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Amnesty roept op tot actie tijdens fakkelwake en schrijfmarathon 
 
Voorburg, 1 december 2014 
Op woensdag 10 december, de Dag van de Mensenrechten, organiseert Amnesty Voorburg 
samen met de groep Leidschendam de jaarlijkse fakkelwake van 17.00 uur tot 19.00 uur op het 
Julianaplein te Voorburg. Op deze dag komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie 
voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Ook houdt Amnesty Voorburg haar jaarlijkse 
schrijfmarathon op zaterdag 13 december van 10.00 uur tot 17.00 uur in de Oude Kerk aan de 
Herenstraat. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan de fakkelwake en de 
schrijfmarathon.  

 

Kom in actie voor de rechten van de mens  
Elk jaar vraagt Amnesty op 10 december, de Dag van de Mensenrechten, aan de Nederlandse 
bevolking om in actie te komen voor de mensenrechten. Met het fakkellicht wil de Amnestygroep 
Voorburg mensen op het Julianaplein van 17.00 uur tot 19.00 uur attent maken op de voor iedereen 
belangrijke mensenrechten.  
 
Duizend zweepslagen voor blogger Badawi 
Tijdens de fakkelwake en schrijfmarathon wil Amnesty dit jaar aandacht vragen voor onder andere de 
gerechtigheid van de blogger Raif Badawi uit Saudi-Arabië. Raif werd in mei 2014 veroordeeld tot tien 
jaar cel, duizend zweepslagen (vijftig per week) en een boete van 191 duizend euro voor het ‘beledigen 
van de islam’. Op 1 september werd de straf in hoger beroep door het gerechtshof in Jeddah bevestigd. 
De eerste serie zweepslagen kan door de uitspraak al binnen enkele weken worden uitgevoerd. 
Amnesty beschouwt Raif Badawi als gewetensgevangene die alleen maar vastzit omdat hij als blogger 
op vreedzame wijze gebruik maakte van zijn recht op vrije meningsuiting. Raif Badawi is medeoprichter 
van een van de grootste online fora van Saudi-Arabië. Dit is de werkelijke reden voor zijn veroordeling. 
De Saudische autoriteiten voeren een meedogenloze campagne om vreedzame activisten de mond te 
snoeren. Hierbij worden ernstige maatregelen, zoals zware gevangenisstraffen en lijfstraffen, niet 
geschuwd. Kom in actie en roep de Saudische autoriteiten op Raif Badawi onmiddellijk vrij te laten. 
Iedereen is van harte welkom om een handtekening te plaatsen onder een brief waarin om de vrijlating 
van Raif Badawi wordt verzocht. 

 

Oproep tot schrijven voor gerechtigheid 
Op zaterdag 13 december organiseert Amnesty Voorburg een schrijfmarathon van 10.00 tot 17.00 uur 
in de Voorhof van de Oude Kerk aan de Herenstraat 77. De schrijfmarathon maakt deel uit van 
Amnesty’s jaarlijkse schrijfactie. Wereldwijd schrijven er honderdduizenden mensen naar de autoriteiten 
van verschillende landen, om op te komen voor een persoon van wie de rechten ernstig worden 
geschonden. De pen is daarbij een machtig wapen. Iedereen is van harte welkom om brieven te 
ondertekenen en kaarten te sturen naar slachtoffers. Op deze manier worden slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen een hart onder de riem gestoken en de autoriteiten aangezet tot actie. 
 
Veroordeeld tot hoge en oneerlijke straffen 
Dit jaar schrijft Amnesty brieven voor personen die zijn veroordeeld tot hoge en oneerlijke straffen. 
Twee van hen zijn Moses Akatugba en Mohammed al-Qahtani. Moses Akatugba uit Nigeria was 
zestien toen hij in november 2005 werd gearresteerd. Hij werd verdacht van een gewapende overval, 
hoewel hij zegt daar niet bij betrokken te zijn geweest. Bij zijn ondervraging op het politiebureau werd hij 
gruwelijk gefolterd en zo gedwongen om bekentenissen te ondertekenen. Na acht jaar in de gevangenis 
werd hij veroordeeld tot de doodstraf door ophanging. Amnesty roept de Nigeriaanse autoriteiten op het 
doodsvonnis in te trekken. Amnesty vraagt het publiek ook om door middel van petitielijsten 
handtekeningen te zetten voor de zaak van Mohammed al-Qahtani uit Saudi-Arabië, een prominente 
mensenrechtenverdediger. Mohammed is medeoprichter van mensenrechtenorganisatie ACPRA. Hij 
werd een jaar geleden tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld voor ‘het vormen van een onwettige 
organisatie’ en ‘het verspreiden van valse informatie naar buitenlandse groepen.’ De werkelijke reden 
voor de celstraf is zijn inzet voor de mensenrechten. Momenteel zit Mohammed gevangen onder 
zorgwekkende omstandigheden. Amnesty roept de Saudische autoriteiten op om Mohammed al-
Qahtani onmiddellijk vrij te laten. 
 
 



 

 

Amnesty International 

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty doet onderzoek en voert actie 

gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige mensenrechtenschendingen. Deze vinden nog 

steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. 

Gewetensgevangenen krijgen vaak oneerlijke processen en de doodstraf wordt nog steeds uitgevoerd.  

Meer informatie over Amnesty Voorburg vindt u op de site www.voorburg.amnesty.nl en over de 

schrijfmarathon www.amnesty.nl/schrijfmarathon. 
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