
 

 

P e r s b e r i c h t 
 

Landelijke collecte Amnesty International ‘Geef om vrijheid’ 
 
Voorburg, 21 februari 2015 
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in maart voor de dertiende keer een 
landelijke collecte. In Voorburg gaan er ruim veertig collectanten van 1 tot en met 7 maart 2015 
de straat op om te collecteren. Met de slogan ‘Geef om Vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken dat 
vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van mensen 
te waarborgen. 

 

Geef om vrijheid  
In 2014 gingen in heel Nederland 25.000 vrijwilligers langs de deuren en werd er ruim €1,62 miljoen 
opgehaald voor het mensenrechtenwerk van Amnesty. Met bijdragen van leden en door giften, zoals 
tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt. Het is nog steeds hard 
nodig dat Amnesty International wereldwijd opkomt voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen. 
Amnesty is volstrekt onpartijdig en onafhankelijk. Om die onafhankelijkheid te kunnen garanderen 
neemt Amnesty voor acties en onderzoek geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze 
groeperingen.  
 
Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Bijvoorbeeld 
opkomen voor de gerechtigheid van blogger Raif Badawi uit Saudi-Arabië. Raif werd in mei 2014 
veroordeeld tot tien jaar cel, duizend stokslagen (vijftig per week) en een boete van 191 duizend euro 
voor het ‘beledigen van de islam’. 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. 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. Afgelopen januari kreeg Raif de eerste serie stokslagen. Woordvoerder van 
Amnesty International Emile Affolter: “Raif is nadat hij de eerste stokslagen heeft ontvangen naar de 
ziekenboeg in de gevangenis gestuurd. Daar heeft een dokter gezegd dat hij door de verwondingen 
fysiek niet in staat is om weer vijftig stokslagen te ontvangen. Het advies was dit uit te stellen. Dit geeft 
volgens ons aan hoe gruwelijk en barbaars deze straf is.” Voor Raif Badawi blijft het gevaar binnenkort 
weer slachtoffer te worden van deze gruwelijke lijfstraf. 

 
Kom in actie en maak de collecteweek tot een succes  
De Amnestygroep Voorburg is nog op zoek naar collectanten voor de collecteweek van 1 tot en met 7 
maart 2015. Amnesty Voorburg collecteert langs de deuren in onder andere de Herenstraat en op het 
Julianaplein. Geïnteresseerden kunnen informatie vragen of zich aanmelden, bijvoorbeeld als 
collectant, via het mailadres Amnesty.Voorburg@yahoo.com Voor meer informatie kijk op 
www.amnesty.nl/collecte 
 
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 collecte 

op www.amnesty.nl/collecte 
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