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1. Voorwoord 
 

Geachte lezer, 
Hierbij biedt de Voorburgse groep van Amnesty International u het jaarverslag over 2013 en 
2014 aan. Een jaarverslag over twee jaar. Door de afname van het aantal leden in onze 
groep kregen we het zo druk dat het er niet van kwam over 2014 een apart verslag uit te 
brengen. Reden te meer voor u om dit te lezen. 
In 2013 vierden we ons 40-jarig jubileum. Niet om een feestje te vieren, maar om het werk 
van Amnesty nog eens flink in het zonnetje te zetten. Op 7 november hebben we een thema-
avond georganiseerd rond Social Media en Mensenrechten. Burgemeester van der Sluijs 
opende de avond en leverde in zijn speech genoeg ammunitie (naar aanleiding van het net 
verschenen Amnesty-rapport over Etnisch profileren) voor onze gast, schrijfster en 
politicoloog  Monique Samuel, om daarop te reageren. Monique ging daarna in op de rol die 
de media spelen bij de protesten in Egypte en andere landen. Floor Beuming, van het 
hoofdkantoor van Amnesty in Amsterdam, vertelde over het werk dat nu ook meer van social 
media gebruik maakt. Bekijk de foto’s van de avond op onze website van Amnesty Voorburg.  
De werkwijze van Amnesty International om actie te voeren is dus sterk uitgebreid: naast het 
verzenden van brieven en tekenen van petities zijn sms- e-mailacties, het tekenen online 
petities, aandacht vragen via Twitter en Facebook en niet te vergeten de Urgent Action App.   
De Urgent Action App is een aanrader voor mensen die graag mee willen doen aan 
spoedacties, bijvoorbeeld als bekend wordt dat mensenrechtenactivisten zijn opgepakt of in 
gevaar zijn. Met een druk op de knop kun je een petitie tekenen of een mail versturen.  
De Voorburgse Amnestygroep heeft al een tijdje een Facebook account en ook doen we 
volop mee met Twitter via @Mensen_rechten. De 1000 volgers zijn we al gepasseerd. Met 
dank aan ons groepslid Marlise Hof. 
Overige vermeldenswaardige activiteiten waren de Write-for-Right actie, een schrijfmarathon 
rond 10 december. Geopend met een schrijven door wethouder Gregor Rensen. Daarna een 
continue bezetting met schrijvers. Een actie die we hebben herhaald in 2014. In heel het land 
doen meer dan 200 groepen op of rond10 december mee met de schrijfmarathon 
In 2013 was ook de Voorburgse fakkelwake onderdeel van de Lijn van Licht. Mooie 
symboliek van groepen in plaatsen langs de Randstadrail. Omdat de plek (station 
Leidschendam-Voorburg) niet ideaal is, hebben we besloten om in 2014 de fakkelwake te 
houden op het Julianaplein. Ook niet ideaal: erg koud en winderig, de fakkels waaiden uit!  
 
Gelukkig zijn er ook weer goede dingen te melden. Een aantal voorbeelden van acties van 
Amnesty waar wij in Voorburg aan meededen en waardoor mensen zijn vrijgelaten:  
Nasrin Sotoudeh, Iraanse mensenrechtenadvocaat en winnares van de Sacharovprijs 2012, 
werd in 2010 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf vanwege ‘propaganda tegen de staat’. 
Zij werd in september 2013 vrijgelaten. Nasrin bedankte Amnesty International en iedereen 
die zich heeft ingezet voor haar vrijlating: 'ik ben me bewust geweest van jullie inzet en ik wil 
jullie bedanken voor al het werk wat jullie hebben gedaan'. 
Ahmad Qatamesh werd op 27 december vrijgelaten na bijna drie jaar in administratieve 
detentie. De Palestijnse politiek commentator werd sinds april 2011 zonder officiële 
aanklacht vastgehouden door de Israëlische autoriteiten. Zijn vrouw stuurde een bericht naar 
Amnesty: ‘Met blijheid informeer ik jullie over de vrijlating van Ahmed. Daarom wil ik mijn 
waardering sturen voor alle steun die jullie ons gaven in deze moeilijke tijd.’  
Op 21 juni 2014 werd de Wit-Russische mensenrechtenverdediger Ales Bialiatski vrijgelaten. 
Ales Bialiatski kwam vrij na drie jaar in de gevangenis gezeten te hebben. Hij zat een 
gevangenisstraf van vierenhalf jaar uit voor het gebruik van zijn persoonlijke bankrekeningen 
in Litouwen en Polen om Viasna, het mensenrechtencentrum dat slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen steunt en informatie verzamelt, te financieren. De veroordeling 
was een manier om zijn mensenrechtenwerk te dwarsbomen. Ales liet Amnesty weten 
dankbaar te zijn voor alle brieven die mensen hem stuurden: ‘Ik wil jullie bedanken voor de 
morele steun. Dat ik brieven kreeg van gewone mensen, maakte voor mij een groot verschil.’ 

http://www.voorburg.amnesty.nl/
https://spoedacties.amnesty.nl/
https://www.facebook.com/amnestyvoorburg
https://twitter.com/Mensen_rechten
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In 2014 voerden wij actie tijdens het Cultureel Zomerfestival op het Julianaplein en was er 
een schrijfactie voor de Mexicaanse Claudia Medina die door mariniers was gemarteld om 
een verklaring af te dwingen voor iets dat ze niet had gedaan. De petitie leverde 343.883 
handtekeningen op van over de hele wereld en zij werd in oktober 2014 vrijgelaten. In een 
videoboodschap bedankte zij de Nederlandse Amnesty-supporters: ‘Ik strijd al twee jaar voor 
gerechtigheid. Ik weet dat ik die ooit zal krijgen, omdat ik duizenden geweldige mensen zoals 
jullie aan mijn zijde heb. Duizendmaal dank!’ 
Voor een uitgebreidere lijst van mensen die zijn vrijgelaten en waar wij in Voorburg voor 
hebben geschreven zie de bijlage bij dit jaarverslag. 
 
Onze brieven en petities hebben dus ook echt resultaat! Jammer dat we voor het 
maandelijkse ophalen van handtekeningen nu niet meer terecht kunnen in de Centrale 
Bibliotheek in Voorburg. In ieder geval fijn dat we daar zoveel jaar hebben mogen staan. Het 
is wel nodig dat we een nieuwe locatie vinden, want er zijn nu minder gelegenheden om een 
petitie te tekenen. 
Fijn dat we nog steeds mogen staan op het Cultureel Zomerfestival en in een aantal 
Voorburgse kerken. En fijn dat er weer zoveel mensen meededen met de acties! Voor de 
overige resultaten en meedoen met acties: lees het jaarverslag en volg ons op Twitter of 
Facebook. 
 
Rest mij nog als laatste de hoop uit te spreken dat u allen het werk van Amnesty dat nog 
steeds zo hard nodig is ook in de toekomst weer zult steunen. 
 
Jeannette Ridder-Numan, voorzitter Amnesty Voorburg 
 
 

  

https://www.amnesty.nl/over-amnesty/resultaten/claudia-medina-vrijgesproken
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2. Doorlopende actiedossiers 
 
2.1 Juan Almonte Herrera 
De groep Amnesty Voorburg heeft in 2013 en 2014 actie gevoerd voor de 
mensenrechtenactivist Juan Almonte Herrera uit de Dominicaanse Republiek. Hij is lid 
van een Dominicaans comité voor mensenrechten en verdween in september 2009. 
Sindsdien is niets meer van hem vernomen. De autoriteiten hebben tot nu toe nauwelijks 
serieus onderzoek gedaan naar zijn verdwijning. Wel worden zijn familie en zijn advocaten in 
de gaten gehouden door de plaatselijke politie. De groep Voorburg heeft verschillende 
brieven geschreven om aandacht te vragen voor zijn verdwijning. Ook is tijdens een reguliere 
stand aandacht gevraagd voor hem en veel mensen hebben de brief die ter tekening lag 
ondertekend.  Helaas heeft de aandacht voor Amnesty voor zijn zaak nog niet het gewenste 
resultaat gehad en blijft aandacht voor de verdwijning van Juan Almonte Herrera gewenst. 
 

 
 
2.2 Zeynab Jalalian 
Amnesty Voorburg voert actie voor Zeynab Jalalian uit Iran. Zeynab Jalalian werd geboren 
in 1982, in Maku in Koerdisch Iran. In 2009 werd ze door het Kermanshah Revolutionaire Hof 
ter dood veroordeeld, na acht maanden gevangen te hebben gezeten. Al die tijd had haar 
familie geen informatie over haar lot. De aanklacht was ′vijandigheid tegen God′. De 
werkelijke reden was haar lidmaatschap van de Koerdische oppositiepartij. Tijdens haar 
proces (dat maar een paar minuten duurde) had Zeynab Jalalian geen toegang tot een 
advocaat. In een brief meldt ze te zijn gemarteld. Op haar vraag aan de rechter of ze 
afscheid van haar moeder mocht nemen antwoordde deze dat ze haar mond moest houden.  
In maart 2010 werd Zeynab overgebracht van de Kermanshah gevangenis naar een 
onbekende locatie. Een paar weken later, eind maart, werd ze overgebracht naar de Evin 
gevangenis in Teheran. De reden is onbekend. Volgens onbevestigde berichten van eind juni 
2010 zou Zeynabs executie aanstaande zijn, maar ze werd niet ter dood gebracht. In 2012 is 
Zeynabs doodstraf omgezet in levenslang.  
 

 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOSaxZrQhcYCFURbFAodV28ALA&url=http://iranian.com/main/2012/jul/zeinab-jalalian-prisoner-day.html&ei=i3B4VaSpMcS2UdfegeAC&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=86.95.8.158&ts=1433956447286057&auth=ttyd3fxgqrkzs4kxwoqr7npaelwopend&rndm=0.5918164687628473&v6s=2&v6t=46319&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNFg0uQT6FCvlyLz_TANnh-qK6waGQ&ust=1434042847215830
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3. Acties, campagnes en thema’s in 2013 en 2014 
 
3.1 Publieksacties in 2013 
 
3.1.1 Publieksactie petitie Cuba 
In januari vroeg Amnesty aandacht voor de situatie in Cuba, omdat geconstateerd was dat 
sinds de eerste controle in 2009 met het in acht nemen van fundamentele mensenrechten 
weinig vooruitgang was geboekt. Onafhankelijke journalisten, mensenrechtenactivisten en 
politieke tegenstanders worden nog steeds vaak lastig gevallen door veiligheidsdiensten en 
er is een toename van willekeurige arrestaties. Een petitie met een oproep aan de president 
om intimidaties te stoppen en de burgerlijke en politieke rechten te respecteren werd 
ondertekend door 95 bezoekers van onze stand. 
 
3.1.2 Kaartenactie vrouwen Colombia 

In februari deed onze groep mee aan een kaartenactie voor vrouwen in Colombia die zich 
inzetten voor verdediging van de mensenrechten. Velen van hen hebben een hoge prijs 
betaald voor hun moedige inspanningen om de cyclus van onrecht, discriminatie en 
straffeloosheid te doorbreken. Ondanks het gebrek aan goede bescherming van zichzelf en 
hun families blijven zij strijden. Een dringend verzoek aan de Colombiaanse autoriteiten om 
het belang van hun werk te erkennen en hen betere bescherming te bieden werd door 72 
mensen ondertekend. 

 
3.1.3 Internationale Vrouwendag 8 maart 

 De Internationale Vrouwendag op 8 maart was aanleiding voor Amnesty voor het voeren 
van actie voor vrouwen in Egypte. Zij hebben niet dezelfde rechten als mannen. Tijdens de 
Arabische Lente werden vrouwelijke demonstranten extra hard aangevallen, seksueel 
misbruikt en onderworpen aan ‘maagdelijkheidtests’. Discriminatie op grond van sekse wordt 
in Egypte niet expliciet wettelijk verboden. Vrouwenorganisaties en bezoekers van onze 
stand ondertekenden 219 actiekaarten waarin er bij president Morsi op werd aangedrongen 
om de Egyptische wetten in overeenstemming te brengen met internationale wetten en 
standaarden. Ook werd een door 23 personen ondertekende brief naar president Morsi 
verzonden.  
 
3.1.4 Publieksactie brief president Haïti  

In april werd in een brief aan de president van Haïti door Amnesty bezorgdheid geuit over de 
situatie van de bewoners van het vluchtelingenkamp Grace Village in Port-au-Prince, naar 
aanleiding van rapporten over willekeurige arrestaties en intimidatie van de bewoners door 
de politie. Aangedrongen werd op een grondig en onpartijdig onderzoek naar deze 
incidenten en op het zoeken naar een duurzame oplossing voor de huisvesting van de vele 
duizenden die onder slechte condities moeten verblijven in vluchtelingenkampen.  De brief 
verwierf 138 handtekeningen. 
 
3.1.5 Publieksactie Ladies in White Cuba 

Eveneens in april voerden we actie voor de Ladies in White in Cuba, die zich vreedzaam 
inzetten voor de onvoorwaardelijke vrijlating van politieke gevangenen en voor de opheffing 
van beperkingen van burgerlijke en politieke rechten, maar gehinderd worden in hun werk 
door intimidaties en bedreigingen. Er werden 64 actiekaarten ondertekend. 
 
3.1.6 Stand en petitie Wereldmarkt Voorburg 

Op 11 mei waren we met onze stand aanwezig op de Wereldmarkt in Voorburg. We vroegen 
de bezoekers een petitie te ondertekenen van Amnesty aan de Nederlandse regering met de 
oproep om een einde te maken aan de inhumane opsluiting van vreemdelingen in 
Nederland. Hoewel zij onschuldig zijn worden ieder jaar duizenden vreemdelingen 
opgesloten in een gevangenis. Ze zitten zestien uur per dag in een kleine cel en kunnen 
worden onderworpen aan harde disciplinaire maatregelen, zoals plaatsing in een isoleercel. 
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Ook zieke, zwangere en getraumatiseerde vreemdelingen zitten gevangen. Toch zijn er 
genoeg humane alternatieven voor detentie die kunnen worden toegepast, zodat het 
fundamentele recht op vrijheid niet wordt geschonden. De petitie werd ondertekend door 105 
bezoekers. 
 
3.1.7 Petitie antidiscriminatiewetgeving Roma 

Op 25 mei tekenden 135 bezoekers van onze stand een petitie van Amnesty, gericht aan 
EU-commissaris Viviane Reding, waarin haar werd gevraagd om strenger op te treden tegen 
EU-lidstaten die de antidiscriminatiewetgeving niet naleven jegens Roma.  
In de Europese Unie leven zes miljoen Roma. De meesten van hen zijn EU-burgers. Zij 
vormen een van de meest achtergestelde minderheden in Europa. Ieder jaar worden 
duizenden Roma uit hun huizen gezet en in kampen geplaatst zonder voldoende 
voorzieningen. In veel landen worden hun kinderen op school in aparte klassen geplaatst. Dit 
alles simpelweg omdat ze Roma zijn. 
 
3.1.8 Schrijfactie doodstraf voor de Nigeriaan Suliamon 

Op 25 juni hielden we een schrijfactie, die gericht was aan de koning van Saoedi-Arabië.  
In de brief tekende Amnesty protest aan tegen de doodstraf voor de Nigeriaan Suliamon 
Olyfemi. Hij behoorde tot de honderden buitenlanders uit Somalië, Ghana en Nigeria, die 
werden opgepakt bij massa-arrestaties in Saoedi-Arabië in 2002, na een geschil waarbij een 
Saoedische politieagent om het leven kwam. Suliamon werd na een oneerlijk proces ter 
dood veroordeeld. De doodstraf wordt in Saoedi buitenproportioneel toegepast waar het 
buitenlandse nationaliteiten betreft. De brief werd door 51 standbezoekers ondertekend. 
 
3.1.9 Schrijfactie Palestijn Ahmad Qatamesh 

Een actie op 29 juni was gericht op de Palestijn Ahmad Qatamesh in Israël.  Op 21 april 
2013 zat de Palestijn Ahmad Qatamesh al twee jaar in administratieve detentie, zonder ooit 
een rechtszaak te hebben gehad of aangeklaagd te zijn voor een internationaal herkenbaar 
strafbaar feit. Op 24 april werd zijn detentie nog eens met vier maanden verlengd. Het door 
hem eerder aangespannen hoger beroep tegen zijn detentie werd verworpen door de 
militaire rechtbank op grond van ‘geheim bewijs’.  
Qatamesh is een academicus die veel schrijft over culturele en politieke zaken en oproept tot 
een één-staat-oplossing voor het  Israëlisch conflict. Amnesty beschouwt hem als een 
gewetensgevangene, die alleen wordt vastgehouden vanwege de vreedzame uiting van niet- 
gewelddadige politieke ideeën. In brieven aan de woordvoerder van het Israëlische leger en 
aan de Israëlische ambassade in Nederland vroeg Amnesty om zijn onmiddellijke en 
onvoorwaardelijke vrijlating. Bij onze stand verwierven de brieven 85 handtekeningen. 

 
3.1.10 Cultureel Zomer Festival in Voorburg 

Zaterdag 21 augustus had onze groep zoals ieder jaar een stand op het Cultureel Zomer 
Festival in Voorburg. Dit keer zetten wij ons in voor de vrijlating van Agnes Uwimana Nkusi 
uit Rwanda die vanwege haar kritiek op de Rwandese regering al ruim drie jaar gevangen 
wordt gehouden. Zij is al meer dan tien jaar journaliste en zat al eerder een gevangenisstraf 
uit. Ze is weduwe, moeder van een kind en adoptiemoeder van nog eens drie kinderen, die 
tijdens haar gevangenschap bij haar moeder verblijven. Agnes kampt met 
gezondheidsproblemen vanwege HIV-besmetting en diabetes. Ze werd veroordeeld op 
grond van wetten die niet duidelijk zijn en eenvoudig gebruikt kunnen worden om politieke 
tegenstanders monddood te maken. In een aan de autoriteiten gerichte petitie, ondertekend 
door 357 festivalbezoekers, vroeg Amnesty dringend om haar onvoorwaardelijke vrijlating. 

 

  



6 

 

3.1.11 Publieksactie Urgent action Hossein Ronaghi Maleki 

In september deed onze groep mee aan een urgent action ten behoeve van Hossein 
Ronaghi Maleki, een gewetensgevangene in Iran. Hij verblijft in een gevangenis in Teheran. 
Vanwege zijn kritieke lichamelijke conditie na beëindiging van een hongerstaking en als 
gevolg van ondergane martelingen heeft Hossein dringend behoefte aan medische zorg die 
hij in de gevangenis niet kan krijgen. In een brief aan de Iraanse autoriteiten drong Amnesty 
erop aan om hem onvoorwaardelijk vrij te laten, hem de noodzakelijke medische zorg te 
verlenen en beschuldigingen van marteling nader te onderzoeken en de daders te 
berechten. 

 
3.1.12 Petities Mohammad Reza Poutshajari en vrouwen Egypte 

Op 7 november vierde onze groep haar 40-jarig bestaan. De jubileumviering, geopend door 
de burgemeester van Voorburg, had als thema ´Sociale Media en Mensenrechten´, met als 
gastspreker schrijfster en politicologe Monique Samuel. Op deze avond was er ook 
gelegenheid om steun te verlenen aan twee petities.  
 

 
 
De eerste petitie was gericht aan de autoriteiten in Iran. Amnesty riep hierin op tot vrijlating 
van Mohammad Reza Poutshajari en drong erop aan om hem betere medische zorg te 
verlenen gezien zijn slechte lichamelijke conditie. Mohammad werd in 2010 gearresteerd 
vanwege zijn inzet voor de mensenrechten. Tweemaal, in 2012 en 2013, kreeg hij een 
hartaanval, maar de voorgeschreven medicijnen worden hem niet meer gegeven. De petitie 
verwierf 36 handtekeningen. 
De tweede petitie was gericht aan de autoriteiten van Egypte en tekende ernstig protest aan 
tegen het seksueel geweld waarvan veel Egyptische vrouwen het slachtoffer zijn. Ook bij 
onze stand in de bibliotheek, op 23 november, werd om ondertekening van deze petitie 
gevraagd. In totaal gaven 88 mensen hun steun aan deze petitie. 
 
3.1.13 Dag van de Mensenrechten  

De Dag van de Mensenrechten, op 10 december, was aanleiding voor verschillende acties. 
Uit een terugblik van Amnesty op de 10 decemberactie in 2012 blijkt dat massale actie 
voeren voor mensenrechtenactivisten zeer waardevol is. Zowel Ales Bialiatski uit Wit-
Rusland, als Nasrin Sotoudeh uit Iran, voor wie toen actie werd gevoerd, bedankten  
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Amnesty voor alle inzet en steun. Op 2013 september werd Nasrin met tien andere politieke 
gevangenen onverwacht vrijgelaten. Op 21 juni 2014 werd de Wit-Russische 
mensenrechtenverdediger Ales Bialiatski onverwacht vrijgelaten. In een filmpje bedankte hij 
iedereen die voor hem in actie kwam.  
Evenals voorgaande jaren bracht onze groep, samen met de groep Leidschendam,  ook in 
2013 de Dag van de Mensenrechten onder de aandacht door middel van een fakkelwake bij 
het station van Leidschendam-Voorburg. De fakkelwake was onderdeel van een “Lijn van 
Licht” langs meerdere stations langs de Erasmuslijn. Voorbijgangers werden gevraagd om 
hun handtekening te zetten onder een petitie voor de Koptische Christenen in Egypte, die 
veel lijden onder geweld tussen religieuze groepen. Amnesty Voorburg riep daarin de 
Egyptische autoriteiten op om de Kopten te beschermen en onderzoek te doen naar de 
daders. 
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Zaterdag 14 december stond onze stand in de Voorhof van de Oude Kerk.  
Daar hielden we een schrijfmarathon, die deel uitmaakte van Amnesty´s jaarlijkse 
wereldwijde actie ´Write for Rights´. Deze actie werd in meer dan 80 landen georganiseerd. 
Geschreven werd voor zes schrijnende gevallen. Onder meer voor Hakan Yaman uit 
Turkije, die ernstig werd mishandeld en verminkt door de politie, en voor Miriam Isaura 
Lòpez Vargas uit Mexico werd er geschreven. Miriam is in 2011 met geweld meegenomen 
naar een militaire kazerne in Tijana, waar ze herhaaldelijk door soldaten werd verkracht en 
werd gedwongen een verklaring te ondertekenen dat ze betrokken was bij drugsdelicten.  
 

Wethouder Rensen van de 
gemeente Leidschendam 
Voorburg opende de 
schrijfmarathon door het 
schrijven van de eerste brief 
voor de onvoorwaardelijke 
vrijlating van de Cambodjaanse 
activiste Yorm Bopha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

De schrijfactie leverde 21 brieven en 9 kaarten op. Daarnaast tekenden velen de petitie voor 
de Koptische Christenen en een petitie aan President Putin ten behoeve van vrijheid van 
meningsuiting in Rusland. Tijdens de schrijfmarathon en fakkelwake zijn maar liefst ruim 
driehonderd handtekeningen verzameld voor de koptische christenen in Egypte. 
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3.2 Publieksacties in 2014 
 

3.2.1 Publieksactie petitie Sergey Krikov 

In januari kwam onze groep in actie voor Sergey Krikov uit Rusland. Krikov was een van de 
demonstranten die opgepakt werden na een demonstratie op het Bolotnaya-plein in Moskou 
op 6 mei 2012. Om af te dwingen dat zijn rechten tijdens het proces zouden worden 
gerespecteerd ging hij in september 2013 in hongerstaking waardoor zijn 
gezondheidstoestand ernstig verslechterde en levensgevaar dreigde. De actie voor hem 
verwierf 96 handtekeningen. 
 
3.2.2 Publieksactie Arabische Ahwazi 

In februari ondersteunden 82 standbezoekers een bliksemactie voor de vrijlating van drie  
mannen, behorend tot de Arabische Ahwazi, een grote minderheidsgroep in Iran die ernstig 
wordt gediscrimineerd. Al sinds 2011 zitten de drie mannen gevangen. Twee anderen 
werden geëxecuteerd zonder dat hun advocaat daarvan op de hoogte was.  
 
3.2.3 Internationale Vrouwendag 8 maart 

De Internationale Vrouwendag op 8 maart was aanleiding voor een kaartenactie, gericht aan 
Liu Xia, een Chinese dichteres en kunstenares. Na de bekendmaking in oktober 2010 dat 
haar man, Liu Xiaobo, de Nobelprijs voor de Vrede had gewonnen werd zij gevangen 
gehouden in haar huis. Communicatie met de buitenwereld werd daardoor onmogelijk 
gemaakt. Haar familie werd geïntimideerd en zelfs vervolgd. In januari van dit jaar leidde 
haar verslechterde situatie tot een hartaanval. Amnesty vroeg om kaarten aan haar te sturen 
met een bemoedigende boodschap om haar een hart onder de riem te steken. Vanuit 
Voorburg werden 73 kaarten verstuurd. 
 
3.2.4 Publieksactie journalist Eskinder Nega 

Amnesty stond op 29 maart met haar stand in de Bibliotheek van Voorburg. In het kader van 
haar nieuwe campagne ‘Gebruik je macht’, zette Amnesty Voorburg zich dit keer in voor de 
Ethiopische journalist Eskinder Nega. Eskinder werd in juli 2012 tot achttien jaar 
gevangenisstraf veroordeeld vanwege ‘terrorisme’. Dit gebeurde nadat hij in toespraken en 
artikelen kritiek uitte op de Ethiopische regering en pleitte voor de vrijheid van meningsuiting.  
Eskinder zat al eerder in 2007 maandenlang in eenzame opsluiting, evenals zijn zwangere 
vrouw. Zij beviel er van hun zoon. Toen zijn vrouw vrijkwam vluchtte ze samen met hun zoon 
naar de Verenigde Staten. Vanuit de gevangenis schreef Eskinder: “Ik zal leven om het licht 
aan het einde van de tunnel te zien. Misschien wordt het een lange zit, misschien niet. Wat 
de omstandigheden ook zijn, ik blijf volhouden!” Een oproep van Amnesty aan de Ethopische 
autoriteiten om hem onmiddellijk vrij te laten kreeg in Voorburg 110 handtekeningen. 
 
3.2.5 Schrijfactie Molukse leraar Johan Teterissa 

In mei deed onze groep mee aan een schrijfactie ten behoeve van de Molukse leraar Johan 
Teterissa uit Indonesië. Hij werd in april 2008 tot levenslang veroordeeld wegens het 
zwaaien met een vlag die symbool staat voor het onafhankelijkheidsstreven van de Zuid-
Molukken. Drie maanden later werd de straf, die hij moet uitzitten in een gevangenis op 
Java, ver van zijn familie, omgezet in vijftien jaar cel. Hij is herhaaldelijk gemarteld. 
In een brief aan de Indonesische president drong Amnesty erop aan om hem 
onvoorwaardelijk vrij te laten en hem in afwachting daarvan over te plaatsen naar een 
detentiecentrum in Ambon, zodat zijn familie hem kan bezoeken. Begin juli overhandigde 
Amnesty 54.718 handtekeningen voor zijn vrijlating aan de Indonesische ambassade. In 
Voorburg ondertekenden 60 standbezoekers de brief. 
 
3.2.6 Publieksactie Koerdische Zeynab Jalalian 

In juni haalde onze groep 31 handtekeningen op voor de Koerdische Zeynab Jalalian in 
Iran. Zeynab werd in 2009 ter dood veroordeeld in een proces van een paar minuten wegens 
´vijandigheid tegen God´, maar in werkelijkheid vanwege haar lidmaatschap van de 
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Koerdische oppositiepartij. In 2012 werd haar doodstraf omgezet in levenslang. Zeynab lijdt 
al lang aan een nierziekte en een oogaandoening. In een brief aan de Iraanse ambassadeur 
vroeg Amnesty dringend om haar de nodige medische zorg te bieden en haar zaak te 
herzien. 

 
3.2.7 Cultureel Zomerfestival 

In augustus waren we met onze stand aanwezig op het Culturele Zomerfestival, de start van 
het culturele seizoen in Leidschendam-Voorburg.  
We voerden actie voor Claudia Medina Tamariz uit Mexico. Ook vroegen we steun voor 
een brief ten behoeve van Juan Almonte Herrera uit de Dominicaanse Republiek. Hij werd 
in 2009 ontvoerd en is nooit meer teruggezien. 
Claudia Tamariz werd ontvoerd, gemarteld en aangerand door mariniers. De daders werden 
nooit gepakt. Amnesty vroeg om Claudia Medina te steunen door de petitie te ondertekenen. 
De ingezamelde handtekeningen gingen naar de autoriteiten in Mexico, om ervoor te zorgen 
dat er een onderzoek wordt ingesteld en de daders worden berecht. 136 festivalgangers 
ondertekenden de petitie. De brief ten behoeve van Juan Herrera, voor wie onze groep zich 
speciaal inzet, kreeg 58 handtekeningen. 
 
3.2.8 Publieksacties Abdullah Al-Mansouri 

In september kwam het verheugende bericht van Amnesty International dat na 8 jaar 
eindelijk Abdullah Al-Mansouri, die in Nederland zich intensief inzette voor Amnesty, was 
vrijgelaten. Abdullah werd in 2006 gearresteerd toen hij in Syrië was en kort daarna 
uitgeleverd aan Iran, waar hij veroordeeld werd wegens betrokkenheid bij aanslagen, hoewel 
het bewijs daarvan nooit werd geleverd. In 2014 keerde hij terug naar Nederland. 
In Nederland werden zowel in Den Haag als in zijn woonplaats Maastricht veel 
demonstraties voor hem gehouden en acties voor hem gevoerd, ook door onze groep. Zijn 
uiteindelijke vrijlating laat zien hoe belangrijk het is om aandacht te blijven vragen voor hen 
die na een oneerlijk proces gevangen zitten. 
 
3.2.9 Dag van de Mensenrechten 

Op 10 december, de Dag van de Mensenrechten, organiseerde Amnesty Voorburg samen 
met de groep Leidschendam haar jaarlijkse fakkelwake op het Julianaplein te Voorburg. Op 
deze dag komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie voor slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen.  Daarnaast deed onze groep op 13 december ook mee aan de 
schrijfmarathon. Tijdens de fakkelwake en schrijfmarathon vroegen we aandacht voor 
gerechtigheid jegens de blogger Raif Badawi uit Saudi-Arabië.  
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Raif Badawi werd in mei 2014 veroordeeld tot tien jaar cel, duizend zweepslagen en een 
boete van 191.000 euro voor `het beledigen van de Islam`. De werkelijke reden voor zijn 
veroordeling was dat hij medeoprichter is van een van de grootste online fora van Saudi-
Arabië. Er werden in totaal 146 handtekeningen voor hem verzameld. 
 

 
 
Ook vroegen we om ondertekening van een petitie ten behoeve van Mohammed al-Qahtani 
uit Saudi-Arabië, een prominente mensenrechtenverdediger. Mohammed is medeoprichter 
van de mensenrechtenorganisatie ACPRA. Hij werd in 2013 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 zijn celstraf is zijn inzet voor 
de mensenrechten. De omstandigheden waarin hij gevangen zit zijn zorgwekkend. Tijdens 
de schrijfmarathon werden voor hem 135 handtekeningen opgehaald. Met de ondertekening 
die daarnaast in twee kerken onder deze petitie werd gevraagd kwamen we op een totaal 
van 246 handtekeningen. Deelnemers aan de schrijfmarathon schreven samen 69 brieven 
en 53 groetenkaarten. 
 
4. Persactiviteiten 
 
Activiteiten van de Amnestygroep werden vermeld in de Voorburgse Courant, in de huis-aan-
huiskrant Het Krantje van Leidschendam Voorburg, online op de website van TV- Midvliet, 
online op de website van De Weekkrant Leidschendam Voorburg en Het Krantje online. Voor 
meer informatie zie de bijlage op pagina 23 en 24. 

 
5. Social media 

 
De site www.voorburg.amnesty.nl werd in 2013 en 
2014 zo goed mogelijk bijgehouden. Neemt u af en 
toe een kijkje op onze website voor onze 
actiekalender en actieresultaten. Ook op Twitter 
zijn we nog steeds actief via 
www.twitter.com/Mensen_rechten Inmiddels 
hebben we al ruim 1200 volgers. De Voorburgse 
Amnestygroep communiceert al een tijdje via een 
Facebook account. 

 
  

http://www.voorburg.amnesty.nl/
http://www.twitter.com/Mensen_rechten
https://www.facebook.com/amnestyvoorburg?ref=br_rs
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6. Financiën 
 
6.1 Financiën 2013 
Totaal bedroeg het saldo begin 2013 € 2353,63. Dit was inclusief ruim € 300 op de 
spaarrekening en €50 aan kasgeld. In verband met de overstap van de ING naar TRIODOS 
bank werd de spaarrekening opgeheven.  
 
De collecteopbrengst opgehaald door onze groep tijdens de landelijke collecte week bedroeg 
maar liefst € 5915,47; hierdoor ontving onze groep van het secretariaat  € 1478,87 aan 
collectevergoeding. Voorts ontvingen wij giften van ca. €160.  
 
De belangrijkste uitgaven werden gedaan voor de Jubileumavond op 7 november, in totaal 
€451,96. (de totale uitgaven voor deze avond kwamen uiteindelijk nog € 128 hoger uit door 
een verlate in 2014 gedane betaling). In het kader van de € 1000-regeling was er de 
jaarlijkse afdracht (over 2013) aan het secretariaat van € 350. 
 
Het eindsaldo van 2013 van groep 368 Voorburg bedroeg € 3282,08. 
 
6.2 Financiën 2014 
De jaarlijkse afdracht in het kader van de € 1000-regeling (over 2014) aan het secretariaat 
bedroeg €2282,08. Een mooi bedrag vanwege de hoge collectevergoeding ontvangen in 
2013.   
 
In 2014 was de door ons ontvangen collectevergoeding aanzienlijk lager, t.w. € 422,25 (25% 
van het opgehaalde bedrag van € 1688,98). De reden is dat de collecte in 2014 maar een 
deel van het postcodegebied van Voorburg besloeg. Aan giften kregen wij €11 binnen. Er 
zijn verder geen belangrijke uitgaven geweest. 
 
Eindsaldo 2014: € 1350,98 (inclusief € 73,75 aan kasgeld). 
 
Giften aan onze groep zijn van harte welkom op bankrekening nummer 
NL73TRIO0197669204 t.n.v. AMNESTY 368 VOORBURG.  
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7. Terugkerende activiteiten 
 
Onze Amnestygroep Voorburg is met verschillende activiteiten bezig: 

 Het schrijven van brieven aan de autoriteiten voor iemand gedurende langere tijd.  
Meestal zijn het mensen waar we langere tijd voor schrijven, soms wel een aantal 
jaren. Het liefst tot er iemand is vrijgelaten.  

 Het bekend maken van het werk van Amnesty in Voorburg, bijvoorbeeld door 
standwerk of over Amnesty vertellen op scholen. Ook mensen met interesse in 
scholenwerk (middelbare school of bovenbouw basisschool) zijn welkom in onze 
groep. 

 Maandelijkse schrijfactie - elke maand kunt u meedoen aan een schrijfactie voor drie 
verschillende mensen. Brieven kunt u eenvoudig per e-mail ontvangen.  

 Standwerk - regelmatig staat onze groep op het Julianaplein en in de bibliotheek. We 
kunnen daar altijd gemotiveerde standwerkers voor gebruiken.  

 Rondbrengen brieven - elke maand moeten een aantal brieven worden rondgebracht 
voor de thuisschrijvers. We kunnen daar altijd gemotiveerde medewerkers voor 
gebruiken.  

 Collecteren - in februari is de jaarlijkse collecteweek voor Amnesty. 
 
8. Oproep 
 
Was Amnesty ooit een organisatie van brieven schrijven en lang op antwoord of resultaat 
wachten, met de huidige communicatiemiddelen en social media kan nu snel en effectief 
actie worden gevoerd. Dit blijkt regelmatig snel een positief resultaat te hebben.  Echter het 
'groepswerk' door lokale vrijwilligersgroepen blijft ook nodig, zoals u in dit jaarverslag hebt 
kunnen lezen. Wilt u een bijdrage leveren aan dit werk van Amnesty? Alle hulp, groot of 
klein, is welkom.  
 
Onze groep komt ongeveer eens per maand bij elkaar. U bent van harte welkom vrijblijvend 
een avond bij te wonen.  Wilt u geen vast lid van de groep worden, maar wel zo nu en dan 
meehelpen, dan verwelkomen we u graag als ‘flexwerker’ voor diverse incidentele acties 
(lees terugkerende activiteiten). 
 
Giften aan onze groep zijn van harte welkom op bankrekening nummer 
NL73TRIO0197669204 t.n.v. AMNESTY 368 VOORBURG.  
 
Voor  meer  informatie  kunt  u  kijken  op: 
www.voorburg.amnesty.nl, of  bellen  of  mailen  met Jeannette Ridder-Numan: tel.: 070-
3909006, e-mail: ridder@online.nl 
 
 

  

http://www.voorburg.amnesty.nl/
mailto:ridder@online.nl
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9. Resultaten acties Amnesty 
 
Amnesty heeft veelvuldig campagne gevoerd met als gevolg vrijlating van ondergenoemde 
mensen. Wij willen graag benadrukken dat er nog veel meer mensen vrijgelaten zijn naar 
aanleiding van acties van Amnesty. Onderstaande vrijlatingen gaan om acties georganiseerd 
door onze groep in Voorburg. 
 
9.1 Gratie voor Nigeriaanse ter dood veroordeelde Moses Akatugba 
29 mei 2015  
Een paar dagen nadat duizenden mensen via Facebook en Twitter in actie kwamen voor de 
ter dood veroordeelde Moses Akatugba, verleende gouverneur Emmanuel Uduaghan hem 
gratie. Op 10 december 2014 kwamen duizenden mensen in Nederland voor hem in actie 
tijdens de Schrijfmarathon. Hij zou binnen een paar dagen op vrije voeten moeten komen. 
In 2005 werd de toen 16-jarige scholier Moses gearresteerd op verdenking van het stelen 
van telefoons. Hij zou daarbij door de Nigeriaanse politie in zijn hand zijn geschoten en 
geslagen. Ook zou hij later gemarteld zijn: hij werd geslagen en urenlang opgehangen 
tijdens ondervragingen. Zijn nagels zouden zijn uitgetrokken om hem te dwingen een 
‘bekentenis’ te ondertekenen. Deze bekentenis was de enige basis voor zijn ter dood 
veroordeling. In februari 2014 zei Moses hierover: ‘De pijn van marteling is ondraaglijk. Ik 
had nooit gedacht vandaag de dag nog in leven te zijn. De pijn die ik ervoer toen de agenten 
mij martelden was niet voor te stellen.' 
 
Amnesty voert al jarenlang actie tegen de doodstraf van Moses en voor zijn vrijlating. 
Tienduizenden mensen van over de hele wereld ondertekenden petities en schreven brieven 
naar de Nigeriaanse autoriteiten. Emmanuel Uduaghan, de gouverneur van de Nigeriaanse 
Delta Staat, publiceerde in oktober 2014 zelfs een video, als antwoord op de honderden 
berichten op Facebook die hij had ontvangen van Amnesty-aanhangers. 
Moses is erg onder de indruk van alle steun die hij ontving en schreef daarover in een brief: 
'Ik ken deze actievoerders niet, ik heb hen nooit ontmoet, maar toen ik om  hulp schreeuwde, 
kwamen ze massaal in actie om mij te redden. Ik wist niet dat mensen nog zo’n grote liefde 
hadden voor hun medemens. Ik heb voor hen gebeden en beloof me te gaan inzetten voor 
slachtoffers van marteling en terdoodveroordeelden als ik vrij ben.''Als ik hoor wat er allemaal 
voor me is gedaan door Amnesty International, ben ik de gelukkigste man op aarde. Ik hou 
van jullie allemaal.’ 
 
Amnesty Voorburg hield een schrijfactie voor hem in juni 2014. Hij was onderwerp van 
de schrijfmarathon in 2014. 
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9.2 Vrijspraak voor Taksim Solidarity 
11 mei 2015  
De 26 leden van Taksim Solidarity zijn op 29 april door de Turkse rechter vrijgesproken. Zij 
stonden terecht wegens het 'oprichten van een criminele organisatie', 'aanzetten tot 
deelname aan niet-geautoriseerde demonstraties' en weigering de demonstratie te verlaten. 
De aanklager had tot vijftien jaar straf tegen hen geëist. De eerste zitting vond plaats op 12 
juni 2014; de vijfde en laatste op 29 april. 
 
Taksim Solidarity is een coalitie van organisaties die zich vanaf 2012 op vreedzame wijze 
verzette  tegen stadsvernieuwingsprojecten op en rond het Gezi-park in Istanbul. Amnesty 
International verwelkomt de uitspraak als de enige mogelijk uitkomst van een politiek 
gemotiveerd showproces dat vooral diende als waarschuwing: wie zich uitspreekt tegen de  
Turkse overheid, wordt vervolgd.  
 
In Voorburg hebben we brieven geschreven in juli 2014. 
 
9.3 Indonesië: omstandigheden Filep Karma verbeterd 

01 apr 2015  
Filep Karma werd tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het hijsen van een vlag 
tijdens een ceremonie ter herdenking van de onafhankelijkheidsverklaring van Papoea. 
Hij zit al bijna tien jaar vast. Inmiddels zijn de omstandigheden waaronder hij gevangen zit 
enigszins verbeterd. Zo mag hij zijn familie vaker zien en mocht hij in november bij de bruiloft 
van zijn dochter aanwezig zijn.  
Amnesty organiseerde een groetenactie voor hem. Filep bedankt alle supporters van 
Amnesty voor de kaarten die hij in de gevangenis ontving. 
 
In Voorburg hebben we voor Filep Karma geschreven in april 2015. 
  
9.4 Claudia Medina vrijgesproken  
11 feb 2015  
Een Mexicaanse rechter heeft Claudia Medina vrijgesproken. Tweeënhalf jaar geleden werd 
de 43-jarige huisvrouw door mariniers uit haar huis gehaald en gemarteld. Ze tekende 
gedwongen een verklaring die ze niet mocht lezen. Daarmee bekende ze lid te zijn van een 
criminele bende. Enkele dagen later trok ze deze verklaring voor de rechtbank in en vertelde 
ze dat ze was gemarteld. Daarop kwam Claudia op borgtocht vrij, maar de aanklachten 
tegen haar bleven staan. Na haar vrijspraak afgelopen vrijdag, zei Medina dat ze geen rust 
heeft ‘totdat de daders (die haar hebben gemarteld) worden gestraft’. 
In oktober 2014 meldde Amnesty al dat er schot in Medina’s zaak zat. Toen kondigde haar 
advocaat aan dat de aanklachten mogelijk werden ingetrokken. Dit was enkele dagen nadat 
Amnesty 343.883 handtekeningen had overhandigd aan het Mexicaanse Openbaar 
Ministerie. 
 
Medina bedankte toen de Nederlandse Amnesty-supporters: ‘Ik strijd al twee jaar voor 
gerechtigheid. Ik weet dat ik die ooit zal krijgen, omdat ik duizenden geweldige mensen zoals 
jullie aan mijn zijde heb. Duizendmaal dank.’ 
 
Toen Amnesty International hoorde over Claudia’s zaak, kwamen activisten en 
sympathisanten over de hele wereld in actie. 343.883 mensen uit 117 landen waaronder 
Nederland ondertekenden een petitie om de procureur-generaal van Mexico te vragen alle 
aanklachten tegen Claudia Medina te laten vallen, de zaak grondig en onpartijdig te 
onderzoeken en de verantwoordelijken voor de foltering ter verantwoording te roepen. 
Claudia’s zaak kreeg erg veel aandacht. Hoewel het fantastisch is dat de aanklachten tegen 
Claudia Medina geschrapt zijn, is er nog werk aan de winkel. De Mexicaanse procureur-
generaal moet nu een volledig en onpartijdig onderzoek instellen, zoals ook bepaald wordt 
door het internationaal erkende Istanbul Protocol. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de 
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foltering, moeten verantwoording afleggen. In Mexico lopen nog erg veel mensen risico op 
foltering. Amnesty International blijft actievoeren zowel voor individuen als voor nationale 
hervormingen. 
 
In Voorburg hebben voor Claudia geschreven tijdens een schrijfactie in mei en tijdens 
het cultureel zomerfestival in 2014. 
 

 
 
 
9.5 Vrijlating Russische Artyom Savyolov 
05 jan 2015  
De Russische Artyom Savyolov werd op 31 december 2014 vrijgelaten omdat hij zijn 
gevangenisstraf had uitgezeten. Hij werd in 2012 opgepakt na vreedzame demonstraties 
tegen Putin op het Bolotnaya-plein in Moskou. 
Sovyolov werd ervan beschuldigd geweld gebruikt te hebben tijdens de protesten. 
Videobeelden bevestigden echter het tegendeel. Artyom werd bij zijn vrijlating begroet door 
zijn vader Viktor Ivanovich, en een aantal journalisten. Hij lijkt in goede gezondheid te zijn, 
maar vertelde over de slechte omstandigheden in de gevangenis: ‘Kou, honger en 
onmenselijke behandeling – zo kan ik het in een paar woorden omschrijven.’ 
 
Amnesty voerde veel actie voor de vrijlating van Artyom Savyolov, onder meer via de 
spoedacties, groetenkaarten en schrijfacties. Artyom bedankt iedereen: 
‘Ik ben iedereen die me steunde vanuit de grond van mijn hart dankbaar. Dat is het eerste 
dat ik wil zeggen. Het was zo belangrijk om te weten dat er buiten mensen waren die op me 
wachtten. Het zou zoveel zwaarder geweest zijn zonder jullie steun.’ 
 
In Voorburg hebben wij voor Artyom geschreven tijdens de 10 decemberactiviteiten in 
2013. 
  
9.6 Vrijlating Ales Bialiatski  
24 juni 2014  
Op 21 juni werd de Wit-Russische mensenrechtenverdediger Ales Bialiatski onverwacht 
vrijgelaten. Hij kwam met de trein in Minsk aan en werd begroet door zijn vrouw, vrienden en 
collega’s. Ales Bialiatski kwam vrij na drie jaar in de gevangenis gezeten te hebben. Hij zat 
een gevangenisstraf van vierenhalf jaar uit voor het gebruik van zijn persoonlijke 
bankrekeningen in Litouwen en Polen om het mensenrechtencentrum Viasna te financieren. 
De veroordeling was slechts een manier om zijn mensenrechtenwerk te dwarsbomen. 
Viasna ondersteunt slachtoffers van schendingen en verzamelt informatie over de 
mensenrechtensituatie in het land. Ales werd in november 2011 opgepakt. Na een oneerlijke 

https://spoedacties.amnesty.nl/spoedactie/
http://www.amnesty.nl/groetenkaartje
https://www.amnesty.nl/actiecentrum/actienetwerk/schrijf-brieven


18 

 

rechtszaak kreeg hij vierenhalf jaar cel. Daarnaast kreeg hij een geldboete en werden zijn 
bezittingen, zijn appartement – waar ook zijn vrouw en zoon woonden – en het kantoor van 
Viasna in beslag genomen. 
Ales liet Amnesty weten vooral erg dankbaar te zijn voor alle brieven die mensen hem 
stuurden:‘Ik wil jullie bedanken voor de morele steun. Dat ik brieven kreeg van gewone 
mensen, maakte voor mij een groot verschil.’ 
 
Helaas moet Ales zich nu wel maandelijks melden bij het politiebureau. Hij kan bij drie 
administratieve overtredingen opnieuw worden opgesloten. Amnesty is niet blij met deze 
voorwaardelijke vrijlating en het feit dat hij niet is vrijgesproken voor zijn veroordeling. Wij 
blijven zijn zaak volgen. 
 
Amnesty voerde uitvoerig actie voor de vrijlating van Ales tijdens onze 4weeksforfreedom-
campagne in februari 2013. De Iraanse Nasrin Sotoudeh, voor wie we in diezelfde 
campagnemaand actievoerden, werd in september 2013 al vrijgelaten. Ales gaf aan dat hij 
mede door de druk vanuit Amnesty is vrijgelaten. 
 
Wij hebben in Voorburg voor Ales geschreven tijdens de 10 december actie in 2012. 
 
9.7 Bahreinse mensenrechtenactivist vrij 
28 mei 2014  
Op 24 mei 2014 kwam de prominente mensenrechtenactivist Nabeel Rajab uit Bahrein vrij. 
Hij kreeg in 2012 twee jaar celstraf nadat hij aan demonstraties had deelgenomen. 
Amnesty beschouwde hem als gewetensgevangene, die alleen maar vastzat omdat hij 
gebruikmaakte van zijn recht op vrije meningsuiting. We zijn verheugd dat hij nu vrij is. Rajab 
bedankte ons voor onze steun: 'Ik zal jullie hulp nooit vergeten. Jullie steun maakte me 
sterker en liet de wereld zien dat ik niet alleen was.' 
 
In Voorburg hebben we in november 2012 brieven geschreven (maandelijkse 
voorbeeldbrieven). 
 
9.8 Indiase politie ‘overspoeld met brieven’ 
19 feb 2014  
Een politieagent in Aheri, in het westen van India, meldde dat hij meer dan 20.000 brieven 
heeft gekregen naar aanleiding van een bliksemactie voor journalist en 
mensenrechtenactivist  Prashant Rahi. 
 
Amnesty is blij met het grote aantal gestuurde brieven en met de hoeveelheid aandacht voor 
de zaak van Prashant Rahi. In een artikel in de Indian Express vertelt politieagent Suhas 
Bawche dat hij in het begin zo’n drie- tot vijfhonderd brieven per dag ontving. De brieven 
komen uit verschillende landen en roepen Bawche op te zorgen dat Rahi een eerlijk proces 
krijgt en wordt beschermd tegen marteling in detentie.  
Het overgrote deel van de brieven is afkomstig uit de Verenigde Staten en Europa. Volgens 
de Indian Express zou zestig procent van de brieven uit Nederland komen. De politieagent 
lijkt niet erg blij met de grote hoeveelheden post die hij ontvangt. Maar hij probeert het 
positief te benaderen: 'Het is een troostende gedachte dat dit eindelijk een kans is om 
postzegels uit zoveel verschillende landen te gaan sparen.' De Indiase politieagent 
verzekerde de krant dat Prashant Rahi netjes wordt behandeld in de gevangenis. De 
journalist moet nog worden berecht. Uiteraard blijft Amnesty actie voor hem voeren zolang 
dat nodig is. 
 
In Voorburg hebben we in oktober 2012 brieven geschreven (maandelijkse 
voorbeeldbrieven). 
 
 

http://archive.indianexpress.com/news/officer-probing-rahi-case-gets-flood-of-letters-from-across-globe/1214818/
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9.9 Palestijnse politiek commentator Ahmad Qatamesh vrij 
 07 jan 2014  
Op 27 december werd hij begroet door vrienden en familie in Ramallah, op de Westelijke 
Jordaanoever: Ahmad Qatamesh was vrijgelaten. De Palestijnse linkse politiek 
commentator werd sinds april 2011 zonder officiële aanklacht vastgehouden door de 
Israëlische autoriteiten. Qatamesh zat bijna drie jaar in administratieve detentie. Een dag na 
zijn vrijlating stuurde zijn vrouw, Suha Barghouty, een bericht naar Amnesty: 
‘Met blijheid informeer ik jullie over de vrijlating van Ahmed. Daarom wil ik mijn waardering 
sturen voor alle steun die jullie ons gaven in deze moeilijke tijd. Bedankt, en ik wens jullie 
een gelukkig nieuwjaar.’ 
 
De Israëlische veiligheidsdienst arresteerde hem in 2011 omdat hij lid zou zijn van de linkse 
politieke partij Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Maar Qatamesh zegt al 
ruim dertien jaar niet meer betrokken te zijn bij deze partij. Hij heeft nooit opgeroepen tot 
geweld en hij heeft geen contacten onderhouden met de gewapende groepen van de PFLP. 
Amnesty beschouwde Qatamesh als gewetensgevangene, die alleen vastzat voor het uiten 
van zijn politieke overtuigingen.  
 
In Voorburg hebben we in 29 juni 2013 brieven ondertekend (bibliotheek). 
 
9.10 Inheemse gemeenschap veegt plannen mijngigant van tafel 
30 juli 2013  
De inheemse bevolking van de Indiase Niyamgiri-heuvels, de Dongria Kondh, heeft met 
een overweldigende meerderheid de plannen om een bauxietmijn op hun heilige land te 
exploiteren geweigerd. Deze uitkomst is een ongekende overwinning voor de rechten van de 
Indiase inheemse volkeren en een klap in het gezicht van mijngigant Vedanta Resources. 
 
Alle twaalf dorpen die door de autoriteiten in de deelstaat Odisha officieel zijn geconsulteerd 
hebben de plannen voor een bauxietmijn op hun land van tafel geveegd. Het nieuws komt op 
het moment dat in Londen de jaarlijke algemene vergadering wordt gehouden van het in 
Groot-Brittannië geregistreerde mijnbedrijf Vedanta Resources. Eerder al, op 18 april van dit 
jaar, besloot het Hooggerechtshof dat de definitieve beslissing voor de bouw van de 
bauxietmijn bij de gemeenschap zelf ligt. Nu de Dongria Kond zich met zo'n overweldigende 
meerderheid heeft uitgesproken, komt een einde aan Vedanta's plannen om in de Nyamgiri-
heuvels een mijn te exploiteren. De plannen hadden de economische, sociale en culturele 
rechten van de gemeenschappen geschonden en vrijwel zeker ook de rechten van de 
inheemse volkeren in het gebied. 
 
'De Dongria Kondh streed meer dan tien jaar tegen de komst van de mijn op hun land. 
Eindelijk kunnen ze hun vrees voor grote schade aan hun leefomgeving en hun voortbestaan 
achter zich laten', zegt Ramesh Gopalakrishnan van Amnesty International die als 
waarnemer bij de consultaties aanwezig was. 'De aandeelhouders van Vedanta zouden zich 
nu serieus af moeten vragen waarom het bedrijf aan de plannen voor het project bleef 
vasthouden, hoewel ze wist hoeveel schade deze de inheemse gemeenschappen konden 
berokkenen'.  
 
In Voorburg schreven we hiervoor met de voorbeeldbrieven in oktober 2012. 
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9.11 Nasrin Sotoudeh eindelijk vrij! 
19 september 2013  
Amnesty International is erg blij met de plotselinge vrijlating van de Iraanse 
mensenrechtenadvocate Nasrin Sotoudeh en ten minste elf andere politieke activisten. 
Nasrin Sotoudeh (1963), winnares van de Sacharovprijs 2012, werd in 2010 veroordeeld tot 
zes jaar gevangenisstraf vanwege ‘propaganda tegen de staat’. Amnesty International 
voerde eerder dit jaar intensief actie voor haar onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating 
tijdens de campagne 4weeksforfreedom. Nasrin zat haar gevangenisstraf uit in de beruchte 
Evin-gevangenis in Teheran. 'Hoewel de vrijlatingen een positieve ontwikkeling zijn, moeten 
zij een eerste stap zijn en de weg vrijmaken voor de vrijlating van alle gewetensgevangenen. 
Zij zitten uitsluitend vast omdat ze vreedzaam gebruik maakten van hun rechten', 
zegt Hassiba Hadj Sahraoui van Amnesty International. Om het meer te laten zijn dan een 
symbolische maatregel moeten de Iraanse autoriteiten haar gevangenisstraf nu definitief 
ongedaan maken, het reisverbod van haar familie opheffen en Nasrin toestaan haar werk 
weer op te pakken. De Iraanse autoriteiten hebben geen reden gegeven voor haar vrijlating 
en het is nog niet bekend of de beslissing onvoorwaardelijk is. 
 
Nasrin bedankte Amnesty International en iedereen die zich heeft ingezet voor haar vrijlating: 
'Ik ben me bewust geweest van jullie inzet en ik wil jullie bedanken voor al het werk wat jullie 
hebben gedaan'. 
 
In Voorburg schreven we voor Nasrin tijdens de 10 decemberactie 2012. 
  
9.12 Zimbabwe: mensenrechtenadvocate op borgtocht vrij 
01 april 2013  
Maandag 25 maart werd de prominente mensenrechtenadvocate Beatrice Mtetwa door het 
hooggerechtshof op borgtocht vrijgelaten. Ze zat sinds 17 maart vast. Een dag later riep de 
rechtbank op haar onmiddellijk vrij te laten. Maar op 20 maart weigerde een andere 
rechtbank dit en bleef ze vastzitten. Op 17 maart ging Beatrice Mtetwa na een telefoontje 
van Thabani Mpofu, een cliënt van haar die voor president Tsvangirai werkt, naar diens huis. 
Toen ze aankwam was de politie met een huiszoeking bezig. Beatrice vroeg de agenten een 
huiszoekingsbevel te laten zien en gaf aan dat het bezoek ‘onrechtmatig, illegaal en 
ondemocratisch’ was. In plaats van haar het huiszoekingsbevel te tonen, arresteerde de 
politie haar voor ‘het belemmeren van de rechtsgang.’ 
Na de weigering van de rechtbank haar op borgtocht vrij te laten, dienden de advocaten van 
Beatrice een urgent verzoek in bij het hooggerechtshof. Op vrijdag 22 maart verscheen ze 
voor een rechter. De zitting werd tot 25 maart uitgesteld. Vanwege het weekend zat ze 
daarom extra dagen in hechtenis. Ze werd uiteindelijk na betaling van een borgtocht van 
$500 vrijgelaten. 
 
Amnesty beschouwt de arrestatie en detentie van Beatrice Mtetwa als een aanval op 
Zimbabwaanse mensenrechtenadvocaten. Zij moeten zonder angst voor vervolging hun 
werk kunnen doen. In Zimbabwe wordt het recht op vrije meningsuiting, vereniging en 
vergadering systematisch onderdrukt. Amnesty heeft in maart 2013 bliksemacties gevoerd 
voor Beatrice Mtetwa. 
 
In Voorburg schreven we voor Beatrice via de voorbeeldbrieven in maart 2013. 
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9.13 Guatemala: dood 15-jarig meisje eindelijk onderzocht 
15 februari 2013  
De Guatemalteekse vice-president Roxana Baldetti stelt een onderzoek in naar de dood 
van een 15-jarig meisje van wie het lichaam in 2001 op straat werd gevonden. De moeder 
van het meisje, Maria Isabel Franco, zet zich al tien jaar in voor de berechting van de daders. 
Vanwege haar aanhoudende strijd wordt ze regelmatig bedreigd. 
De vicepresident van Guatemala heeft deze toezegging gedaan nadat Amnesty wereldwijd 
brievenacties voor deze zaak heeft gevoerd. Baldetti maakte bovendien in een officiële 
verklaring bekend dat er enkele stappen genomen zijn om geweld tegen vrouwen aan te 
pakken. Zo is er een speciaal kabinet opgericht dat het beleid op het gebied van 
vrouwenrechten gaat bepalen en implementeren. Bovendien heeft ze in december 2012 een 
afdeling voor onderzoek naar seksueel geweld opgericht. Deze reactie van de vicepresident 
toont de mogelijke impact van acties en laat zien dat er een mogelijkheid is echt iets te 
veranderen aan de manier waarop de overheid van Guatemala met geweld tegen vrouwen 
omgaat. 
 
In Voorburg schreven we voor haar via de voorbeeldbrieven in januari 2013. 
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10. Acties stand 2013 
 

 
 
11. Acties stand 2014 

Actie Datum Plaats Aantal handtekeningen Persbericht 
geplaatst? 

Resultaat 

Cuba journalisten 26-01 Bibliotheek 95 ja  
Vrouwenactivisten 
Colombia 

23-02 Bibliotheek 72   

Vrouwen Egypte 10-03 
 
30-03 

Kruisheuvelkerk 
 
Bibliotheek 

97 kaarten 
32 handtekeningen 

 Plus 
vrouwenleerschool 
en Soroptimisten; 9 
sets van 24 
kaarten=216  

Haïti (gedwongen 
verhuizing) 

13-04 Koningin Julianaplein 138 kaarten   

Ladies in White Cuba 27-04 Bibliotheek 64 kaarten   
Vreemdelingendetentie 11-05 Wereldmarkt Oude 

Kerk 
105 handtekeningen   

Rechten Roma in Europa 25-05 Bibliotheek 135 handtekeningen   
Suliamon Olyfemi 15-06 Koningin Julianaplein 51 handtekeningen  ja  
Administratieve detentie 
in Israël/ Ahmad 
Qatamesh 

29-06 Bibliotheek 80 en 84 
handtekeningen 

  

Rwanda, Agnes 
Uwimana Nkusi 

30-08 Cultureel 
Zomerfestival 

357 handtekeningen Niet ingezonden, 
wel Radio 
Midvliet ter 
plekke 

 

Iraanse blogger, Hossein 
Ronaghi Maleki 

28-09 Bibliotheek 34 handtekeningen   

Mohammad Reza 
Pourshajari, Iraanse 
blogger 

07-11 Jubileumavond 36 handtekeningen  Ja, voor de 
Jubileumavond 

 

Egyptische vrouwen, 
aanrandingen 

07-11 Jubileumavond    

Egyptische vrouwen, 
aanrandingen 

23-11 Stand bibliotheek 54 handtekeningen   

Kopten in Egypte 8-12 Koningkerk 73 handtekeningen ja  
Kopten in Egypte 14-12 Voorhof Oude kerk 150 handtekeningen ja Plus 21 brieven en 9 

kaarten voor 
schrijfmarathon 

Kopten in Egypte 15-12 Opstandingskerk 34 handtekeningen ja  
Obaid Yousef al-Zaabi 21-12 Bibliotheek 58 handtekeningen   

Actie Datum Plaats Aantal handtekeningen Persbericht 
geplaatst? 

Resultaat 

Sergey Krivov 25-01 Bibliotheek 96   
Mohammad Ali Amouri, 
Sayed Jaber Alboshoka, 
Sayed Mokhtar 
Alboshoka (Ahwazi) 

22-02 Bibliotheek 82   
 

Eskinder Nega (Ethiopië) 29-03 Bibliotheek 110 ja  
Johan Teterissa 
(Indonesië) 

31-05 Bibliotheek 60 ja  

Zeynab Jalalian 28-06 Bibliotheek 33   
Mohammed Al Qhatani 30 -11 Opstandingskerk 36   
Mohammed Al Qhatani 7-12 Koningkerk 75   
Raif Badawi 10-12 Fakkelwake AH 120 ja  
Raif Badawi 13-12 Schrijfmarathon 26 ja  
Mohammed Al Qhatani 13-12 Schrijfmarathon 24 ja  
Yevgeny Vitishko 13-12 Schrijfmarathon 12 brieven, 9 kaarten ja  
Musaev Erkib 
Aidzhanovich 

13-12 Schrijfmarathon 12 brieven, 10 kaarten ja  

Liu Ping 13-12 Schrijfmarathon 12 brieven, 8 kaarten ja  
Raif Badawi 13-12 Schrijfmarathon 11brieven, 9 kaarten ja  
Moses Akatugba 13-12 Schrijfmarathon 8 brieven, 6 kaarten ja  
Chelsea Manning 13-12 Schrijfmarathon 14 brieven, 11 kaarten ja Schrijfmarathon 

totaal 69 brieven, 53 
kaarten, 16 
schrijvers 
(6=standbemanning) 
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12. Publiciteit 2013-2014 
Voorbeelden publiciteit voor Amnesty Voorburg in het jaar 2013 en 2014. 
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