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8 maart jaarlijkse Internationale Vrouwendag  

STOP DISCRIMINATIE VAN EGYPTISCHE VROUWEN  
 
Voorburg, 3 maart 2013 
Vrijdag 8 maart is het de jaarlijkse internationale vrouwendag. Ook Amnesty groep Voorburg zet 
zich in voor Egyptische vrouwen met diverse acties rondom 8 maart. Vrouwen in Egypte hebben 
niet dezelfde rechten als mannen. Zij aan zij met de mannen, demonstreerden de vrouwen 
tijdens de Arabische Lente voor een betere toekomst. Dat moesten velen van hen duur bekopen. 
Vrouwelijke demonstranten werden extra hard aangevallen, seksueel misbruikt en onderworpen 
aan ‘maagdelijkheidstests’. Sommigen dienden aanklachten in tegen agenten en militairen. Met 
de aanklachten werd niets gedaan, ze verdwenen rechtstreeks in de prullenbak. De toekomst ziet 
er helaas niet beter uit. De nieuwe grondwet staat gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de 
weg. Discriminatie op grond van sekse wordt niet expliciet verboden.  
 
Diverse acties van Amnesty Voorburg  
Met een actiekaart gericht aan de Egyptische president Morsi roepen we op een einde te maken aan de 
discriminatie van vrouwen. We dringen er op aan dat autoriteiten de Egyptische wetten in 
overeenstemming brengen met de internationale wetten en standaarden en hun voorbehouden bij het 
Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen in te trekken. De 
vrijwilligers van Amnesty Voorburg hebben speciaal gekozen voor actiekaarten omdat deze een 
maximaal effect kunnen hebben op de Egyptische autoriteiten. Amnesty roept iedereen op om de 
kaarten zo snel mogelijk na de actie op te sturen naar het adres in Egypte, zodat er dagelijks allerlei 
verschillende pakketjes binnenkomen bij president Morsi.  
 
De actiekaarten zijn gratis af te halen op 10 maart tijdens de speciaal voor de internationale 
vrouwendag gehouden kerkdienst in de Kruisheuvelkerk en op 30 maart bij de Amnestystand in de 
Voorburgse bibliotheek. 
 

Amnesty International 
Amnesty’s werk blijft helaas nodig. Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd 
plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer 
van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. 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. 
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