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Beste Amnesty-supporter,

In deze Amnesty in Actie blikken we terug op een prachtig moment 
van afgelopen zomer: de vrijlating van Ahmed Samir. De Egyptische 
student, die een bijzondere band heeft met België, werd ruim anderhalf 
jaar onterecht opgesloten. Al die tijd voerden we actie om Ahmed uit de 
gevangenis te krijgen. Jouw steun heeft mee het verschil gemaakt, van 
harte bedankt! We maken ons sterk dat we ook Ahmeds reisverbod uit 
Egypte kunnen opheffen, zodat hij binnenkort zijn studies in Oostenrijk 
kan hervatten.

Dichter bij huis stellen we ons de vraag hoe het kan dat mensen op de 
koude straatstenen belanden als ze asiel willen aanvragen, in plaats 
van een veilige opvangplek te krijgen? Hun mensenrechten worden 
schandelijk verloochend door de politieke leiders van ons land. Samen 
met partners uit het middenveld ijvert Amnesty International voor 
voldoende opvangplaatsen en snellere, kwaliteitsvolle procedures, zodat 
niemand op straat hoeft te slapen.

In België en overal ter wereld barst binnenkort de voetbalgekte los, 
want het wereldkampioenschap voetbal staat nu echt voor de deur. 
Ondanks arbeidshervormingen blijven arbeidsmigranten in Qatar te 
maken krijgen met uitbuiting, misbruik, laattijdige of onbetaalde lonen, 
sterfgevallen zonder geloofwaardig onderzoek naar de doodsoorzaak ... De 
hervormingen gaan te traag en bestaan soms eerder op papier dan in de 
praktijk. Amnesty roept de Qatarese autoriteiten en de Wereldvoetbalbond 
FIFA op om mensenrechtenschendingen te (doen) stoppen en de 
uitgebuite WK-arbeidsmigranten te compenseren. Onze oproep wordt 
publiekelijk gesteund door meerdere voetbalbonden, ook de Belgische, 
supportersgroepen en sponsors van het WK. Amnesty Vlaanderen blijft 
druk uitoefenen. Daarom richt ik graag een warme oproep tot jou om 
samen met Amnesty actie te ondernemen en van de wereldbeker een 
keerpunt te maken in het mensenrechtenbeleid van zowel de FIFA als 
Qatar.  

Samen voor verandering zorgen, dat kunnen we. Als Amnesty-supporter 
sta je er niet alleen voor, maar maak je deel uit van een gemotiveerde 
beweging van betrokken burgers. Dat werd eind september nog 
maar eens voelbaar op de Amnesty-dag. Was je er toen niet bij, kom 
dan zeker naar de Kick-off van de Schrijfmarathon op 26 november 
in Antwerpen. Ook dan zorgt de macht van het getal ervoor dat 
mensenrechtenschendingen stoppen. Laat de zaal te klein zijn! 

Warme groet,

Hildegarde Vandenhove, voorzitter bestuursorgaan

 OP DE COVER 
Zonder gastarbeiders was de organisatie van 
het WK voetbal in Qatar niet mogelijk. Veel 
van deze arbeiders maakten misbruik en 
uitbuiting mee. Amnesty International eist dat 
de Wereldvoetbond een compensatiefonds 
opzet, met minstens hetzelfde bedrag als de 
WK-prijzenpot. Lees er meer over vanaf p. 8.
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Je wil asiel aanvragen, maar in plaats van ‘bed, bad, brood’ 
te krijgen moet je op de koude straatstenen slapen: het is 
mensonwaardig, maar toch gebeurt het in ons land. Midden-
veldorganisaties, waaronder Amnesty International, komen 
in december bijeen tijdens een expertenconferentie om de 
pijnpunten van het huidige opvangmodel bloot te leggen en 
mogelijke oplossingen te onderzoeken. Want met de winter  
voor de deur dreigt de situatie alleen maar onmenselijker te 
worden. Hoe is het zo ver kunnen komen? Hier alvast drie  
zaken die je moet weten over de opvangcrisis in België.

1. HET RECHT OP OPVANG GELDT 
VOOR IEDEREEN
Als je asiel aanvraagt in België, moet 
de overheid zorgen voor opvang en 
begeleiding tijdens de behandeling van 
je dossier. Dit recht op opvang geldt voor 
iedereen die een aanvraag indient. Ook 
voor alleenstaande mannen, die dit jaar 
al zo vaak op straat moesten overleven 
omdat zij als eerste achterblijven bij een 
gebrek aan voldoende opvangplaatsen. 
In oktober was het tekort aan plaatsen zo 
groot dat ook gezinnen met kinderen en 
niet-begeleide minderjarigen de nacht 
buiten moesten doorbrengen. 

MENSENRECHTEN IN BELGIË

#GeenMensenOpStraat
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2. DE BELGISCHE STAAT EN 
FEDASIL BETALEN ELKE DAG 
GIGANTISCHE DWANGSOMMEN
Begin dit jaar werden de Belgische 
staat en Fedasil veroordeeld  
door de rechtbank omdat ze het  
recht op asiel – een mensenrecht – 
en het recht op opvang niet 
respecteerden. De rechter legde 
een dwangsom op van duizenden 
euro’s, per dag dat ons land aan 
zijn internationale verplichtingen 
verzuimt. Nadien volgden er nog 
meer veroordelingen. De staat en 
Fedasil zijn intussen al miljoenen aan 
dwangsommen verschuldigd omdat 
ze hun verantwoordelijkheden niet 
nakomen. 

3. MIDDENVELDORGANISATIES 
EN BURGERS DOEN GEWELDIG 
WERK, MAAR DIT ONTSLAAT 
DE STAAT NIET VAN ZIJN 
VERANTWOORDELIJKHEID
Middenveldorganisaties en zorgzame 
burgers bewegen hemel en aarde 
om mensen een dak boven het 
hoofd te bieden die anders op 
straat zouden belanden door de 
opvangcrisis. Maar hun capaciteit 
is beperkt. De verantwoordelijkheid 
om alle mensen bescherming te 
geven die er recht op hebben, ligt 
wel degelijk bij de overheid. Met 
voldoende opvangplaatsen en 
snellere, kwaliteitsvolle procedures 
moet zij ervoor zorgen dat niemand 
op straat hoeft te slapen.

Voor meer info, volg het nieuws van onze
partner Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

SCHRIJFMARATHON KICK-OFF

Beeld je in: je schrijft een brief om iemand  
te helpen. Intussen luister je naar Roland 
Van Campenhout, Ikraaan en Mauro 
Pawlowski die intieme deuntjes zingen, 
live naast je schrijftafel. Klinkt als een 
goed plan, denk je? Kom dan zeker 
naar onze Schrijfmarathon Kick-off, 
op 26 november in hartje Antwerpen. 
Dan geven we het startschot van onze 
wereldwijde schrijfcampagne, waarbij 
we zo veel mogelijk brieven en kaartjes 
neerpennen voor slachtoffers van mensen-
rechtenschendingen. Een hele dag 

kan je binnenspringen om een brief te 
schrijven voor gerechtigheid. Blijf gerust 
plakken om je honger te stillen en dorst 
te lessen, of gewoon voor de gezelligheid. 

Zaterdag 26/11, 10-22 uur, Karel de Grote
Hogeschool (Groenplaats) in Antwerpen

Meer info en volledige line-up:  
amnesty-international.be/kick-off-22

AGENDA

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG

 
Schrijfmarathon Kick-off:  
jouw brief kan levens veranderen.

 
Door de opvangcrisis  
slapen mensen buiten.

Elk jaar op Schrijf-ze-VRIJdag transformeren 
honderden Vlaamse en Brusselse scholen tot 
één gigantisch schrijfteam voor mensenrech-
ten. Meer dan 100.000 leerlingen schrijven 
die dag brieven voor mensen die onterecht 
gevangen zitten of ander onrecht meema-
ken. Voor leerkrachten is er gratis lesmateri-
aal beschikbaar. Schrijf mee op jouw school 
of nodig de school van je (klein)kind uit om 
mee te doen!

Vrijdag 03/02, op scholen in Vlaanderen en Brussel

Meer info en gratis lesmateriaal:  
www.schrijfzevrijdag.be
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Schrijf-ze-VRIJdag in de Brusselse school Mabo.
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Vreugde alom toen Ahmed 
Samir afgelopen zomer een 
presidentieel pardon kreeg 
en de Egyptische gevangenis 
mocht verlaten. De student, 
die een speciale band heeft 
met België, zat anderhalf 
jaar onterecht vast. Door 
aanhoudende internationale 
druk is hij vrij ... maar nog  
niet helemaal.

Wat een familiebezoek van enkele 
weken in zijn thuisland Egypte moest 
worden, mondde voor Ahmed Samir 
uit in een langdurige nachtmerrie. Hij 
werd opgepakt door de politie. De vijf 
daaropvolgende dagen wist niemand 
waar hij was. Een aantal maanden later 
werd hij officieel beschuldigd van het 
verspreiden van nepnieuws. 

Ahmed zou enkele kritische Facebook - 
berichten hebben geschreven over het 
beleid van de Egyptische overheid – een 
beschuldiging die Ahmed zelf ontkent. 
Volgens zijn Gentse partner, Souheila 
Yildiz, moeten we de reden van zijn 
arrestatie eerder zoeken in het onder zoek 
dat Ahmed als student voert naar seksuele 
en reproductieve rechten in Egypte.

DOORLOPEND PROTEST

De opsluiting van Ahmed Samir stond al 
van bij het begin in de brede publieke 
belangstelling. De Centraal Europese 
Universiteit in Wenen – waar Ahmed 
sociologie en antropologie studeert –, 
Amnesty International en tientallen 
andere internationale organisaties, 

AHMED SAMIR:
UIT DE GEVANGENIS!

 
Ahmed Samir. Hij zat 18 maanden 
onterecht in de gevangenis.
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universiteiten, studenten en overheden 
protesteerden doorlopend tegen zijn 
onterechte gevangenschap.

Tijdens zijn 18 maanden durende 
gevangenschap eisten we op allerlei 
manieren de onmiddellijke en 
onvoorwaardelijke vrijlating van Ahmed: 
schrijfacties, lobbywerk, diplomatieke 
druk, straatprotesten, campagnes 
op sociale media, op campussen en 
in het straatbeeld. Overal verscheen 
#FreeAhmedSamir, #BringBackAhmed 
en #NoRedCarpet4alSisi.

Jouw steun maakte onze acties 
mogelijk. Ze betekenden voor Ahmed 
en zijn familie en vrienden een wereld 
van verschil. Bedankt!

Ook in België was het protest 
opvallend aanwezig omwille van de 
band van Ahmed Samir met ons land. 
Zijn partner woont in Gent en het 
koppel heeft toekomstplannen in de 
Arteveldestad.

ECHT VRIJ?

De Noodrechtbank van staatsveiligheid 
achtte Ahmed Samir schuldig aan het 
verspreiden van nepnieuws. Hij kreeg 
eerst vier jaar gevangenisstraf, wat tot 
grote internationale protesten leidde en 
een nieuw “proces”. Maar de rechter 
oordeelde opnieuw: gevangenisstraf. 
Drie jaar dit keer. Weer ontstond 
er een golf van protest. Verlossend 
nieuws kwam er nog geen maand later: 
president al-Sisi kende een presidentieel 
pardon toe en Ahmed kwam vrij! 

De vreugde bij de familie, de partner 
en de vrienden was immens toen 
Ahmed op 30 juli de gevangenis mocht 
verlaten. Op 27 augustus trokken zijn 
universiteitsvrienden naar de luchthaven 
van Wenen om Ahmed op te wachten, 
die eindelijk weer voet op Europese 
bodem zou zetten om zijn studies af 
te maken. Maar de hereniging bleef 
uit. Ahmed ontdekte op de luchthaven 
in Egypte dat hij een reisverbod had. 
Reden: onbekend.

Dat Ahmed niet langer opgesloten 
zit in de gevangenis, is alleen maar 
rechtvaardig. Maar hoe vrij ben je echt, 
als je niet naar je vrienden en je geliefde 
in het buitenland kan? 

IMAGO REDDEN

In de afgelopen maanden werden in 
Egypte enkele tientallen mensen vrij-
gelaten die om politieke redenen werden 
vastgehouden. Het is een poging van de 
autoriteiten om hun imago te redden in de 
aanloop naar de klimaattop COP27, die in 
november in Sharm-el-Sheikh plaatsvindt. 
Zolang de Egyptische autoriteiten critici 
en tegenstanders blijven arresteren of  
intimideren – door hen een willekeurig reis - 
verbod op te leggen bijvoorbeeld – blijven 
we dankzij jouw steun in actie komen.

 
Amnesty-activisten 
eisen Ahmeds 
vrijlating tijdens een 
actie in Brussel. 

 
Blijdschap en 
opluchting: Ahmed 
net na zijn vrijlating, 
omringd door 
vrienden en familie.
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MENSENRECHTEN IN QATAR

TRAPT DE FIFA
AMNESTY’S VOORZET BINNEN?

#PayUpFIFA
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Kan je het Belgische WK-lied 
al meebrullen? Of laat je de 
voetbalgekte liever aan je 
voorbijgaan? Hoe dan ook: in 
gastland Qatar zijn de stadions 

alvast helemaal klaar voor het 
nakende wereldkampioenschap. 

Alleen … veel van de arbeiders die 
eraan bouwden, werden ernstig uitgebuit 

en vaak niet betaald. Amnesty International 
eist dat de FIFA dit rechtzet. Trui Van Ackere, 
verantwoordelijke politieke zaken bij Amnesty 
International Vlaanderen, licht onze eis toe.

“De organisatie van het WK heeft aanzienlijk bijgedragen 
aan de mensenrechtenschendingen die we vaststellen in 
Qatar. De FIFA had de verantwoordelijkheid om de rechten 
te beschermen van zij die het WK mogelijk maakten, maar 
ze sloot de ogen. Het gevolg is dat honderdduizenden 
arbeidsmigranten in de voorbije jaren zijn misbruikt”, steekt 
Trui Van Ackere van wal.

ARBEIDERS ZONDER RECHTEN

“In 2010, toen de internationale voetbalbond FIFA besliste 
dat het WK in Qatar zou plaatsvinden, was al bekend dat 
arbeidsmigranten er ernstig werden uitgebuit. Het zogeheten 
kafala-systeem bond deze arbeiders met handen en voeten 
aan hun werkgever: ze moesten hun paspoort afgeven en 
hadden de toestemming van hun werkgever nodig om van job 
te veranderen of het land te verlaten.”

Onder druk van de Internationale Arbeidsorganisatie, 
mensenrechtenorganisaties en de internationale gemeenschap 
schafte Qatar vanaf 2017 de ergste elementen van dat systeem 
af. “Op papier dan toch”, nuanceert Van Ackere. “Malafide 
werkgevers blijven op andere manieren arbeidsmigranten 
‘gijzelen’. Ze dreigen er bijvoorbeeld mee om de werknemer 
aan te klagen voor iets wat die niet gedaan heeft, als die een 
andere job wil gaan doen. Wettelijk kan dit soort praktijken niet 

MENSENRECHTEN IN QATAR

TRAPT DE FIFA
AMNESTY’S VOORZET BINNEN?

#PayUpFIFA

 
Het Lusail stadion, waar de finale van het WK voetbal 
wordt gespeeld, onder constructie in 2019. Voor veel 
arbeidsmigranten die het WK mogelijk maken, komen 
arbeidshervormingen in Qatar te laat en te traag. 
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Trui Van Ackere, verantwoordelijke politieke  
zaken bij Amnesty International Vlaanderen.
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meer, maar het komt in realiteit  
zelden tot een onderzoek. Werknemers 
staan collectief gezien nog altijd 
machteloos, want vakbonden zijn 
verboden in Qatar.”

“Voor een deel van de 
arbeidsmigranten verbeterde  
het leven wel degelijk”, vervolgt  
ze. “Maar de evolutie gaat te  
traag: de hervorming is pas op  
gang gekomen 7 jaar nadat Qatar 
het WK voetbal toebedeeld kreeg. 
Toen was een belangrijk deel van 
de infrastructuurwerken al bijna 
afgerond.”

FIFA: ZET JE FOUTEN RECHT

Amnesty International stelde vast  
dat de arbeiders die meebouwden  
aan de infrastructuur voor het WK  
jarenlang onveilig en slecht betaald werk 
verrichtten. Vaak meer dan 10 uur per  
dag, zonder rustdagen en in mensonterende 
omstandigheden. Nu de stadions en de 
infrastructuur klaar zijn, blijkt dat velen  
nog wachten op achterstallig loon en dat 
sommigen helemaal niet betaald werden. 

Trui Van Ackere: “Toen de FIFA het 
toernooi aan Qatar toekende, was ze op 
de hoogte van de risico’s op het vlak 
van mensenrechtenschendingen. 
De wereldvoetbalbond had toen 

al maatregelen moeten nemen om 
jarenlange schendingen van de rechten 

van honderdduizenden mensen te 
voorkomen. Door dat niet te doen, heeft  
ze aan de schendingen bijgedragen.”

Daarom klopt Amnesty International 
bij de FIFA aan met twee eisen. Eén: 
compensatie voor deze uitgebuite 
arbeiders. De FIFA moet samen met 

Qatar, werkgevers en internationale 
vakbonden rond de tafel zitten en  
ervoor zorgen dat alle achterstallige 
lonen betaald worden. Arbeiders die 
letsels opliepen en families van overleden 
arbeidsmigranten moeten een vergoeding 

krijgen. “De FIFA moet hiervoor minstens 
hetzelfde bedrag als het prijzengeld voor het  
WK uittrekken, wat neerkomt op 440 miljoen  
dollar. Ik benadruk ‘minstens’, want we willen  

dat ze de reële kost berekenen en vergoeden”,  
zegt Van Ackere. Twee: de FIFA moet 

initiatieven ondersteunen die in de toekomst de 
rechten van werknemers beschermen.

De bal ligt nu in het kamp van de FIFA. 
“We willen dat de FIFA zich nog vóór de 
openingswedstrijd van het WK publiek engageert 
om de arbeiders te compenseren voor de schade 
die ze geleden hebben”, zegt Trui Van Ackere. 
“De fouten van de voorbije 12 jaar kunnen 

niet meer ongedaan gemaakt worden, maar 
de FIFA kan ze wel nog zoveel mogelijk 
rechtzetten.” 

“Toen de FIFA in 2010 het WK aan Qatar toekende, 
had het meteen maatregelen moeten nemen om te 
voorkomen dat de rechten van honderdduizenden 
mensen geschonden werden.”
Trui Van Ackere, verantwoordelijke politieke zaken bij Amnesty International Vlaanderen
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SUPPORTER MEE
Supporter mee voor de Rode Duivels én voor de arbeidsmigranten die het WK mogelijk maken. 

Teken de petitie op www.amnesty-international.be/payupfifa of volg Amnesty International 

Vlaanderen op sociale media, deel onze berichten met de hashtag #PayUpFIFA en tag de FIFA 

(@FIFA.com). Toon je steun voor de mensenrechten in Qatar en daarbuiten, en doe mee met de 

solidariteitsacties die je her en der ziet passeren.

EN DE BELGISCHE VOETBALBOND?

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft ook een 
rol te spelen. Als een van dé voetballanden van het moment 
– de Rode Duivels stonden lang op de eerste plaats in de 
FIFA-ranking – heeft België wel wat te zeggen binnen de 
internationale voetbalbond. 

“De Belgische Voetbalbond heeft zich bezorgd getoond 
over de rechten van de arbeidsmigranten in Qatar. Ze hebben 
in de pers ons initiatief tot compensatie gesteund en zetten 
ook intern druk op de FIFA om haar fouten recht te zetten. 
Bovendien nodigde de bond Amnesty uit om de Rode Duivels 
en hun staf te informeren over de mensenrechtensituatie in 
Qatar. Al gaat bijvoorbeeld de Nederlandse bond wel verder, 
door nadrukkelijk en publiekelijk die compensatie voor de 
arbeiders te eisen van de FIFA”, aldus Van Ackere.

En de spelers zelf? “We zorgen ervoor dat ze zich bewust zijn 
van de situatie in Qatar. Maar we verwachten niet van hen dat 
zij die veranderen, hen treft geen schuld. De FIFA heeft het WK 
aan Qatar toegekend, de FIFA moet de schade herstellen.”

JOUW STEUN OPENT DEUREN

Al sinds de FIFA in 2010 het WK 2022 aan Qatar toewees, hamert 
Amnesty International op respect voor de mensen rechten. “Omdat 
we de risico’s kenden, stuurden we al snel onderzoekers ter plaatse 
en brachten we vaststellingen naar buiten die tot verandering 
geleid hebben. Daar zitten onze acties en die van onze partners 
– internationale vakbonden en mensenrechtenorganisaties – 
zeker voor iets tussen”, zegt Trui Van Ackere.

“Ook het grote publiek is een heel belangrijke partner in 
deze strijd. Van 2010 tot nu reageerden de mensen heel 
betrokken. Het zijn kritische burgers die het onderwerp mee 
in de schijnwerpers hielden en die de Qatarese overheid en de 
FIFA prikkelden om zaken te veranderen.”

Die steun van het internationale publiek geeft onze 
lobbyisten achter de schermen meer slagkracht. “Doordat 
duizenden mensen achter de oproep van Amnesty 
International staan, krijgen wij gehoor in de hoogste regionen 
van de FIFA en het ministerie van Arbeid van Qatar. Hier 
in België doen we hetzelfde op nationaal niveau: we praten 
met de Qatarese ambassadeur in Brussel en de Belgische 
Voetbalbond. En onze collega’s in andere landen doen precies 
hetzelfde.”

DE WEDSTRIJD IS NOG NIET GESPEELD

Amnesty rekent erop dat de FIFA tegemoetkomt aan alle 
arbeidsmigranten die geleden hebben om het WK mogelijk te 
maken. “We houden de mensenrechtenschendingen in Qatar 
onder de aandacht en blijven via de nationale voetbalbonden 
de FIFA onder druk zetten. Het werk hoeft niet te stoppen als 
het WK begint.”

Amnesty International eist compensatie voor uitgebuite WK-arbeiders.
Op www.amnesty-international.be/wk2022 lees je of er ondertussen al
witte rook kwam vanuit het FIFA-kamp.

“Doordat duizenden mensen achter 
Amnesty staan, krijgen wij gehoor in 
de hoogste regionen van de FIFA en 
het ministerie van Arbeid van Qatar.”
Trui Van Ackere, verantwoordelijke politieke zaken bij Amnesty 
International Vlaanderen
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POL EN ZIJN
IJZEREN ENGAGEMENT

Wanneer we bij Pol Thoné (80) op bezoek gaan in zijn flat in 
Wilrijk, neemt hij er meteen een aantal dikke grijs-gemarmerde 
ringmappen bij. Ze bevatten een schat aan souvenirs van alle 
acties die Pol doorheen de jaren voor Amnesty International 
op poten zette. Affiches van eetfestijnen, oproepen voor 
rommelmarkten, maar ook een stapel afrekeningen van …  
een schroothandel. 
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 Pol in zijn garagebox waar hij 
jarenlang oude metalen verzamelde ten 
voordele van Amnesty International.
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Pol en zijn vrouw waren al sinds hun 
jonge jaren actief bij de Amnesty-groep 
in Antwerpen. Naast vele schrijfacties 
organiseerde Pol er elk jaar een 
eetfestijn. “Twintig jaar heb ik dat 
gedaan, samen met de groep. En op dat 
laatste etentje waren er nog altijd 200 
deelnemers”, herinnert Pol zich. 

Ook een succesformule bleken 
de rommelmarkten ten voordele van 
Amnesty. “In het begin verzamelden 
we jaarrond spullen om een grote 
rommelmarkt mee te houden. Later 
konden mensen zelf een kraam 
reserveren om hun spullen te verkopen. 
Het standgeld ging dan integraal naar 
Amnesty.”

OUD IJZER IS GOUD WAARD

Toen het sterk geslonken Amnesty-
ploegje het laatste eetfestijn had 
afgesloten, vroeg Pol zich hardop af of 
het inzamelen van oud ijzer misschien 
een idee zou zijn om fondsen te werven. 
De anderen liepen niet meteen warm, 

maar hij besloot het te proberen. “In 
het begin ging ik twee of drie keer per 
jaar naar de schroothandel met het ijzer. 
Maar na een tijd wist half Wilrijk dat 
ik ijzer inzamelde, en kwamen ze hun 
schroot brengen. Die schroothandelaar 
kent mij intussen heel goed.” (lacht)

Een tiental jaar bracht Pol met de 
regelmaat van de klok een lading 
metalen naar de schroothandel. De 
waarde die hij ervoor in ruil kreeg, 
schreef hij elke keer over naar 
Amnesty International. Hij klokte 
enkele maanden geleden af op een 
fenomenaal bedrag van 22.663 euro. 

Pol lijkt het allemaal vanzelfsprekend te 
vinden. “Voor de mensenrechten moet 
je opkomen. Wat er bijvoorbeeld met 
vrouwen in Iran gebeurt nu. Dat zijn 
toestanden waar je tegenin moet gaan.” 
Pol troont ons mee naar de garageboxen 
onder zijn flatgebouw. Op zijn garagebox 
hangt in koeien van letters ‘Geen 
metalen meer a.u.b.’.  

METAAL MET EEN BABBELTJE

“Het is te zwaar geworden. Ik mag 
niks meer tillen omdat mijn schouders 
versleten zijn”, vertelt hij met zichtbare 
spijt. “Mensen lieten hun ijzer achter 
voor mijn garagepoort. En hier, aan 
mijn werkbank, heb ik ontelbaar veel 
wasmachines en andere toestellen uit 
elkaar gehaald. Het was dus nog leerrijk 
ook”, lacht hij. 

Een buurvrouw passeert en treedt 
hem bij: “Het is spijtig dat het stopt. 
Want we brachten ijzer, maar dat was 
altijd met een babbeltje.” Pol knikt: 
“Door dit te doen, leerde ik de mensen 
uit mijn appartementsblok veel beter 
kennen. Hier wonen 155 gezinnen hé!”

Hartelijk bedankt aan Pol en aan 
iedereen die met een actie of gift ons 
werk voor mensenrechten mee mogelijk 
maakt. Zoals Pol bewijst: met een simpel 
idee kan je een groot verschil maken!

ZET ZELF EEN ACTIE OP POTEN
Ben je geïnspireerd door het ijzeren engagement van Pol? Met een gloednieuw online 
actieplatform maken we het jou gemakkelijk om een Amnesty-actie op poten te zetten.

Stap

1
Stap

2
Stap

3 Verspreid je boodschap & zamel 
geld in voor mensenrechten

Dankzij je eigen actiepagina is het 
veel gemakkelijker om vrienden of 
genodigden te informeren. Zo help je 
opkomen voor mensenrechten.

Maak een eigen 
actiepagina aan

Personaliseer je pagina, 
leg uit wat je wil doen en 
maak bezoekers warm voor 
je actie.

Bedenk een actie of 
kies een gelegenheid

Bak wafels, poets fietsen,  
grimeer kinderen, loop een halve 
marathon, vier je verjaardags  feest, 
jubileum of babyborrel.

GA NAAR WWW.ACTIEVOORAMNESTY.BE EN GA VAN START!
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GOLF VAN EXECUTIES
STUIT OP VERZET IN IRAN

De hele wereld werd dit najaar getuige van 
moedige Iraanse burgers die hun onvrede 
uitschreeuwen over de onderdrukking en de 
straffeloosheid in hun land. Maar ook eerder 
dit jaar was er al gedurfd protest tegen het 
Iraanse regime. Kinderen en families van 
terdoodveroordeelde gevangenen zijn in opstand 
gekomen tegen de doodstraf en de aanzienlijke 
stijging van het aantal executies in hun land.

“De toename van het 
aantal executies toont 
opnieuw hoezeer het 
Iraanse regime uit de 
pas loopt met de rest 
van de wereld.”
Roya Boroumand, uitvoerend directeur 
van de Iraanse mensenrechtenorganisatie 
Abdorrahman Boroumand Centre
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DE DOODSTRAF ALS POLITIEK DRUKMIDDEL
Iran blijft de Zweeds-Iraanse spoedarts en VUB-gastprofessor Ahmadreza 
Djalali inzetten als gijzelaar. Puur uit wraak voor Iraanse eisen die niet 
ingelost worden, dreigt Iran dr. Djalali te executeren. De arts zit al meer dan 
6 jaar vast in de dodencel en hoewel zijn executie al enkele keren uitgesteld 
werd, blijft zijn leven aan een zijden draadje hangen. Ahmadreza en zijn 
geliefden leven al jaren met de gedachte dat elke dag zijn laatste kan zijn. 
Dankzij jouw steun strijdt Amnesty op alle mogelijke manieren tegen zijn 
executie en voor zijn vrijlating.

In Iran duiken op sociale media 
al enige tijd aangrijpende video’s 
op. Je ziet er moedige families van 
terdoodveroordeelde gevangenen die 
met borden oproepen om hun geliefde 
van de executie te redden. Ze pleiten 
vurig voor de afschaffing van de 
doodstraf in hun land. Ze spreken om 
gehoord te worden in alle hoeken van 
de wereld en hopen op steun van de 
internationale gemeenschap.

In sommige gevallen leidde hun 
vreedzame protest al tot arrestatie door 
de veiligheidstroepen. Zorgwekkend, 
want het Iraanse regime deinst er niet 

voor terug om met bruut geweld op 
te treden tegen demonstranten. Dat 
bewijst ook de bloedige aanpak van de 
protesten naar aanleiding van de dood 
van Mahsa (Zhina) Amini – die door de 
‘zedenpolitie’ hardhandig gearresteerd 
werd omdat ze haar hoofddoek te los 
zou gedragen hebben.

ELKE DAG ÉÉN EXECUTIE
Het is geen toeval dat het protest 
tegen de doodstraf in Iran dit jaar is 
opgelaaid. Hoewel steeds minder landen 
de doodstraf uitvoeren, zien we in Iran 
een wrede golf van executies. Tijdens 
de eerste zes maanden van 2022 
executeerden de Iraanse autoriteiten 
gemiddeld één persoon per dag, soms 
meer. Als het zo doorgaat, overschrijdt 
het land al deze herfst de kaap van 314 
executies van vorig jaar. 

“De toename van het aantal executies 
toont opnieuw hoezeer Iran uit de 
pas loopt met de rest van de wereld. 
144 landen al hebben de doodstraf 
wettelijk of in de praktijk van tafel 
geveegd”, reageert Roya Boroumand, 
uitvoerend directeur van de Iraanse 
mensenrechtenorganisatie Abdorrahman 
Boroumand Centre. Het werkelijke 

aantal executies in Iran ligt waarschijnlijk 
nog hoger, gezien de geheimhouding 
rond het aantal doodvonnissen dat de 
autoriteiten opleggen en uitvoeren.

Volgens de Iraanse wet is de doodstraf 
van toepassing op tal van misdrijven, 
waaronder financiële misdrijven. Maar 
ook bepaalde handelingen die volgens 
het internationaal recht helemaal geen 
misdrijf zijn, zoals seks met toestemming 
tussen personen van hetzelfde geslacht, 
worden in Iran met de dood bestraft. 
Het land is erom berucht doodstraffen 
op te leggen na oneerlijke processen, 
waarbij “bekentenissen” die na foltering 
zijn afgedwongen routinematig als bewijs 
worden gebruikt.

 
Wil je mee deze boodschap verspreiden? Laat de moedige families weten dat je solidair 
bent en maak samen met hen lawaai op sociale media. Neem een selfie met de 
boodschap ‘Stop executions in Iran’ en post hem met de hashtag #DoNotExecute.
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Help mee de doodstraf te bannen

Met jouw gift strijden we samen tegen 
de doodstraf. Van een gift van 40 euro of 
meer per jaar krijg je tot 45% terug via de 
belastingen. Een gift van 40 euro kost je dus 
maar 22 euro. Scan de QR-
code, doe vandaag nog een 
(extra) gift en mis je fiscaal 
voordeel voor 2022 niet.
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WAT DOE JE VOOR AMNESTY 
INTERNATIONAL? 
“Mijn vrouw en ik steunen Amnesty al 
lange tijd met een financiële bijdrage. 
We liepen op straat toen we werden 
aangesproken door iemand van Amnesty. 
Zo zijn we donateur geworden. Als ik het 
me goed herinner tenminste, want ik 
spreek over gemakkelijk 20 jaar geleden. 
(lacht) We kenden de organisatie wel al 
een beetje. We hebben er altijd sympathie 
voor gehad.” 

WAAR KOMT JE MOTIVATIE VANDAAN?
“Ik begon als “onwetend collegestudentje”  
handelsingenieur te studeren. Aan 
de unief maakte ik mei ’68 mee en 
ontmoette ik mensen met andere 
ideeën. Ik begon me vragen te stellen: 
mijn beste krachten besteden aan het 
rijker maken van aandeelhouders, was 
dat wat ik de rest van mijn leven wou 
doen? Nee dus. Mijn eerste job was 
uiteindelijk opbouwwerk. Ik werkte rond 
speelruimte en het recht op spel voor 
kinderen in Hove, een villagemeente 
met veel asfalt en hardrijdende auto’s. 
Daarna ben ik altijd blijven werken 

voor de rechten van mensen, onder 
meer in garagecollectief De Krikker 
en werkervaringsproject Educar. 
Door Amnesty te steunen, kan ik ook 
opkomen voor mensenrechten waar ik 
zelf geen actie kan voeren.”

WIE OF WAT INSPIREERT JE?
“Eén boek heeft een ongelooflijke impact 
gehad op mijn manier van kijken naar 
de wereld, dankzij een professor van 
de sociale pedagogie, mijn tweede 
studie. Het gaat om ‘Pedagogie van de 
onderdrukten’ van de Braziliaanse Paulo 
Freire. Hij leerde volwassenen niet alleen 
lezen en schrijven, maar ook participeren 
in de samenleving. Freire plaatste 
dialoog en uitwisseling centraal in het 
leerproces. Terwijl de mensen leerden 
schrijven, leerden ze ook over het 
onrecht dat zij en anderen meemaakten. 
Het is pedagogie vanuit het leven en 
vanuit het hart. De moeite om te lezen!”

WELK MENSENRECHT LIGT JE ZEER NA 
AAN HET HART? 
“Het recht op wonen, zoals het in onze  
grondwet staat, maar waar de Vlaamse 

regering een lachertje van maakt. Met 
De Woongenoten werken we daaraan. 
Mensen zijn niet gelijk, maar wel 
gelijkwaardig. Alle mensen hebben 
recht op respect. En dat moet zich 
vertalen. In behoorlijk wonen, maar 
ook in persoonlijke groei, onderwijs, 
participatie in een bedrijf of organisatie, 
verantwoordelijkheid mogen nemen, 
serieus genomen worden kortom.” 

WELKE BOODSCHAP HEB JE VOOR DE 
ANDERE AMNESTY-SUPPORTERS? 
“Als je Amnesty steunt, maak Amnesty 
dan ook in je eigen leven waar. Want in 
onze eigen omgeving worden we ook 
geconfronteerd met onrecht. Soms zijn 
we er zelfs de oorzaak van. Heb geen 
schrik om met mensen in het reine te 
komen en mekaar een tweede kans te 
geven.”

 PORTRET VAN EEN SUPPORTER

* De Woongenoten is een burgervereniging die zich 
inzet voor het recht op wonen, door mensen met 
een laag inkomen aan een goede en betaalbare 
woning te helpen in de zuidrand van Antwerpen.

“IEDEREEN HEEFT RECHT OP RESPECT”
Wanneer we Bob Docx uit Boechout spreken, is hij net 
terug van de zelfplukboerderij met een hele oogst aan 
kraakverse groenten. Hij heeft zich gehaast. Bob mag dan 
wel met pensioen zijn, door verschillende engagementen 
– onder meer bij burgervereniging De Woongenoten* 
en Gastvrij Boechout – blijft er weinig tijd over. Hij kiest 
daarom om geen tijd maar geld te schenken aan Amnesty 
International, al vele jaren lang.
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“Ik wil iedereen bedanken die bijdroeg  
aan de campagne en mij binnen en buiten  
Egypte verdedigde. Ik dank vooral Amnesty 
International: jullie waren de zonnestralen in het 
pikdonker. We moeten blijven spreken over wie 
vastzit. Het geeft hen hoop om aan het onrecht te 
ontsnappen dat hen is aangedaan.”
Ibrahim Ezz el-Din, mensenrechtenverdediger uit Egypte

DOE MEE MET DE

SCHRIJFMARATHON
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Elk jaar in december doen Amnesty-supporters 
mee met de Schrijfmarathon, de grootste 
mensenrechten campagne ter wereld. Met 
als resultaat: miljoenen brieven, kaartjes en 
handtekeningen om gerechtigheid te eisen 
voor tien mensen of groepen die onrecht 
meemaken. En dat werkt! Pen en papier liggen 
al klaar om er dit najaar weer in te vliegen. Wil 
jij je ook inzetten tegen onrecht? Doe dan mee 
met de Schrijfmarathon.

HOE WERKT HET?

Meedoen is simpel: bestel op www.schrijfmarathon.be jouw 
gratis schrijfpakket. Je krijgt in dat pakket alles wat je nodig 
hebt: pennen, voorbeeldbrieven, kaarten, stickers, posters en 
ander materiaal voor een succesvolle schrijfactie. Zo kan je bij 

jouw thuis, in de bib, op je werk, bij je vereniging of elders in je 
buurt een Schrijfmarathon organiseren. Alle brieven en kaarten 
die je hebt geschreven en verzameld, kan je opsturen naar 
het Amnesty-kantoor in Brussel, waar alles wordt geteld en 
gestuurd naar de eindbestemmeling.

Voer je liever actie in één klik? Teken dan een of meerdere 
Schrijfmarathonpetities online. Je kan nog een stapje 
verdergaan door de petitie nadien te delen op je sociale media. 

BRIEVEN MET IMPACT

Met alle brieven, kaarten en handtekeningen oefenen we 
zo’n massale druk uit op machthebbers dat ze die nog moeilijk 
kunnen negeren. Vorig jaar verzamelden we wereldwijd 
zo’n 4,5 miljoen brieven, kaarten en petitiehandtekeningen. 
Elk jaar zien we het effect daarvan. Dit jaar kwam 
milieuactivist Bernardo Caal Xol uit Guatemala vrij en ook 
mensenrechtenverdediger Ibrahim Ezz el-Din uit Egypte 
mocht de gevangenis verlaten. Zelfs bij de mensen die niet 
meteen gerechtigheid krijgen, zorgen de boodschappen van de 
Schrijfmarathon voor hoop op verandering.
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ACTIVISTEN IN ZIMBABWE EN BANGLADESH 
RISKEREN CELSTRAF VOOR VREEDZAAM PROTEST

Cecillia, Joanah en Netsai uit Zimbabwe hebben veel 
gemeen. Alle drie hebben ze een passie voor politiek.  
Ze zijn lid van de grootste oppositiepartij in Zimbabwe en 
Joanah is ook het jongste vrouwelijke parlementslid van het 
land. In hun vrije tijd houdt het trio van bordspelletjes spelen 
en Netflix kijken. Maar de vrouwen delen helaas nog iets 
anders: een pijnlijke herinnering aan een vreselijke aanval. 

Op 13 mei 2020 namen ze deel aan een demonstratie in  
de Zimbabwaanse hoofdstad Harare. Die was gericht tegen  
het Covid-19-beleid van de regering  
en de wijdverspreide 

honger in het land. Dat ze op straat durfden komen om hun 
ongenoegen te uiten kwam hen erg duur te staan: dezelfde 
dag nog werden ze gearresteerd, ontvoerd en gedumpt 
in een put. Ze werden twee dagen later teruggevonden in 
Bindura, 87 kilometer ver van Harare. Onder de blauwe 
plekken en snijwonden en in hun gescheurde kleren werden 
ze naar het ziekenhuis gebracht. De vrouwen getuigden 
achteraf hoe ze tijdens de ontvoering een hele nacht 
geslagen, gefolterd en seksueel misbruikt 
werden.
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MEERDERE KEREN GEARRESTEERD

De Zimbabwaanse minister van Justitie 
beweert nu dat Cecillia, Joanah en 
Netsai logen over hun ontvoering. Op 
26 mei 2020 werden ze door de politie 
aangeklaagd voor het verzinnen van 
hun verhaal. Sindsdien zijn ze meerdere 
keren gearresteerd nadat ze openlijk 
spraken over hun situatie. Bij hun laatste 
arrestatie in 2021 was het argument 
dat ze de lockdownmaatregelen niet 
gevolgd zouden hebben terwijl ze een 
persconferentie gaven.

In plaats van de vrouwen te 
intimideren, zou de politie hun 
getuigenissen over de ontvoering 
moeten onderzoeken. Nu riskeren ze 
jaren celstraf.

Het is belangrijk dat de betrokken 
overheden de druk voelen van een 
internationale gemeenschap die 
hun daden afkeurt en gerechtigheid 
eist. Niemand zou gearresteerd of 
geïntimideerd mogen worden simpelweg 
omdat die gebruikmaakt van zijn recht 
op vrije meningsuiting. Cecillia, Netsai 
en Joanah verdienen onze steun en 
zijn daarom één van de tien verhalen 
van de Schrijfmarathon dit jaar.

VERVOLGD VOOR EEN FACEBOOKBERICHT

Shahnewaz is een klimaatactivist uit Bangladesh. Zijn engagement is 
het resultaat van hoe hij opgroeide: hij zag als kind meermaals hoe zijn 
dorpsgenoten hun huizen verloren na een verwoestende orkaan.

In mei 2021 uitte hij op Facebook zijn bezorgdheid over de milieu-
impact van een nieuwe steenkoolcentrale in zijn regio. Volgens Shahnewaz 
was er een link met de klimaatopwarming. Hij riep de jeugd op om verzet 
te tonen door te schrijven tegen dit onrecht. Daarvoor werd hij 80 dagen 
vastgehouden. Hij is op borgtocht vrij, maar wordt ervan beschuldigd 
de openbare orde te willen verstoren met valse informatie. De aanklacht 
tegen hem komt van de steenkoolcentrale. Shahnewaz riskeert nu een 
celstraf van 10 jaar.

TOON JE STEUN VIA DE SCHRIJFMARATHON

De situatie van zowel Shahnewaz als Cecillia, Netsai en Joanah tonen hoe moeilijk 
of gevaarlijk het kan zijn om je mening te uiten of vreedzaam te protesteren. 
Zeker als je daarmee tegen de schenen schopt van wie de macht in handen 
heeft. Nochtans is het belangrijk dat iedereen vrij is om te signaleren wanneer 
overheden of bedrijven iets doen dat slecht is voor onze gezondheid, onze 
omgeving en onze veiligheid.

WIL JE OOK JOUW STEUN TONEN AAN CECILLIA, NETSAI, JOANAH EN SHAHNEWAZ?

Ga naar www.schrijfmarathon.be en bestel jouw gratis schrijfpakket of teken een petitie online!
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“De taliban proberen ons op te sluiten, ons uit de samenleving 
te weren en alles wat we hebben te verwoesten. Maar we 
hebben hoop. We hebben dromen. Zelfs als ze ons in de boeien 
slaan, zullen we overwinnen. We zullen ons bewijzen, aan hen 
en aan iedereen.”
Een Afghaans meisje uit de middelbare school

4 REDENEN OM AFGHAANSE 
VROUWEN EN MEISJES TE 
STEUNEN
Sinds de taliban een dik jaar geleden de macht overnamen 
in Afghanistan, ziet de toekomst er voor vrouwen en meisjes 
drastisch anders uit dan in de 20 jaar daarvoor. De taliban de 
facto regering zégt dat ze mensenrechten respecteert, maar 
dat staat haaks op wat Amnesty-onderzoekers vaststellen. Hun 
beleid discrimineert vrouwen en meisjes in bijna alle aspecten 
van hun leven. In ons rapport Death in Slow Motion: Women 
and Girls under Taliban Rule lees je talloze feiten die dat 
aantonen. We lichten er hier 4 uit.

1  MEISJES MOGEN NIET NAAR SCHOOL
In de periode dat de taliban de macht uit handen 
moesten geven, van 2001 tot 2021, steeg het 

aantal meisjes dat middelbare school volgde spectaculair: 
van 6 tot 40%. Die positieve evolutie is nu grotendeels 
teruggedraaid. Allerlei beperkingen over kleding en gedrag 
weren meisjes van de schoolbanken en voort gezet onderwijs 
volgen is voor vrouwen en meisjes verboden.

2  MEER KINDHUWELIJKEN EN GEDWONGEN 
HUWELIJKEN
Hoewel de taliban officieel gekant zijn tegen 

kindhuwelijken en gedwongen huwelijken, komen die vaker 
voor sinds zij opnieuw de plak zwaaien. De oorzaken houden 
rechtstreeks verband met het beleid van de taliban. Zo drijft 
de economische en humanitaire crisis in het land kwetsbare 
families ertoe meisjes uit te huwelijken in ruil voor een 
bruidsschat. Ook dwingen talibanleden soms vrouwen om 
met hen te trouwen, of huwelijken ouders hun dochters uit 
aan andere mannen om dat net te voorkomen.

20   november 2022



TOON JE SOLIDARITEIT
EIS DAT DE TALIBAN MENSENRECHTEN

BESCHERMEN EN VRIJWAREN EN TEKEN DE PETITIE.

amnesty-international.be/afghanistan1jaartaliban

3  GEEN HULP VOOR SLACHTOFFERS VAN 
HUISELIJK GEWELD
Voor de taliban in 2021 aan de macht kwamen, 

hadden al 9 op de 10 vrouwen in Afghanistan te maken 
met partner- of huiselijk geweld. Een gruwelijk cijfer, maar 
tot dan bestond er wel een netwerk van opvangplaatsen en 
diensten die deze vrouwen hielpen. Vandaag is dit volledig 
ontmanteld. Vrouwen die thuis geslagen of verkracht worden, 
kunnen nergens meer terecht voor juridische bijstand, 
medische verzorging en psychosociale steun.

4  PROTESTEREN? LESJE LEREN
De vrouwen van Afghanistan laten zich niet 
zomaar uit de maatschappij zetten. Sinds de 

machtsgreep door de taliban komen ze in het hele land 
vreedzaam op straat. Daarbij lopen ze ernstige risico’s: 
vrouwen die protesteren, worden willekeurig opgesloten en 
slachtoffer van gedwongen verdwijning. Ze worden geslagen 
en op andere manieren mishandeld, zowel fysiek als 
psychologisch. Vaak zitten ze dagenlang gevangen zonder 
enige vorm van proces. 

©
 K

ia
na

 H
ay

er
i /

 A
m

ne
st

y 
In

te
rn

at
io

na
l 

   november 2022 21



AMNESTY INTERNATIONAL IN JE TESTAMENT

WIST JE DAT …

… elk jaar steeds meer mensen een goed doel opnemen 
in hun testament? Vorig jaar lieten 1.163 mensen in 
Vlaanderen iets na aan een goed doel.  

…  je niet over een groot vermogen moet beschikken om 
een goed doel op te nemen in je testament? Je kan ook 
kleine bedragen of goederen nalaten. Een eigen woning 
is vaak een belangrijk onderdeel van je vermogen.  

…  je op elk moment je testament kan wijzigen of 
herroepen?

…  in Vlaanderen nalatenschappen aan een goed doel 
sinds 1 juli 2021 belast worden tegen 0%? Dit wil 
zeggen dat Amnesty jouw nalatenschap integraal kan 
inzetten voor mensenrechten. 

…  je met al je vragen terechtkunt bij onze 
vertrouwenspersoon voor legaten Dirk Weets? Je kan 
Dirk vrijblijvend contacteren via 0488 56 44 39 of 
legaten@amnesty-international.be.

…  je jouw idealen laat voortleven als je Amnesty 
International Vlaanderen opneemt in je testament? Zo 
steun je mensenrechten, nu en in de toekomst.

MEER WETEN OVER
AMNESTY INTERNATIONAL IN JOUW TESTAMENT?
Bestel nu onze gratis brochure op
www.amnesty-international.be/legatenbrochure

6 WEETJES OVER EEN
BIJZONDERE MANIER
VAN GEVEN
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VOORBEELDBRIEF
(Datum, plaats)

Dear Prosecutor General,

I am writing to express my concern regarding the 
appeal against the acquittal of human rights defenders 
– Elżbieta, Anna and Joanna – absurdly charged 
with “offending religious beliefs” in relation to posters 
depicting the Virgin Mary with a halo around head and 
shoulders in the rainbow colors of the LGBTI pride flag.  

Having, creating or distributing posters such as these, 
should not be a criminal offense and is protected under 
the right to freedom of expression. They were found ‘not 
guilty’ in March 2021 and in January 2022. But now, 
Elżbieta, Anna and Joanna have to go on trial once more 
to defend their rights after your appeal at the Court of 
Cassation. 

I urge you to drop the appeal against the acquittal and 
ensure that the three women can carry out their peaceful 
activism free from harassment or reprisals by the 
authorities.

Yours sincerely, 

(Jouw naam)

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

Elżbieta, Anna en Joanna zijn gekende 
mensenrechtenverdedigers uit Polen. Ze maken zich 
sterk voor rechtvaardigheid en gelijkheid in hun land en 
voeren al jaren strijd tegen haat en discriminatie. Door 
hun vreedzame activisme werden ze het doelwit van de 
Poolse autoriteiten. Die klaagden de vrouwen aan voor 
“het beledigen van religieuze overtuigingen” omdat ze een 
poster van de maagd Maria met een regenboogaureool 
hadden verspreid. De regenboogkleuren staan symbool 
voor de LGBTI+-gemeenschap.
Hoewel de activisten al twee keer vrijgesproken werden, 
riskeren ze twee jaar cel omdat de autoriteiten alweer 
beroep hebben aangetekend. Deze zaak is het zoveelste 
voorbeeld van de Poolse autoriteiten die vreedzame 
activisten intimideren en hun werk onmogelijk proberen te 
maken.

 Schrijf een brief naar de openbare aanklager 
en eis dat het beroep tegen hun vrijspraak wordt 
afgewezen.

Stuur naar:
Prosecutor General Zbigniew Ziobro
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warsaw
POLAND

Stuur een kopie naar:
Ambassade van Polen 
Ambassadeur Rafal Piotr Siemianowski 
Stevinstraat 139
1000 Brussel 
E: bebruamb2@msz.gov.pl

SCHRIJFACTIE: POLEN
ACTIVISTEN RISKEREN OPNIEUW
2 JAAR CEL

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

ONTDEK MEER SCHRIJFACTIES
amnesty-international.be/schrijfacties
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PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

729

Amnesty International Vlaanderen vzw
Goffartstraat 32 - 1050 Brussel

Een verbod op abortus stopt abortus niet, maar maakt het enkel onveiliger.
Help ons het recht op veilige en legale abortus in De Verenigde Staten te beschermen. 
Teken onze petitie: scan de QR-code of ga naar amnesty-international.be/vs-abortus.

LEGAAL VEILIG

EEN EIGEN KEUZE

WAT ABORTUS MOET ZIJN:
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