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1. Voorwoord 
 

Geachte lezer, 
 
Hierbij treft u het jaarverslag van de Amnesty International groep Voorburg aan. Hierin leest 
u over de acties die wij hebben ondernomen en ook wie er zijn vrijgelaten, waarvoor wij in 
Voorburg activiteiten hebben ondernomen. Een ding is wel duidelijk: zonder de steun van 
heel veel mensen in Voorburg zouden wij minder kunnen bereiken! Mensen doen mee met 
onze acties door het tekenen van petities, het versturen van brieven, de deelname aan de 10 
decemberactiviteiten of de collecte voor Amnesty International. Sommigen zetten zich ook in 
als flexwerker en wij zijn erg blij met deze groep mensen, omdat wij zonder hen onze 
activiteiten niet voor elkaar zouden krijgen. 
 
Een lijst met mensen die zijn vrijgelaten of waar we andere successen kunnen melden staat 
in dit jaarverslag. Dit is natuurlijk niet iedereen die is vrijgelaten door het werk van Amnesty 
International. Dit zijn alleen de mensen waarvoor wij ons als groep hebben ingezet en 
waaraan mensen in Voorburg hebben meegedaan. Een aantal mensen dat is vrijgelaten wil 
ik graag even naar voren halen: 
 
Meest recent (in 2016) is Yecenia Armenta vrijgelaten. Zij werd onterecht verdacht van 
moord op haar man, werd gemarteld om haar tot een bekentenis te dwingen en gaf toe, toen 
men haar kinderen dreigde te verkrachten en te doden. Zij is na vier jaar gevangenis nu 
vrijgelaten. Er zijn voor haar 8000 brieven geschreven, o.a. tijdens de Schrijfmarathon in 
december 2015 in Voorburg. Ze zei bij haar vrijlating: 
 
‘Ik wil alle mensen die zich voor me hebben ingezet enorm bedanken. Zonder jullie hulp zou 
het bijna niet mogelijk zijn geweest. Ik wil jullie bedanken dat jullie door bleven vechten. Blijf 
doorgaan met dit prachtige werk, het vechten voor anderen. Ik ben enorm dankbaar. De 
brievenschrijvers doen het mooiste wat ze kunnen: mensen in onrechtvaardige situaties 
helpen. Het vervult me met trots en het voelt fantastisch ‘. 

De scholier Moses Akatugba werd in 2005 gearresteerd op verdenking van het stelen van 
telefoons en vreselijk gemarteld. Hij was toen 16 jaar oud. In mei 2015, een paar dagen 
nadat duizenden mensen via Facebook en Twitter in actie kwamen voor hem, verleende 
gouverneur Emmanuel Uduaghan hem gratie. Op 10 december 2014 kwamen duizenden 
mensen in Nederland voor hem in actie tijdens de Schrijfmarathon.  

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.' 

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. 

Bovenstaande voorbeelden geven aan waarvoor wij werken: mensen die onterecht 
gevangen zitten, mensen die gemarteld worden of de doodstraf zullen krijgen. 
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Daarnaast hebben wij als groep zelf ook altijd een aantal mensen waar we ons langer voor 
willen inzetten. In het verleden was dat bijvoorbeeld U Gambira, een monnik uit Myanmar. Hij 
was de leider van de monniken en aanstichter van de Safraan revolutie in Myanmar. Hij is 
gevangengezet en onder vreselijk omstandigheden, gevangengehouden en gemarteld. 
Begin dit jaar werd hij onder valse voorwendselen (hij was inmiddels vrij en woonde in 
Thailand en kreeg daar medische behandeling) weer Myanmar ingelokt en gevangengezet 
en veroordeeld tot dwangarbeid. Dat terwijl zijn ouders net hun andere zoon aan 
dwangarbeid hadden verloren! Eerder werd door Amnesty International en anderen direct 
actie voor hem gevoerd en gelukkig is hij na 3 maanden weer vrijgelaten, met meer reden 
om zich niet te laten kisten door de militairen in Myanmar. 

Schrijnende en schokkende verhalen. Ik hoop dat wij met het kleine beetje dat we vanuit 
Voorburg kunnen bijdragen toch heel veel leed kunnen verlichten. Ik hoop ook dat iedereen 
die dit jaarverslag leest, zich betrokken voelt en wil bijdragen aan het werk dat wij doen! 

 

Vriendelijke groet, 

Jeannette Ridder-Numan, voorzitter Amnesty Voorburg 
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2. Doorlopende actiedossiers 
 
2.1 Juan Almonte Herrera 
De groep Amnesty Voorburg heeft 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. 
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3. Acties, campagnes en thema’s in 2015 
 
3.1 Publieksacties in 2015 
 
Op de Internationale Vrouwendag, 8 maart, vroegen we om een petitie te ondertekenen voor de 
Chinese vrouwenrechtenactiviste Su Changlan.  
Su heeft al meermalen in de gevangenis gezeten omdat zij opkomt voor de rechten van vrouwen. In 
oktober 2014 werd ze opgepakt omdat ze haar steun had betuigd aan de demonstraties in Hongkong 
voor democratie, met het risico van een levenslange gevangenisstraf “voor het aanzetten tot 
gezagsondermijning”. Haar verblijfplaats was onbekend en haar familie kreeg geen toegang. Ook 
haar advocaat werd in november gearresteerd. De petitie, waarin Amnesty de Chinese autoriteiten 
opriep om haar onmiddellijk vrij te laten, werd in Voorburg door 100 sympathisanten ondertekend. 
 

 
 
In juni voerden we actie voor Rasul Jafarov uit Azerbeidzjan. Jafarov, oprichter van de Human 
Rights Club, werkte als mensenrechtenverdediger aan zaken waarbij sprake is van politiek 
gemotiveerde arrestaties. Hij werd in augustus 2014 gearresteerd op beschuldiging van illegale 
zakelijke activiteiten, belastingontduiking en machtsmisbruik. Later kwamen daar nog aanklachten bij 
wegens valsheid in geschrifte en grootschalige verduistering. In een brief uit de gevangenis schreef 
Jafarov: “De Azerbeidzjaanse autoriteiten beweren overal en op het hoogste niveau dat er geen 
politieke gevangenen zijn in Azerbeidzjan. Echter, ik en mijn collega’s gaan de discussie hierover niet 
aan, wij zijn het bewijs dat er politieke gevangenen zijn in Azerbeidzjan” 
In april 2105 werd Jafarov veroordeeld tot zeseneenhalf jaar gevangenisstraf. De petitie van Amnesty 
voor zijn vrijlating kreeg in Voorburg 98 handtekeningen. 
Inmiddels is door het Europese Hof op 18 maart 2016 geoordeeld dat het monddood maken van 
Jafarov de werkelijke reden was voor zijn veroordeling. Enkele uren later werd hij vrijgelaten. 
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Bij de stand van Amnesty op het Cultureel Zomerfestival in Voorburg, in augustus,  
vroegen we speciale aandacht voor Ahmet Yildiz, een 26-jarige natuurkundestudent uit Turkije, die 
ervoor koos om in het mondaine Istanbul openlijk als homoseksueel te leven. Ahmet werd 
doodgeschoten in juli 2008. Volgens Turkse homorechtenactivisten was de moord op hem eerwraak 
door de familie van het slachtoffer. 
Zeven jaar later is er nog steeds, door fouten en nalatigheden van de Turkse autoriteiten, geen 
gerechtigheid. De dreigementen die Yildiz ontving van familieleden in de maanden voor hij werd 
vermoord werden nooit onderzocht door de politie, hoewel hiervan wel aangifte was gedaan. Pas 3 
maanden na de moord op Ahmet werd een arrestatiebevel uitgegeven. Maar toen waren de 
verdachten het land al ontvlucht.  
In een gesprek met Amnesty vroeg de partner van Ahmet zich af: “Hoe kan het dat de Turkse staat, 
die altijd zegt dat het land een belangrijke wereldmacht is, niet in staat is om Ahmets moordenaars te 
arresteren en te berechten?”  
Bij onze stand ondertekenden 360 bezoekers een brief van Amnesty, gericht aan de Turkse 
autoriteiten, met onder andere de oproep dat seksuele oriëntatie expliciet wordt opgenomen in de 
Penal Code als grond voor vervolging van haatmisdrijven. 
 

 
 
 
In oktober voerden we actie voor filmregisseur Oleg Sentsov uit Oekraïne. Hij werd door een 
Russische militaire rechtbank tot 20 jaar gevangenis veroordeeld - een buitensporig hoge straf.     
Ook gaf hij aan, evenals een van de getuigen, te zijn gemarteld.  
Sentsov komt uit de Krim en sprak zich uit tegen de bezetting van het gebied door Rusland. Kort 
daarna werd hij opgepakt. 
In een petitie riep Amnesty de autoriteiten op om Oleg óf een eerlijk proces te geven óf hem vrij te 
laten, om getuigenissen, verkregen door  marteling en andere mishandeling niet te gebruiken en om 
de terrorisme-aanklachten tegen Sentsov in te trekken. 
De petitie werd door 130 bezoekers van onze stand ondertekend. 
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Op de Dag van de Mensenrechten, 10 december, organiseerde onze groep haar jaarlijkse 
fakkelwake, om zoveel mogelijk mensen attent te maken op de voor iedereen belangrijke 
mensenrechten. Tijdens de fakkelwake kon een petitie worden ondertekend voor Teodora del 
Carmen Vasquez uit El Salvador, waar zeer strenge regels gelden rond abortus. Vrouwen die 
abortus plegen of daarvan worden verdacht gaan de gevangenis in. Zelfs bij een miskraam. Zo werd 
Teodora veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf vanwege een miskraam. Behalve Teodora zitten nog 
16 andere vrouwen vast om dezelfde reden. De petitie werd eveneens ondertekend in twee 
Voorburgse kerken en tijdens de jaarlijkse schrijfmarathon op 12 december en verwierf in totaal 265 
handtekeningen. 
 

 
 
Tijdens de schrijfmarathon werden eveneens brieven geschreven voor gerechtigheid voor zeven 
mensen. Een van hen was de vooraanstaande advocaat Waleed al-Khair uit Saudi-Arabië, die veel 
slachtoffers van mensenrechten bijstond. Hij werd in 2014 veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf.  
We schreven ook voor de 68-jarige Albert Woodfox uit de VS, die al 43 jaar in eenzame opsluiting 
gevangen zat, veroordeeld voor de moord op een bewaker, maar die altijd zijn onschuld heeft 
volgehouden. En met succes: op vrijdag 19 februari 2016, op zijn 69ste verjaardag kwam hij eindelijk 
vrij! Hij vertelde dat deze berichtjes van de andere kant van de gevangenismuur voor hem een 
enorme bron van kracht waren in zijn voortdurende strijd voor vrijheid. 
Geschreven werd daarnaast voor de gewetensgevangene Phyoe Phyoe Aung uit Myanmar, die in 
2014 werd opgepakt. Op 9 april 2016 kwam het goede nieuws dat zij, haar man Lin Htet Naing en 
nog tientallen andere studentenactivisten waren vrijgelaten! 
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En tenslotte werd geschreven voor Yecenia Armenta uit Mexico. Zij werd in 2012 gevangengezet en 
zo zwaar gemarteld dat zij een moord bekende, hoewel er geen enkele aanwijzing was voor haar 
betrokkenheid bij de moord. In haar cel ontving ze meer dan achtduizend brieven van Amnesty-
aanhangers  uit de hele wereld. En in juni 2016 kwam het goede nieuws dat de rechter had besloten 
haar vrij te laten! Bij haar vrijlating zei ze: “Ik wil alle mensen die zich voor me hebben ingezet 
bedanken. Zonder  jullie hulp zou het bijna niet mogelijk zijn geweest. Blijf doorgaan met dit prachtige 
werk, het vechten voor anderen” 
Er werden tijdens deze marathon 53 brieven en 44 kaarten geschreven. 
 
Het schrijven van brieven en ondertekenen van petities kan gewetensgevangenen een hart onder de 
riem steken en autoriteiten aanzetten tot actie. Zo zei Moses Akatugba uit Nigeria: “Ik wist niet dat 
mensen nog zo’n grote liefde hadden voor hun medemens. Toen ik hoorde wat er allemaal door 
Amnesty voor mij is gedaan was ik de gelukkigste man op aarde” 
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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 24 en 25. 
 

5. Social media 
 

 
 
De site www.voorburg.amnesty.nl werd in 2015 zo goed mogelijk bijgehouden. Op de website 
staat onder andere onze actiekalender, actieresultaten en persberichten. 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


9 

 

6. Financiën 
 
Totaal bedroeg het saldo begin 2015 €1350,98. Dit was inclusief €73,75 aan kasgeld.  
 
De collecteopbrengst opgehaald door onze groep tijdens de landelijke collecteweek 2015 
bedroeg maar liefst € 4343,20. Net als in 2014 was dit het resultaat van collecteren in slechts 
een deel van het postcodegebied van Voorburg. Onze groep ontving hiervan 25% van het 
secretariaat en dus € 1085,80 aan collectevergoeding. Voorts ontving Groep Voorburg aan 
algemene giften een bedragje van € 26.  
 
De belangrijkste uitgaven (ten bedrage van €432,62) zijn gedaan voor de inkoop van 
artikelen bij het Amnesty Secretariaat (kerstkaarten e.d.) die wij vooral in december verkopen 
in onze stands.  
 
In het kader van de €1000-regeling bedroeg de jaarlijkse afdracht in februari 2015 
(betreffend 2014) aan het secretariaat €350,98.  
 
Het totale eindsaldo kas plus bank 2015 van Groep Voorburg bedroeg € 1973,88 waarvan € 
153,75 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 moet 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@jrbv.nl 
 

  

http://www.voorburg.amnesty.nl/
mailto:ridder@jrbv.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 Vrijlating Mexicaanse Yecenia Armenta 
08 juni 2016 
Op 7 juni nam de familie van Yecenia Armenta contact op met Amnesty om te laten weten 
dat de rechter had besloten haar vrij te laten. Armenta, moeder van twee kinderen, werd in 
2012 gemarteld en gevangengezet vanwege mogelijke betrokkenheid bij de moord op haar 
man. Ze kwam op 7 juni, na vier jaar cel vrij. 
 
‘Ik wil alle mensen die zich voor me hebben ingezet enorm bedanken. Zonder jullie hulp zou 
het bijna niet mogelijk zijn geweest. Ik wil jullie bedanken dat jullie door bleven vechten. Blijf 
doorgaan met dit prachtige werk, het vechten voor anderen. ‘zei Armenta bij haar vrijlating. 
 
Gemarteld en verkracht 
Op 12 juli 2012 werd Yecenia Armenta aangehouden door agenten in burger. Ze werd 
geslagen, stikte bijna doordat ze een plastic zak over haar hoofd kreeg, en had het gevoel te 
verdrinken omdat de agenten een doordrenkte doek op haar gezicht duwden. Daarna werd 
ze ondersteboven opgehangen en verkracht. De agenten probeerden Armenta zo een 
bekentenis te laten ondertekenen. Dat deed ze uiteindelijk toen de agenten dreigden haar 
kinderen te verkrachten en te doden. Wát ze tekende weet ze niet – ze was geblinddoekt. De 
gedwongen bekentenis was het enige bewijs tegen Armenta. 
 
Achtduizend brieven in de gevangenis 
Amnesty zette zich jarenlang in voor Armenta’s vrijlating. Tijdens de wereldwijde 
Schrijfmarathon van december 2015 schreven mensen massaal voor haar vrijlating, ook in 
Voorburg. In haar cel ontving ze meer dan achtduizend brieven van Amnesty-aanhangers uit 
de hele wereld. Eind januari zocht een Amnesty-delegatie haar op in haar cel in cel en 
overhandigde haar alle post. 
‘Ik ben enorm dankbaar. De brievenschrijvers doen het mooiste wat ze kunnen: mensen in 
onrechtvaardige situaties helpen. Het vervult me met trots en het voelt fantastisch.’ 
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9.2 Saudische activist vrij na uitzitten straf 
14 juni 2016 
Vorige week werd bekend dat Mohammed Saleh al-Bajadi uit Saudi-Arabië op 7 april 2016 is 
vrijgekomen. De mensenrechtenactivist  had zijn straf erop zitten. Hij heeft nog een 
reisverbod tot 2020. 
Al-Bajadi is een van de medeoprichters van ACPRA, een van de weinige onafhankelijke 
mensenrechtenorganisaties in Saudi-Arabië. Sinds 2011 werkten de Saudische autoriteiten 
ACPRA steeds meer tegen. Medewerkers zijn gevangengezet of zijn het land ontvlucht. In 
maart 2013 is de organisatie formeel ontbonden. 
In april 2012 was Al-Bajadir tijdens een geheim proces veroordeeld tot vier jaar 
gevangenisstraf en een reisverbod van vijf jaar. De aanklacht is nooit openbaar gemaakt, 
maar uit brieven van Al-Bajadi kan worden opgemaakt dat hij werd veroordeeld vanwege 
deelname aan het opzetten van een organisatie zonder vergunning en het schaden van de 
reputatie van de staat via de media. Ook zou hij familieleden van politieke gevangenen 
hebben opgeroepen te gaan protesteren. 
 
Mohammed Al-Bajadi heeft tien maanden incommunicado-detentie gevangengezeten, 
waarbij contact met buitenwereld is afgesloten. Hij ging verschillende keren in hongerstaking 
uit protest tegen zijn veroordeling. 
 

 
 
 
9.3 Myanmar: Phyoe Phyoe Aung en nog tientallen activisten vrijgelaten 
9 april 2016 
Gisteren werden gewetensgevangene Phyoe Phyoe Aung, haar man Lin Htet Naing en nog 
tientallen studentenactivisten uit Myanmar vrijlaten. Dit is een grote overwinning voor 
mensenrechtenverdedigers in het land. 
Nadat studentenactivist Phyoe Phyoe Aung in 2014 was opgepakt, braken er door het hele 
land studentenprotesten uit. Deze golf van demonstraties eindigde in maart 2015 toen de 
politie extreem geweld gebruikte bij een studentenprotest in Letpadan. Tientallen studenten 
werden gearresteerd. Eindelijk is de oproep om hen vrij te laten gehoord en zijn Phyoe 
Phyoe Aung, haar man en vele anderen nu vrijgelaten. 
 
Een aantal dagen na haar vrijlating werden ook andere activisten vrijgelaten. Onder hen Htin 
Lin Oo, de zgn. Unity Five-journalisten, de Shwe Pyi Thar vakbondsactivisten en Myat Nu 
Khaing, voor wie Amnesty actie voerde. Ondanks deze positieve stap, moet de nieuwe 
regering flinke hervormingen doorvoeren om verdere repressie te voorkomen. Phyoe Phyoe 
Aung en andere mensenrechtenverdedigers kunnen een belangrijke rol spelen in het vormen 
van de toekomst in Myanmar. Het is cruciaal dat de regering er alles aan doet om 
maatschappelijke organisaties, activisten, journalisten en mensenrechtenverdedigers de 
ruimte te geven hun werk te doen. 
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Amnesty roept de autoriteiten op alle andere gewetensgevangenen vrij te laten en 
belangrijke wetshervormingen door te voeren. Alleen op die manier kan de vicieuze cirkel 
van repressie in het land worden doorbroken. 
 
In Voorburg hebben we tijdens de Schrijfmarathon 2015  brieven geschreven voor de 
vrijlating van Phyoe Phyoe Aung. 
 

 
 
 
9.4 Filipijnen: historische uitspraak over marteling door politie 
4 april 2016 
Op 29 maart veroordeelde het Filipijnse Hof een politieagent die een verdachte had 
gemarteld. Dit is een historische gebeurtenis. Het is voor het eerst sinds op de Filipijnen in 
2009 een anti-martelingswet werd aangenomen, dat iemand wegens marteling is 
veroordeeld. 
Het gaat om de zaak van Jerryme Corre. Hij werd in januari 2012 door meer dan tien 
agenten in burger op gewelddadige wijze gearresteerd. Hij zou een overval hebben gepleegd 
en een politieagent gedood hebben. De agenten die hem ondervroegen, noemden hem 
‘Boyet’. Corre gaf aan dat hij niet zo heet, maar de agenten weigerden zijn 
identiteitspapieren te controleren. Uiteindelijk werd hij beschuldigd van drugsbezit. 
Corre kreeg stroomstoten op zijn rug, zij en dijen. Daarna goten ze water over hem heen en 
elektrocuteerden ze hem opnieuw. De volgende dag werd hij gedwongen een document te 
ondertekenen dat hij niet mocht lezen. 
 
Tijdens Amnesty’s Schrijfmarathon 2014 werd wereldwijd voor Corre geschreven. De oproep 
was om snel een onpartijdig onderzoek in te stellen naar de beweringen van Jerryme Corre 
dat hij is gemarteld. Nu is een van de agenten veroordeeld. Corre zit nog altijd in de 
gevangenis. 
 
In Voorburg is voor hem geschreven via een schrijfactie (voorbeeldbrieven) 
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9.5 Azerbeidzjan: vrijlating tien gewetensgevangenen geeft sprankje hoop 
21 maart 2016 
De vrijlating van tien gewetensgevangenen geeft het maatschappelijk middenveld van 
Azerbeidzjan een sprankje hoop op afname van de onderdrukking. Op 17 maart 
werden zij vrijgelaten, een uur nadat het Europese Hof van de Rechten van de Mens 
had geoordeeld dat de detentie van mensenrechtenverdediger Rasul Jafarov in strijd 
was met internationaal recht. 
Ondanks dit goede nieuws, zitten er nog steeds acht journalisten en 
mensenrechtenactivisten onterecht vast. Pas als iedereen die ten onrechte gevangen zit 
vrijkomt en het onderdrukken van het maatschappelijk middenveld ophoudt, kan de 
loftrompet geblazen worden. President Aliyev moet laten zien dat hij echt iets wil doen aan 
de slechte mensenrechtensituatie in zijn land door hen onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij 
te laten. 
 
Rasul Jafarov 
Mensenrechtenverdediger Rasul Jafarov, oprichter van de Human Rights Club, werkte aan 
zaken waarbij sprake is van politiek gemotiveerde arrestaties. Hij werd op 2 augustus 2014 
gearresteerd op beschuldiging van illegale zakelijke activiteiten, belastingontduiking en 
machtsmisbruik. Later kwamen daar nog aanklachten wegens valsheid in geschrifte en 
grootschalige verduistering bij. In april 2015 werd Rasul Jafarov veroordeeld tot zesenhalf 
jaar gevangenisstraf. Het Europese Hof oordeelde op 18 maart 2016 dat het duidelijk was 
dat het monddood maken van Jafarov de werkelijke reden was voor zijn veroordeling en een 
afstraffing voor zijn activiteiten als mensenrechtenverdediger. 
Jafarov gebruikte het Eurovisie Songfestival in de hoofdstad Bakoe om de wereld te wijzen 
op de verslechterende mensenrechtensituatie in zijn land en kreeg hierbij internationaal veel 
aandacht. Ook kaartte hij de slechte mensenrechtensituatie in zijn land aan bij de Verenigde 
Naties en de Raad van Europa. 
 
Nog gevangen 
Nog altijd zitten gewetensgevangenen in Azerbeidzjan vast. Onder hen bevindt zich Khadija 
Ismayilova. De onderzoeksjournaliste publiceerde enkele artikelen waarin ze corruptie en 
mensenrechtenschendingen in haar land aan de kaak stelt. Vlak voordat ze op 5 december 
2014 werd opgepakt, openbaarde ze een lijst met politieke gevangenen. 
Tot de gewetensgevangenen die nog vast zitten behoort de prominente politicus Ilgar 
Mammadov, ook al bepaalde het Europese Hof dat hij alleen werd gearresteerd omdat hij de 
regering bekritiseerde. De vooraanstaande mensenrechtenadvocaat Intigam Aliyev zit 
eveneens nog in de gevangenis, waar zijn gezondheid is verslechterd door onvoldoende 
medische zorg. 
 
Zij kwamen vrij 
De gewetensgevangenen die werden vrijgelaten zijn Rashadat Akundov, Rashad Hasanov, 
Omar Mammadov en Mammad Azizov, leden van de prodemocratische jeugdbeweging Nida, 
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mensenrechtenactivisten Rasul Jafarov, Hilal Mammadov en Anar Mammadli en de 
oppositieleden Yadigar Sadigov, Siraj Karimov en Tofig Yagublu. 
In Voorburg is geschreven tijdens de stand op het Julianaplein in juni 2016. 
 

 
9.6 Dichter uit Qatar na vier jaar eindelijk vrij 
17 maart 2016 
Eergisteren is de Qatarese dichter Mohammed al-‘Ajami, ook wel bekend als Ibn al-
Dheeb, na vier jaar gevangenschap vrijgelaten. Hij werd eerder tot vijftien jaar cel 
veroordeeld voor het voordragen van een gedicht. 
De voorwaarden van Al-‘Ajami’s vrijlating zijn nog onduidelijk. Het is belangrijk dat de 
autoriteiten zijn recht op vrije meningsuiting niet inperken. Gewetensgevangenen zoals 
Mohammed al-‘Ajami zouden altijd onvoorwaardelijk vrijgelaten moeten worden. 
 
Achtergrond 
Op 24 augustus 2010 droeg Mohammed al-‘Ajami een gedicht voor in zijn appartement in 
Caïro. Hij studeerde in die tijd Arabische literatuur in Egypte. Zonder dat hij het wist, had 
iemand van de aanwezigen hem gefilmd en de video op YouTube geplaatst. De video werd 
vaak bekeken en leidde uiteindelijk tot zijn arrestatie in november 2011. 
De regering van Qatar klaagde hem aan wegens ‘het publiekelijk aanzetten tot het 
omverwerpen van het heersende systeem’, ‘het publiekelijk betwisten van de autoriteit van 
de emir’ en ‘het publiekelijk kwaadspreken over de kroonprins’. In 2012 werd hij veroordeeld 
tot levenslang. Na een hoger beroep in 2013 werd zijn straf teruggebracht naar vijftien jaar 
cel.  
 
In Voorburg hebben we brieven geschreven via de schrijfactie (voorbeeldbrieven) 
 

 
 
 
9.7 Albert Woodfox vrij!  
19 februari 2016 
Op vrijdag 19 februari - zijn 69ste verjaardag - kwam de Amerikaanse Albert Woodfox 
eindelijk vrij. Hij zat meer dan veertig jaar in eenzame opsluiting in een isoleercel in 
Louisiana. Hij werd zonder bewijs veroordeeld voor een moord die hij zegt niet te 
hebben gepleegd. 
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Albert Woodfox maakte deel uit van de zogenaamde Angola 3. Samen met Robert King en 
Herman Wallace werd hij veroordeeld voor de moord op een bewaker. Alle drie de mannen 
hebben altijd gezegd onschuldig te zijn. Vanwege hun politiek activisme - de mannen waren 
ten tijde van hun eerste gevangenisstraf (1972) lid van de Zwarte Panterbeweging - werden 
ze in isolatie geplaatst. Albert Woodfox zat meer dan veertig jaar 23 uur per dag in een 
ruimte zo groot als een parkeerplaats, zonder enig contact met anderen. In 2001 kwam 
Robert King vrij. Herman Wallace werd in 2013 vrijgelaten, en stierf drie dagen later. 
Het is geweldig nieuws dat Albert Woodfox eindelijk is vrijgelaten, maar zijn vrijlating had al 
veel eerder moeten plaatsvinden. Er is niets dat de wrede, onmenselijke en vernederende 
tijd die hij meemaakte in eenzame opsluiting, echt goed kan maken. Woodfox vecht al zijn 
halve leven voor herziening van zijn zaak en vrijlating. Afgelopen juni beval een rechter zijn 
onmiddellijke vrijlating. Dit bevel werd door een hogere rechter verworpen en Woodfox bleef 
in isolatie zitten.   
 
Tijdens de Schrijfmarathon van 10 december 2015 hebben we in Voorburg geschreven voor 
de vrijlating van Woodfox. Hij stuurde ons onlangs een dankwoord voor alle brieven en 
kaarten die hij had ontvangen.  
Ik wil onze vrienden van Amnesty International bedanken voor hun opmerkelijke steun van 
de afgelopen jaren. Deze steun bereikte een hoogtepunt tijdens de Schrijfmarathon in 
december 2015. Dankzij deze campagne ontving ik duizenden brieven van overal ter wereld 
waarin mensen hun solidariteit en steun betuigden. Deze berichtjes vanaf de andere kant 
van de gevangenismuur vormen een enorme bron van kracht voor mij in mijn voortdurende 
strijd voor vrijheid. 
Peace, 
Albert Woodfox 
 
Albert was tijdens de schrijfmarathon 2015 ook onderwerp van actie. 
 

 
 
9.8 Papoea-activist Filep Karma vrijgelaten 
19 november 2015 
Op 19 november werd Filep Karma, een belangrijke Papoea-activist uit Indonesië, 
vrijgelaten. Hij werd door een juichende menigte ontvangen. 
 
Filep Karma werd in 2004 tot vijftien jaar cel veroordeeld wegens ‘rebellie’, nadat hij had 
deelgenomen aan een ceremonie waar de vlag voor een onafhankelijk Papoea werd 
gehesen. Amnesty is meerdere keren voor de vrijlating van Filep in actie gekomen. Ook dit 
jaar voerde Amnesty wereldwijd actie voor zijn vrijlating. In juli dit jaar stuurde hij Amnesty 
een persoonlijke boodschap voor iedereen die zich voor zijn vrijlating heeft ingezet. 
 
‘Ik ken jullie niet, maar jullie zijn zo begaan met mij en waar ik voor sta. Ik hoop dat mijn god 
iedereen zegent, wat je religie ook moge zijn. Ik hoop dat jullie allemaal veilig en gelukkig 
zijn. Veel dank aan iedereen!’ 
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Voorburg heeft in april 2015 voor hem een schrijfactie gehouden. 
 

 
 

9.9 Shaker Aamer wordt uit Guantánamo vrijgelaten 
25 september 2015 
Op 25 september kwam het bericht dat Shaker Aamer, voormalig staatsburger van het 
Verenigd Koninkrijk, na dertien jaar gevangenschap in Guantánamo Bay naar 
Engeland terugkeert. 
 
Shaker Aamer werd op 24 november 2001 door Afghaanse strijdkrachten opgepakt en 
overgedragen aan de Amerikanen. In februari 2002 werd hij naar Guantánamo Bay op Cuba 
gebracht. Hij is nooit aangeklaagd en hij heeft nooit een proces gekregen. 
Shaker Aamer heeft verschillende keren aangegeven gemarteld te zijn. Ook kreeg hij geen 
goede medische behandeling voor verschillende gezondheidsproblemen waaraan hij lijdt. 
Het grootste deel van zijn gevangenschap bracht hij in eenzame opsluiting door.  
Het is nu belangrijk dat hij bij terugkeer naar Engeland, waar zijn vrouw en kinderen ook 
verblijven, snel medische en andere zorg krijgt. Op Guantánamo zitten nog meer dan 
honderd andere gevangenen vast. Zij moeten allemaal een eerlijk proces krijgen of worden 
vrijgelaten.   
 
AI-Voorburg heeft voor hem een schrijfactie gehouden in januari 2014 
 

 

 
 
9.10 Mikalai Statkevich en andere Wit-Russische gewetensgevangenen vrij 
31 augustus 2015 
Op 22 augustus werden Mikalai Statkevich, en de oppositiekandidaten Yury Rubtsou, 
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Mikalai Dziadok, Ihar Alinevich, Artsiom Prakapenka en Yauhen Vaskovich na een 
presidentieel pardon vrijgelaten. 
 
Statkevich werd in mei 2011 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf met zware arbeid 
wegens ‘aanzetten tot massa-onrust’. Hij was een van de mensen die werden opgepakt in 
verband met demonstraties tegen de herverkiezing van president Lukashenka in 2010. 
Statkevich was toen presidentskandidaat. De protesten werden door de politie met harde 
hand uiteen geslagen. Veel oppositieleden werden opgepakt en vastgezet, onder wie 
Statkevich. 
 
De Wit-Russische president Loekasjenko gaf aan dat de mannen om ‘humanitaire redenen’ 
waren vrijgelaten in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 11 oktober dit jaar.  
Amnesty voerde intensief actie voor de mannen, onder meer via schrijfacties en 
Spoedacties. In augustus was er de 'wolkenactie' #sky4statkevich via social media: omdat 
Stakevich' vrouw had laten weten dat haar man de buitenlucht zo miste, werd opgeroepen 
foto’s van wolken en de lucht op te sturen als cadeau voor zijn verjaardag.  
Mikalai Statkevich heeft na zijn vrijlating iedereen bedankt die voor hem in actie kwam! 
 
Voorburg in maart 2014 een schrijfactie voor hem gehouden. 
 

 
 
 

9.11 Dr Tun Aung uit Myanmar vrij  
06 juni 2015  
Eerder dit jaar kwam gewetensgevangene Dr Tun Aung uit Myanmar vrij, na meer dan 
twee jaar gevangengezeten te hebben. Hij stuurde dit persoonlijke bericht voor alle 
aanhangers van Amnesty International. 
 
Toen in de zomer van 2012 geweld oplaaide tussen moslims en boeddhisten in Myanmars 
westelijke deelstaat Rakhine, probeerde arts en islamitisch gemeenschapsleider Dr Tun 
Aung het publiek tot bedaren te brengen. Hij werd tijdens de onlusten opgepakt en op basis 
van verschillende gefabriceerde aanklachten tot zeventien jaar gevangenisstraf veroordeeld. 
In januari 2015 kwam hij vervroegd vrij. 
 
In een recente brief aan Amnesty schrijft hij het volgende:  
‘Ik groet iedereen bij Amnesty en ben diep onder de indruk van alle steun en activiteiten die 
Amnesty ondernam om mij vrij te krijgen. Ik ben zeer dankbaar voor de voortdurende steun 
en hulp van Amnesty. 
 

http://spring96.org/files/images/sources/statkievihc-v.jpg
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Ik volg het werk van Amnesty al tientallen jaren. Ik hoorde er voor het eerst over in het kader 
van de strijd voor de vrijlating van politieke gevangenen in Cuba. In die dagen was het nog 
bijna onmogelijk om dat voor elkaar te krijgen. 
 
Toen ik zomaar werd gearresteerd en veroordeeld, was Amnesty de eerste organisatie 
waaraan ik dacht, en ik hoopte dat ze op de een of andere manier iets voor mij kon doen. 
Toen ik de Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten in Myanmar van de VN, Tomás 
Ojea Quintana, voor het eerst ontmoette, had ik het met hem over Amnesty. 
Toen ik later vastzat in de gevangenissen van Sittwe en Insein, begon ik brieven te krijgen 
van Amnesty-aanhangers. Dat was de eerste lichtstraal in mijn donkere dagen. Ik was ervan 
overtuigd dat Amnesty alles in het werk zou stellen om mij vrij te krijgen. Pas na mijn 
vrijlating besefte ik hoeveel werk Amnesty had verzet voor mijn zaak. 
Ik voel me bevoorrecht dat ik deel uitmaakte van de Schrijfmarathon in 2013-2014. Al deze 
activiteiten overstijgen mijn grootste verwachtingen. De honderden persoonlijke brieven die 
mensen aan mij en mijn familie schreven maakten me zeer emotioneel en nederig. 
Ik ben al die mensen die mijn familie en mij zoveel steun en zorg gaven zoveel verschuldigd. 
Ik ondersteun jullie voortdurende inspanningen om andere gewetensgevangenen en mensen 
die onterecht vastzitten vrij te krijgen van harte. 
 
Moge God iedereen zegenen die zich inzet om het lijden van de onderdrukten te verlichten, 
en die vecht voor een rechtvaardige wereld.' 
 
Amnesty Voorburg voerde actie voor de vrijlating van Dr Tun Aung tijdens een schrijfactie in 
juni 2013. Daarna waren er nog regelmatig urgent actions. 
 

 
  
 
9.12 Chinese Oeigoer Ablikim Abdiriyim vrijgelaten  
05 juni 2015  
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Op 31 mei kwam Ablikim Abdiriyim vrij, nadat hij een negenjarige gevangenisstraf in 
China had uitgezeten. Hij is de zoon van de bekende mensenrechtenactiviste Rebiya 
Kadeer. 
Zij vertelde Radio Free Asia dat ze ervan overtuigd is dat de inspanningen van de 
internationale gemeenschap hebben bijgedragen aan zijn bescherming in de gevangenis: 
'Mijn zoon is er levend uitgekomen, en daar ben ik blij om... Ik geloof dat dat komt omdat de 
internationale gemeenschap en mensenrechtenorganisaties zich voor hem hebben ingezet. 
En ook dankzij druk van westerse overheden op Beijing.' 
Amnesty voerde onder meer via de Spoedacties actie voor Ablikim Abdiriyim en zijn moeder 
en andere familieleden. We bedanken iedereen die voor hem in actie kwam. 
 
Achtergrond 
Ablikim Abdiriyim werd in 2006 samen met zijn zus, broer en zes andere familieleden 
opgepakt om te voorkomen dat ze naar een afspraak met een Amerikaanse delegatie 
zouden gaan. Volgens de Chinese pers werden ze vastgezet vanwege financiële 
onduidelijkheden in het bedrijf van Rebiya Kadeer. Ablikim en zijn broer Alim werden kort na 
hun arrestatie in het bijzijn van hun zus Rushangul door de politie geslagen. De politie gaf 
Rushangul een telefoon en sommeerde haar moeder Rebiya Kadeer in de Verenigde Staten 
te bellen en te vertellen wat er gebeurde. 
Ablikim werd tot negen jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het 'ophitsen van en 
deelnemen aan activiteiten die als doel afscheiding hebben'. Hij zou in de gevangenis 
mishandeld zijn. Rebiya Kadeer is een prominente Oeigoerse zakenvrouw en voormalige 
gewetensgevangene. Zij en haar familieleden worden regelmatig door de autoriteiten 
lastiggevallen. 
 
Amnesty Voorburg hield een schrijfactie voor hem in december 2014. Ook hebben diverse 
mensen meegedaan met spoedacties voor hem.  
 

 
 
 
9.13 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 
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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. 
 

 
 
9.14 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.  
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In Voorburg hebben we brieven geschreven in juli 2014. 
 
9.15 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. 
  

 
 
9.16 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. 
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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 
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 we voor Claudia geschreven tijdens een schrijfactie in mei en tijdens het 
cultureel zomerfestival in 2014. 
 
9.17 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. 

 

   

https://spoedacties.amnesty.nl/spoedactie/
http://www.amnesty.nl/groetenkaartje
https://www.amnesty.nl/actiecentrum/actienetwerk/schrijf-brieven
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10. Acties stand 2015 
 
Land Maandelijkse Schrijfactie en petities 

voor personen  
Maand 
brievenactie/ 
datum stand 

Waar actie Resultaat  

Qatar Mohammed al-'Ajami 2015-02 schrijfactie Op 15 maart 2016 vrijgelaten 
na 4 jaar cel ipv 15 jaar cel 

Russische 
Federatie 

Rasul Kudaev  2015-02 schrijfactie  

Turkije Ali Özdemir (uit Syrië) 2015-02 schrijfactie  

China Nurmemet Yasin (Oeigoeren) 2015-03 schrijfactie  

China Sue Chan Lang 2015-03 vrouwenactie kerk en vrouwenorganisaties 

Egypte studentes Abrar Al-Anany en 
Menatalla Moustafa en docente 
Yousra Elkhateeb  

2015-03 schrijfactie  

Saoedi-
Arabië 

Waleed Abu al-Khair  2015-03 schrijfactie  

Brazilië militaire politie twaalf jongens gedood 
Salvador, staat Bahia 

2015-04 schrijfactie  

Indonesië Filep Karma  2015-04 schrijfactie 1 april 2015: omstandigheden 
verbeterd;19 november 
vrijgelaten 

Turkije Arubika Suleymanova  2015-04 schrijfactie  

India Irom Sharmila  2015-05 schrijfactie  

Israel Mordechai Vanunu  2015-05 schrijfactie  

Saoedi-
Arabië 

Mohammed Saleh al-Bajadi  2015-05 schrijfactie vrijgelaten 7 april 2016 na 
uitzitten straf 

Azerbeidzjan Rasul Jafarov  2015-06 stand 
Julianaplein 

vrijgelaten op 17 maart 2016 

Turkije Ahmet Yildiz 2015-08 Cultureel 
Zomerfestival 

 

Colombia Dodelijk geweld tegen transgenders  2015-09 schrijfactie  

Iran Mohammad Ali Taheri  2015-09 schrijfactie  

Saudi-Arabië  Abdulkareem Yousef al-Khoder  2015-09 schrijfactie  

China Su Changlan  2015-10 schrijfactie  

Indonesië Straffeloosheid voor massamoorden 
1965-1966   

2015-10 schrijfactie  

Iran Hossein Rafiee  2015-10 schrijfactie  

Krim, 
Rusland 

Oleg Sentsov (Oekraïne) 2015-10  stand 
Julianaplein 

 

Marokko Ali Aarrass  2015-11 schrijfactie  

Saoedi-
Arabië 

Abdulrahman al-Hamid 2015-11 schrijfactie  

Turkije Eren Keskin  2015-11 schrijfactie  

DRC Yves Makwambala en Fred Bauma  2015-12 schrijfactie  

El Salvador Teodora del Carmen Vasquez 2015-12 stand kerken/fakkelwake/schrijfmarathon 

Iran Saman Naseem 2015-12 schrijfactie  

Maleisië Zunar 2015-12 schrijfmarathon  

Mexico Yecenia Armenta 2015-12 schrijfmarathon vrijgelaten op 7 juni 2016 na 4 
jaar cel 

Myanmar Phyoe Phyoe Aung 2015-12 schrijfmarathon vrijgelaten 8 april 2016 

Oezbekistan Muhammad Bekzhanov  2015-12 schrijfactie  

Saoedi-
Arabië 

Waleed Abu al-Khair 2015-12 schrijfmarathon  

VS Albert Woodfox  2015-12 schrijfmarathon  
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11. Publiciteit 2015 
 
Voorbeelden publiciteit voor Amnesty Voorburg in het jaar 2015 
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