amnesty- 

groepen actief. Daarnaast zijn er ook duizenden individuele 

activisten en sympathisanten die zich inzetten voor mensenrech-

ten door online actie te voeren, mee te demonstreren, brieven te 

schrijven, kaarsen te verkopen, affiches en flyers te verdelen of 

ons financieel te steunen. 

Maart: Leerstoel Universiteit Gent 
De Amnesty Leerstoel wordt jaarlijks door de 
Universiteit Gent toegekend aan een persoon die 
een opmerkelijke bijdrage levert op het vlak van 
mensenrechten. Op 9 maart 2012 werd deze aan de 
Zweed Thomas Hammarberg, Mensenrechtencom-
missaris van de Raad van Europa, uitgereikt in de aula 
van de Universiteit Gent. Hammarberg, voormalig 
secretaris-generaal van Amnesty, is een doorwinterde 
mensenrechtenactivist, een bedreven diplomaat en 
een vooraanstaand expert.© UGent, foto Hilde Christiaens
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Onze organisatie

Personeel
De operationele leiding gebeurt op het Nationaal Secreta-

riaat te Antwerpen door de directeur, Karen Moeskops. Op 

31/12/2011 waren er 22 betaalde krachten (20, 2FTE) en 25 

vrijwilligers op het secretariaat actief. Binnen onze organisa-

tie is er aandacht voor een aangepast loonbeleid dat op het 

niveau ligt van de ngo-sector. De vergoeding van de directeur 

van Amnesty International Vlaanderen bedraagt 3.974 euro 

bruto per maand, vermeerderd met enkele voordelen in natura, 

zoals maaltijdcheques, een vergoeding voor onregelmatige 

werkuren, het gebruik van een gsm en een bedrijfswagen.

Sociaal en duurzaam 
Amnesty International wil ook op sociaal en maatschappe-

lijk vlak een voorbeeldfunctie vervullen en engagementen 

opnemen. Zo stellen we werknemers tewerk in het artikel 60 

systeem, een statuut voor langdurige werklozen zonder  

uitkering, alsook werkstudenten en stagiairs. Duurzaam 

omspringen met energie is eveneens belangrijk voor ons. 

Daarom hebben we ons via kleine en grote aanpassingen in 

het gebouw gefocust op een meer duurzame instelling en het 

comfort van onze medewerkers. 

Actie ‘When you don’t exist’ om het lot van bootvluchtelingen in de Middellandse Zee 
onder de aandacht te brengen

April: Filmfestival: Open Doek 

Tijdens het Open Doek filmfestival in 

Turnhout kwam een recordaantal bezoekers 

genieten van een honderdtal boeiende 

films uit de hele wereld. Met een ploeg 

activisten voerden we negen dagen lang 

actie voor de campagne ‘SOS-Europa’. We 

verzamelden 1308 handtekeningen gericht 

aan de Europese Unie en haar lidstaten om 

hen aan te manen de bootvluchtelingen in 

de Middellandse Zee beter te beschermen. 

“Amnesty is vaak de enige organisatie die 
de stemmen van die mensen laat horen. Wij 
baseren ons op bewijs van op het terrein en op 
persoonlijke getuigenissen. Wij vertellen het 
hele verhaal, tonen verschillende kanten van 
een vaak complexe situatie. Dankzij ons on-
derzoekswerk kan de internationale gemeen-
schap Congo niet vergeten.”  
Theo Boutruche, Amnesty-onderzoeker te Londen 

‘’Een gebaar van steun, een handtekening, 
een brief, het organiseren van een actie,  zal 
misschien geen einde maken aan de vele pro-
blemen wereldwijd, maar kan wel een wereld 
van verschil maken voor de persoon in kwes-
tie, en deze de hoop en moed geven om samen 
te werken naar een hoopvollere toekomst.”  
Mele Couvreur, activiste

‘’Het is belangrijk om de mensen proberen te 
overtuigen zodat Amnesty zo veel mogelijk 
mensenrechten kan verdedigen. En dat is ook 
de boodschap die ik overbreng aan de mensen 
op straat. Dit kan allerlei reacties teweeg 
brengen. ‘Ik steun al!’ blijft natuurlijk de meest 
geniale.’’  
Karen Van Der Veken, werver
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Cijfers

De werking van Amnesty International wordt bijna volledig gefinancierd door 
mensen zoals jij. Ons engagement bestaat erin om elke euro die binnenkomt, zo 
spaarzaam en efficiënt mogelijk te gebruiken voor respect voor mensenrechten.

Waar komt het 
geld vandaan?
2012: De totale inkomsten van onze 

 organisatie bedroegen 2.159.265 euro.

Wat wordt met het geld gedaan?
2012: De totale uitgaven van onze organisatie bedroegen 2.158.591 euro. Dit bedrag werd besteed aan: 

6%	  
13%	  

3%	  

3%	  

18%	  56%	  

Subsidie 
13%

Andere 
3%

Lidgeld 
3%

Giften 
18%

Lokale werking 
6%

Maandelijkse
opdrachten 

56%

Onderzoek (29%): De geloofwaardigheid van Amnesty 

International staat of valt met de kwaliteit van haar rapporten. 

Het Internationaal Secretariaat in Londen coördineert en voert 

onderzoek naar mensenrechtenschendingen overal ter wereld. 

De resultaten hiervan worden voorgesteld in rapporten en 

vormen de basis voor acties en campagnes. Amnesty Interna-

tional Vlaanderen vzw draagt jaarlijks ongeveer 25% van haar 

inkomsten af aan het Internationaal Secretariaat om o.a. bij 

te dragen aan de onderzoeksmissies, het tot stand komen van 

onze rapporten alsook om de werking van Amnesty-afdelingen 

ter plaatse te ondersteunen. 

Mensenrechteninformatie (14%): Amnesty hecht er veel 

belang aan om de relatie met haar leden, schenkers en andere 

activisten te onderhouden en hen te blijven betrekken bij de 

beweging. Het tijdschrift ‘Amnesty in Actie’ en de verschillen-

de e-zines informeren hen over de werking van de organisatie 

en over de inhoud van het werk. De website, met links naar 

April: Burundi  
Op 3 april voerden Amnesty International en 
11.11.11 samen actie aan de Burundese am-
bassade in Brussel om de moord op de Burun-
dese activist Ernest Manirumva te herdenken 
en gerechtigheid te eisen. Een delegatie van 
Amnesty en Belgische parlementsleden werd 
ontvangen op de ambassade. Op de Burun-
dese radiostations werd uitgebreid aandacht 
besteed aan de actie.
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Cijfers
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alle andere Amnesty-sites in de wereld, alsook de ‘social 

media’, vormen een steeds belangrijker informatiekanaal. 

Ook via de media sensibiliseren we het grote publiek voor de 

problematiek van mensenrechtenschendingen en de resultaten 

die we bereiken. 

Acties en Campagnes (21%): Amnesty voert 

regelmatig acties en campagnes om bepaalde 

thema’s onder de aandacht te brengen. Het voorbije 

jaar voerden we actie rond het Internationaal 

Wapenhandelsverdrag, vrijheid van meningsuiting, 

vluchtelingen die in Europa terecht komen, vrouwen-

rechten in Colombia en besteedden we nog steeds 

veel aandacht aan de mensenrechten in het Midden- 

Oosten en Noord-Afrika. De lokale Amnesty-vrijwilli-

gers ontvangen geregeld actie- en campagnepakket-

ten. Speciale aandacht gaat naar mensenrechten-

educatie via lespakketten die specifiek voor scholen 

ontwikkeld worden.

Fondsenwerving (14%): Om financieel onafhankelijk te blij-

ven investeert Amnesty in het werven van individuele giften en 

andere inkomsten. Amnesty werkt samen met gespecialiseerde 

partners (mailingbedrijven, kaarsenfabrikanten, mediabedrij-

ven) voor haar fondsenwerving en dat kost geld. Amnesty werft 

nieuwe schenkers via ondermeer het straatwervingsproject.  

Vier keer per jaar ontvangt een deel van de financiële activisten 

per brief een vraag voor een hernieuwde gift. Amnesty neemt 

ook deel aan de campagne ‘testament.be’. 

Organisatie-ondersteuning (22%): Zoals elke organisatie 

heeft Amnesty een aantal vaste uitgaven die te maken hebben 

met haar huisvesting en uitgaven voor het voeren van een 

deugdelijke werking: boekhouding, logistiek, het inbrengen en 

updaten van adresgegevens, telefoon, internet, pc-netwerk, 

portkosten.

Een gedetailleerd financieel verslag van Amnesty kun je opvragen door een mailtje te sturen naar StafC@aivl.be of 

telefonisch op het nummer 03 271 16 16. Het verslag is ook terug te vinden op onze website 

http://www.aivl.be/wie-we-zijn/centen/ethisch-fondsenwerven. 

September-december: Newtopia:  de staat van de mensenrechten  
Newtopia, een internationale toptentoonstelling van hedendaagse beeldende kunst gewijd aan het thema mensenrechten, vond in het najaar plaats in Mechelen. Als partner van de tentoonstelling stelden we onze mensenrechtenexpertise ter beschikking van curator Katerina Gregos. We voerden ook actie voor Azimjan Askarov, een 61-jarige mensenrechten-activist en kunstenaar uit Kirgizië. Hij leeft in een ondergrondse cel, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzit voor het filmen van protestac-

ties tegen het regime.
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Hartelijk dank voor jouw inzet en steun!

Amnesty International 

Kerkstraat 156 

2060 Antwerpen     

T: 03 271 16 16 F: 03 235 78 12 

E: amnesty@aivl.be 

W: www.amnesty.be

De strijd voor mensenrechten steunen? 

Dat kan op rekeningnummer BE25 0000 0000 8282 van Amnesty International Vlaanderen vzw.

 

V.U.: Karen Moeskops, Amnesty International Vlaanderen vzw, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen

© foto’s Amnesty International tenzij anders vermeld

onpartijdigheid

onafhankelijkheid

geloofwaardigheid
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transparantie
rekenschap

traceerbaarheid
respect voor mensen en mensenrechten
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