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1. Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Amnesty groep Leidschendam-Voorburg. Hierin leest u 
de acties die wij als groep hebben ondernomen in 2018 en ook welke resultaten zijn behaald. 
Gelukkig kunnen wij melden dat voor 9 mensen onze acties positief hebben uitgewerkt: het 
gaat dit keer niet alleen om mensen die zijn vrijgelaten maar ook om mensen die bedreigd 
werden of die bepaalde wetten wilden veranderen. 
 
Bijzonder was de avond waar wij ons 50-jarig bestaan mochten vieren met de aanwezigheid 
van Eduard Nazarski, de directeur van Amnesty International. Op die manier konden wij ook 
contact hebben met de mensen die Amnesty een warm hart toedragen en meedoen met 
schrijven of petities tekenen. En natuurlijk heel bijzonder om weer eens een aantal van onze 
oud-leden te mogen zien.  
 
We zijn erg blij met de groep vrijwilligers die als flexwerker onze groep versterken. Zonder 
hen konden we geen stands bemannen of de Write for Rights acties op 10 december 
houden. En dan hebben we het nog niet eens over de trouwe mensen die elk jaar door weer 
en wind met de collectebus rondgaan!  
Onze groep is niet erg groot, maar we kunnen zo wel onze huidige activiteiten uitvoeren. In 
onze gemeente is beslist nog ruimte voor meer actieve leden. Zo zijn we helaas niet op de 
scholen actief en juist voor jongeren is het zo goed om te begrijpen wat mensenrechten zijn. 
Ook kunnen we mensen gebruiken die mee willen helpen aan het schrijven voor onze vaste 
dossiers. 
 
Alvast even een korte blik op 2019: we zijn versterkt met een collectecoördinator, Saida 
Chedi. Helaas gaat Tanja Roest, die tot nu toe de collecte coördineerde, verhuizen. 
Versterking bij het organiseren van de collecte volgend jaar zou ons erg helpen.   
 
Vanaf dit jaar doen wij ook mee met de pilot van WhatsAmnesty, een manier om iedereen te 
informeren over plaatselijke activiteiten en nieuws wat betreft Amnesty. Men krijgt dan 2-3 
keer per maand een appje van onze groep, maar raakt niet beland in eindeloze discussies 
via Whatsapp-berichten. Meedoen? Geef je op via 06-83589677 met WhatsAmnesty AAN. 
 
 
Vriendelijke groet, 
Jeannette Ridder-Numan 
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2. Amnestygroep Leidschendam-Voorburg 45 jaar  
Op 10 oktober 2018 heeft Amnesty samen met een groot aantal bezoekers een fijne 
jubileumavond gehad. Centraal tijdens deze avond stond het thema: "Een veilige haven? 
Rechten van kinderen van asielzoekers in Nederland". 
 

 
 
Burgemeester Klaas Tigelaar was aanwezig om een toespraak te houden. Verschillende 
deskundigen rondom het thema waren tevens op deze avond aanwezig, onder andere een 
leerkracht van de school uit de film en directeur Eduard Nazarski van Amnesty International 
Nederland. De toespraken van zowel Eduard Nazarski als de burgemeester waren 
inspirerend. Tijdens de avond werd de film "Vergeet mij niet" getoond, waarna met een panel 
een discussie over het thema werd gehouden. De film bracht ons dichter bij het thema. Het 
panel lichtte toe uit eigen ervaringen. Daarnaast blikten we tijdens de avond terug op 45 jaar 
Amnesty in Leidschendam-Voorburg. 
 
Het is goed te zien dat mensenrechten een onderwerp is waar nog veel mensen warm voor 
lopen. Ook waren wij blij verrast met een aantal oud-leden zowel van de voormalige groep in 
Leidschendam als vanuit de voormalige groep Voorburg. 
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3. Publieksacties Amnesty Voorburg 2018 
 
3.1 Actie Internationale Vrouwendag 
Rond 8 maart, de Internationale Vrouwendag, voerden we actie voor Azza Soliman uit 
Egypte. Zij komt op voor vrouwen die slachtoffer zijn van marteling, huiselijk geweld en 
verkrachting en in Egypte is dat voor de autoriteiten een doorn in het oog. Azza werd al 
meermalen gearresteerd en voortdurend door de regering in de gaten gehouden en in een 
kwaad daglicht gesteld. Desondanks zet ze moedig haar vreedzame mensenrechtenwerk 
voort. Een petitie voor haar werd door 110 sympathisanten ondertekend en er werden 56 
solidariteitskaarten uitgereikt om aan Azza te sturen. 
 

 
 
3.2 Actie tegen gedwongen terugkeer van Afghaanse burgers 
Woensdag 30 mei bood onze groep, samen met verschillenden andere organisaties, een petitie 
aan aan staatssecretaris Harbers met een oproep aan Nederland om te stoppen met het uitzetten 
van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Afghanistan, gezien de ernstige 
mensenrechtenschendingen die daar plaatsvinden, totdat het weer mogelijk is om mensen in 
veiligheid te laten terugkeren. 
Bij onze stand in Voorburg zetten meer dan 100 bezoekers hun handtekening onder de petitie. 
 
3.3 Acties op het Cultureel Zomerfestival in augustus 
- Op 8 maart liep Vitalina Koval uit Oekraïne mee in een vreedzame demonstratie om aandacht te 
vragen voor de rechten van vrouwen. Zij werd aangevallen en kreeg een chemische vloeistof in 
haar ogen. Vitalina, die het boegbeeld is van de LHBT-gemeenschap in Oekraïne, kreeg al vaker 
met geweld te maken en ontvangt nog steeds bedreigingen. Wereldwijd wordt het steeds 
gevaarlijker om op te komen voor mensenrechten. Tegen deze alarmerende trend voert Amnesty 
International campagne. Een petitie voor Vitalina werd door 122 festivalgangers ondertekend. 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjt7NiajPHiAhXPYlAKHdErAYsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amnesty.org.uk/azza3&psig=AOvVaw3kldpe0aIo8xzrbUx1aTnI&ust=1560880789301561
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiEiLrKjPHiAhVDLFAKHWNuC6gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/06/vitalina-lgbti-activist-in-ukraine/&psig=AOvVaw2sRC-k5iDOfWBxvYeAGpxM&ust=1560880889119986
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- Tijdens het festival werd ook gevraagd om steun voor een schrijfactie voor Arash Sadeghi 
uit Iran. Hij zit sinds juni 2016 een straf uit van negentien jaar. Hij werd veroordeeld voor 
onder meer het delen van informatie over de mensenrechtensituatie in Iran met Amnesty 
International en de Verenigde Naties. Uit protest tegen de gevangenname van zijn 
echtgenote ging hij in hongerstaking en werd daardoor ernstig ziek, maar kreeg niet de 
nodige medische zorg.  
In een brief, die door 125 bezoekers werd ondertekend, werden de Iraanse autoriteiten  
opgeroepen tot onmiddellijke vrijlating van Sadeghi en zijn vrouw en het bieden van 
medische zorg aan Sadeghi. 

 

 
 
3.4 Acties rond de Dag van de Mensenrechten 10 december 
Begin december stonden we met onze stand in twee Voorburgse kerken.  
Naast de verkoop van kaarsen en kaarten voor het goede doel vroegen we om handtekeningen 
onder een petitie, gericht aan de autoriteiten van Myanmar, voor twee Reuters-journalisten: Wa 
Lone en Kyaw Soe Oo. Zij onderzochten het meedogenloze militaire optreden tegen de Rohingya, 
een moslimminderheid in de deelstaat Rakhine. 
De journalisten werden gearresteerd en de rechtszaak tegen hen startte op 16 juli. 
Een brief aan de Myanmarese autoriteiten met een oproep tot hun onmiddellijke vrijlating werd door 
144 kerkgangers ondertekend.In maar liefst zes (6!) kerken in Leidschendam werden kaarten en 
kaarsen verkocht met groetenbriefjes aan gevangenen. Zaterdag 8 december werd de 
Schrijfmarathon (heet vanaf nu Write for Rights) geopend door burgemeester Klaas Tigelaar. 

 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjrhMzvjPHiAhWMalAKHQo8DVMQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/AmnestyIreland/status/903257359929266176&psig=AOvVaw1Pefz23RfTZoCWlmTP467T&ust=1560880966791143
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Geschreven kon worden voor tien verschillende vrouwen die werden vervolgd omdat zij opkomen 
voor de mensenrechten in hun land. Zo werd bijvoorbeeld geschreven voor Atena Daemi uit Iran 
die 7 jaar gevangenisstraf kreeg vanwege haar strijd tegen de doodstraf. Begin 2018 werd ze onder 
afschuwelijke omstandigheden ruim drie maanden mishandeld, met alle gevolgen daarvan voor 
haar gezondheid.  
Tijdens de Schrijfmarathon in Voorburg en die bij het ministerie van OCW (ook door onze groep 
georganiseerd) werden in totaal 177 brieven geschreven en 101 kaarten verstuurd. Ook in 
Stompwijk (gem. L’dam-Vbg) werd door een individueel lid een schrijfmarathon gehouden met de 
fantastische opbrengst van 120 brieven en kaarten.  
 

 
 
Dat schrijven een belangrijk actiemiddel is, blijkt uit wat de Ethiopische journalist Eskinder Nega 
schreef: “Dankzij het effect van massale demonstraties kan ik mijn familie weer zien. Ik zal 
Amnesty’s supporters voor eeuwig dankbaar zijn. Ga door met jullie werk”. 
Goed nieuws was ook een bericht op 21 augustus 2018, dat Tep Vanny, landrechteractiviste uit 
Cambodja, die 2 ½ jaar gevangenisstraf kreeg  en voor wie wij in 2017 actie voerden, na 700 dagen 
gevangenschap werd vrijgelaten. 
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4. Persactiviteiten 
 
Activiteiten van de Amnestygroep werden vermeld in het Voorburgs Dagblad en in het 
krantje van Leidschendam Voorburg. Online publiciteit op de website van TV- Midvliet, 
Voorburgs Dagblad en Het Krantje online.  
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5. Social media 
 

De site www.voorburg.amnesty.nl werd in 2018 zo goed mogelijk bijgehouden. Op de 
website staat onder andere een overzicht van alle acties, actieresultaten en activiteiten, 
jaarverslagen, nieuws en persberichten.  
 

 

http://www.voorburg.amnesty.nl/
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De groep Amnesty Leidschendam-Voorburg is ook op Twitter actief met ruim 1500 volgers 
via https://twitter.com/Mensen_rechten De Amnestygroep communiceert daarnaast sinds 
een paar jaar via een Facebook account. Op Twitter en Facebook staat informatie over 
nieuws en acties van de Amnestygroep. Maar ook algemeen nieuws over mensenrechten is 
op de sites te lezen.  
 
Twitter: 
 

 
 
 
Facebooksite: 
 

 
 
 

https://twitter.com/Mensen_rechten
https://www.facebook.com/amnestyvoorburg?ref=br_rs
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6. Financiën 
 

Het beginsaldo van 2018 was € 2493,52 waarvan op de bankrekening € 2443,52 en in kas € 
50. De jaarlijkse afdracht aan Amnesty International Secretariaat vindt plaats in januari.      
Dit gebeurt in het kader van de € 1000-regeling en houdt in dat onze groep het saldo einde 
jaar boven de 1000 Euro dient af te dragen. Omdat onze groep in 2018 haar 45-jarig 
jubileum wilde vieren met een feestelijke avond, wilden we daarvoor ca. € 500 aan extra 
middelen reserveren. Hiervoor werd toestemming van het hoofdkantoor van Amnesty in 
Amsterdam verkregen. Begin 2018 bedroeg de afdracht zodoende € 1493,52 - € 500 - € 
42,42 = € 951,10 (€ 42,42 betrof een factuur die eigenlijk in 2017 betaald had moeten 
worden). 
 
In maart 2018, tijdens de landelijke collecteweek, heeft groep Voorburg € 3198 aan 
opbrengst opgehaald. Deze keer was dit het totaalresultaat van het gehele postcodegebied 
van Voorburg. Elke groep heeft recht op 25% van die opbrengst maar wij hebben wederom 
gemeend in 2018 dit geld niet nodig te hebben voor het draaiend houden van de groep en de 
activiteiten en hebben besloten om af te zien van deze ontvangsten. 
De opbrengsten van verkochte Amnesty artikelen waren nagenoeg de enige ontvangsten in 
2018 (€ 1179,59). Een mooi resultaat in Leidschendam en Voorburg tezamen. Daarnaast 
kregen we aan giften ook nog € 81,15! Hiertegenover stonden uitgaven (ten bedrage van € 
870,17) voor de inkoop van artikelen bij het Amnesty Secretariaat (kerstkaarten e.d.) die wij 
voor het grootste deel in december verkopen in onze stands. Totale kosten van de 
jubileumavond op 10 oktober bedroegen € 836,91. En overige uitgaven voor diverse zaken 
zoals porti- en printkosten en deelname aan het Culturele Zomerfestival bedroegen tezamen 
€ 132,57. De totale uitgaven gedaan in 2018, inclusief afdracht aan Amnesty Amsterdam, 
komen op € 2790,75.Het eindsaldo op 31 december 2018 van Groep Leidschendam-
Voorburg bedroeg € 963,51 waarvan € 50 aan kasgeld. Omdat dit net onder € 1000 is, zal er 
begin 2019 geen afdracht zijn in het kader van de € 1000-regeling.   
Giften aan onze groep zijn van harte welkom op bankrekeningnummer NL 73 TRIO 
0197669204 t.n.v. AMNESTY 368 L'DAM-VOORBURG. 
 
 

7. Terugkerende activiteiten 
 
De groep Leidschendam-Voorburg strijdt al meer dan 40 jaar voor mensenrechten.  
Wij schrijven als groep brieven aan de autoriteiten voor mensen die soms wel jaren 
vastzitten vanwege hun geloof, ras, gender of hun mensenrechtenactviteiten.  Belangrijk deel 
van ons werk is om er voor te zorgen dat mensen in Leidschendam-Voorburg mee kunnen 
doen aan de acties voor mensenrechten. Iedereen die zich bij onze groep wil aansluiten is 
van harte welkom! 
 
Behalve lid worden van onze lokale Amnestygroep kun je (als 'flexwerker') ook meedoen aan 
allerlei activiteiten zonder direct lid van de groep te worden. Vele handen maken licht werk! 
Je kunt bijvoorbeeld meedoen met:  

- 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. 
- De maandelijkse schrijfactie - Elke maand is er een schrijfactie voor drie verschillende 
mensen. Brieven kun je per e-mail of per post ontvangen. De brieven staan ook elke 
maand op de website van Amnesty. 
- Standwerk  
- Onze groep staat een aantal keer op zaterdag op het Julianaplein met een stand met 
een actie (petitie meestal). We kunnen daar altijd gemotiveerde standwerkers voor 
gebruiken.  
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- Het rondbrengen van brieven - Elke maand moeten een aantal brieven worden 
rondgebracht voor de thuisschrijvers. We kunnen altijd postbodes gebruiken.  
- Collecteren- Tijdens de jaarlijkse collecteweek voor Amnesty in maart meehelpen met 
collecteren. 
- Het bekend maken van het werk van Amnesty in Leidschendam-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. 
 
Aanmelden kan via info@leidschendam-voorburg.amnesty.nl 
 

 

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 hard 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). 
Voor  meer  informatie  kunt  u  kijken  op: www.voorburg.amnesty.nl, of mailen met 
Jeannette Ridder-Numan: ridder@jrbv.nl 
 

  

mailto:info@leidschendam-voorburg.amnesty.nl
http://www.voorburg.amnesty.nl/
mailto:ridder@jrbv.nl
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9. Resultaten acties Amnesty 2018 
 
Amnesty Leidschendam-Voorburg heeft in 2018 veelvuldig campagne en actiegevoerd 
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 
Leidschendam-Voorburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjclPrrpvrgAhXGPFAKHVFcDD8QjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/amnestyusa/status/1069668585189068801&psig=AOvVaw1GLLIZdcdzZQ0EjX1asCWz&ust=1552401082340253
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9.1 Indonesië: Johan Teterissa vrijgelaten 

 
In Indonesië is gewetensgevangene Johan Teterissa op 25 december 2018 vrijgelaten. Hij 
werd in juni 2007 opgepakt nadat hij deelnam aan een vreedzame demonstratie tijdens een 
bijeenkomst waarbij de toenmalige president Yodhoyono aanwezig was. 
De bijeenkomst vond plaats op Ambon, de hoofdstad van de Molukken. Teterissa en 22 
anderen voerden tijdens de Nationale Familiedag een traditionele krijgsdans uit, waarna ze 
de verboden Benang Raja-vlag ontvouwden. Daarna werden zij opgepakt. Amnesty 
International beschouwde hen als gewetensgevangenen die allen vastzaten omdat zij 
vreedzaam voor hun mening uitkwamen. Jarenlang voerden we actie voor hun vrijlating. 
 
Dankwoorden van Teterissa 
Na zijn vrijlating op 25 december 2018 keerde Teterissa terug naar zijn woonplaats op de 
Molukken. Tijdens een telefoongesprek bedankte hij de Amnesty-mensen die lang voor zijn 
onvoorwaardelijke vrijlating actievoerden en hem als gewetensgevangene beschouwden en 
niet als crimineel. 
 
Beschuldiging van marteling niet onderzocht 
Johan Teterissa en de andere activisten werden opgepakt en vermoedelijk gemarteld tijdens 
hun ondervraging en tijdens hun detentie. Naar die beschuldiging is nooit een onafhankelijk 
onderzoek uitgevoerd en geen enkele politieagent is hiervoor ter verantwoording geroepen. 
Teterissa en tientallen andere Molukse gewetensgevangenen werden in 2009 overgeplaatst 
naar een gevangenis op Java, meer dan 2.500 kilometer van huis. Bezoek kregen zij daar 
dan ook nauwelijks. In augustus 2018 werden hij en zes anderen gevangenen overgeplaatst 
naar een gevangenis in Ambon, zodat hij weer dichter bij zijn familie was. 
 
Aangeklaagd vanwege ‘rebellie’ 
Teterissa en zijn mededansers werden veroordeeld voor ‘rebellie’. Die beschuldiging wordt 
door de Indonesische autoriteiten vaker gebruikt om vreedzame activisten vast te zetten. 
Twee artikelen uit het wetboek van strafrecht bepalen dat het uitkomen voor je mening 
strafbaar kan zijn. Teterissa kreeg 15 jaar gevangenisstraf. In 2018 zag Teterissa zijn vrouw 
voor het eerst in 10 jaar. 
Tegelijk met Teterissa werd ook gewetensgevangene Johanis Riry vrijgelaten. Op dit 
moment zitten ten minste 29 gewetensgevangenen vast op de Molukken en 27 op Papoea. 
 
In Leidschendam-Voorburg hebben we actiegevoerd o.a. tijdens de schrijfmarathon in 
2016 en schrijfacties in 2016 en 2014. 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKo93fn_rgAhVBJ1AKHWT8At0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.tifamagazine.com/dankwoorden-molukse-gewetensgevangene-johan-teterissa-vrijlating-op-kerstmis/&psig=AOvVaw265aoqdozvDTq4UtW3mHIo&ust=1552399180012316
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9.2 Kirgizië: goed nieuws voor mensen met een handicap 
 
Het parlement van Kirgizië heeft de eerste stap gezet richting de ratificatie van de VN-
conventie inzake rechten van personen met een handicap. 
Amnesty verwelkomt de ontwikkeling, zegt Anna Kirey, onderdirecteur Oost-Europa en 
Centraal-Azië bij Amnesty: ‘Er werd unaniem voor gestemd. We hopen dan ook dat de 
uiteindelijke ratificatie snel doorgang zal vinden. Als dat eenmaal is gebeurd, moeten 
mensen met een handicap centraal staan bij elke stap die de overheid zet in het kader van 
de implementatie van de conventie. Ze moeten bijvoorbeeld lid worden van werkgroepen of 
comités.’ 
 
Tastbare resultaten 
Amnesty voelde zich vereerd dat ze samen mocht werken met Kirgizische partners in de 
campagne voor de ratificatie van de VN-conventie, zegt Kirey: ‘Samen hebben we tastbare 
resultaten geboekt in de strijd tegen vooroordelen en misverstanden, en hebben duidelijk 
gemaakt dat het gunstig is voor de Kirgizische economie als het land voldoet aan de eisen 
van de conventie.’  
Kirgizië is een van de drie voormalige Sovjetstaten die de VN-conventie inzake rechten van 
personen met een handicap wel hebben getekend, maar nog niet hebben bekrachtigd De 
andere twee zijn Tadzjikistan en Oezbekistan. 
 
Gulzar Duishenova 
Tijdens Write for Rights 2018 schreven we voor Gulzar Duishenova uit Kirgizië. In 2002 werd 
ze aangereden door een dronken automobilist. Sindsdien kan ze niet meer lopen. Al snel 
kwam ze erachter dat je op ernstige problemen stuit als je in Kirgizië vrouw bent én 
gehandicapt. Dus besloot Gulzar om te strijden tegen de ongelijke behandeling van mensen 
met een handicap, en dan vooral vrouwen. In onze brieven riepen we de 
parlementsvoorzitter van Kirgizië op een einde te maken aan discriminatie van mensen met 
een handicap. 
 
In Leidschendam-Voorburg hebben we actiegevoerd tijdens de schrijfmarathon in 
2018. 
 

 

 
 
 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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9.3 Ni Yulan wordt niet langer lastiggevallen 
 
De Chinese mensenrechtenverdediger Ni Yulan wordt na jarenlange intimidaties, arrestaties 
en huisuitzettingen niet langer lastiggevallen door de politie. Ni Yulan is ervan overtuigd dat 
Amnesty’s acties een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van haar 
leven en dat van haar man. ‘Dankzij jullie gezamenlijke steun hebben wij nu eindelijk 
gemoedsrust’ liet ze Amnesty weten. 
 
Ni Yulan voert al jarenlang vreedzaam actie voor mensen die gedwongen worden hun huis te 
verlaten. De Chinese autoriteiten vielen haar daarom voortdurend lastig. In 2002 werd ze 
opgepakt toen ze de sloop van een huis filmde. Door dagenlange martelingen brak zij haar 
voeten en knieschijven, waardoor ze nu in een rolstoel zit. Toen ze genoegdoening vroeg, 
werd ze gearresteerd en tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ook verloor ze haar 
licentie om als advocaat te werken. Omdat ze doorging met actievoeren werd ze nog twee 
keer gevangengezet voor in totaal vierenhalf jaar. In de tussentijd werd ze voortdurend 
lastiggevallen, kreeg ze een reisverbod opgelegd en werd ze ten minste zeven keer uit haar 
huis gezet. 
 
Niet meer lastiggevallen 
Ni Yulan stuurde Amnesty op 11 oktober dit bericht: 
‘Lieve vrienden van Amnesty, 
Dank voor jullie zorgen, hulp en steun! Toen ik afgelopen juli een huis huurde, riep de lokale 
politie de huisbaas op het matje en waarschuwde haar het huis niet aan ons te verhuren. 
Maar als reactie op jullie steun, krabbelde de politie wat terug. Met de hulp van vrienden 
huurden we in augustus uiteindelijk een huis, waar we meteen introkken. Al meer dan twee 
maanden lang heeft de politie ons niet lastiggevallen. Dankzij jullie gezamenlijke steun 
hebben wij nu eindelijk gemoedsrust. Hartelijk dank voor alles wat jullie voor ons hebben 
gedaan!’ 
 
Amnesty’s acties 
Amnesty International kwam veelvuldig in actie om de intimidaties van Ni Yulan te laten 
stoppen. Zo was Ni Yulan een van de mensen voor wie in december 2017 
honderdduizenden mensen wereldwijd schreven tijdens Amnesty’s Write for Rights. Ook in 
lobbygesprekken bracht Amnesty haar situatie regelmatig aan de orde. Ni Yulan heeft 
aangegeven de hulp van Amnesty op dit moment niet meer nodig te hebben, maar we blijven 
contact met haar houden om te zien of haar situatie verandert. 
 
In Leidschendam-Voorburg hebben we actiegevoerd tijdens de schrijfmarathon in 
2017.  
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9.4 Thaise advocaat bedankt Nederlandse brievenschrijvers 
 
De Thaise advocaat en mensenrechtenverdediger Sirikan Charoensiri ontving veel kaarten 
en brieven van Amnesty-supporters uit Nederland. In een videoboodschap laat ze weten dat 
ze daaraan veel steun ontleent en erdoor wordt aangemoedigd haar werk voort te zetten. 
In haar videoboodschap zegt Charoensiri: ‘Hallo Amnesty Nederland, ik wil ieder van jullie en 
jullie supporters bedanken voor de steunbetuigingen die jullie stuurden. Ik heb heel veel 
kaarten en brieven ontvangen waarmee mensen mij hun liefde en steun betuigden. Dat was 
een erg, erg grote aanmoediging voor mij om door te gaan met mijn werk. Ik hoop dat deze 
steun zal voortduren en dat jullie andere mensenrechtenverdedigers ook steunbetuigingen 
sturen. Ik waardeer al deze berichten enorm. Dank jullie wel.’ 
 
Achtergrond 
De Thaise Sirikan Charoensiri, ook wel bekend als June, werd eind 2016 opgepakt nadat ze 
bij de Verenigde Naties sprak over de mensenrechtensituatie in Thailand. Ze kan een straf 
van 15 jaar cel krijgen. 
 
De politie beweert dat June de wet overtrad door bij een studentenprotest in juni 2015 
aanwezig te zijn. De studenten eisten een einde aan de militaire macht in Thailand. June 
ging alleen maar mee om eventueel juridische hulp te bieden. Ze wordt nu naar alle 
waarschijnlijkheid vervolgd, samen met veertien studenten. 
 
In Leidschendam-Voorburg hebben we actiegevoerd tijdens de schrijfactie op het 
Julianaplein in juli 2018. 
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9.5 Cambodja: activist Tep Vanny vrij 
Op 20 augustus 2018 is Tep Vanny na meer dan 700 dagen gevangenschap vrijgelaten. De 
landrechtenactivist uit Cambodja was na verzonnen aanklachten tot tweeënhalf jaar 
gevangenisstraf veroordeeld. Ze kwam vrij na een koninklijk pardon. 
‘De Cambodjaanse autoriteiten moeten Tep Vanny toestaan om haar activisme zonder angst 
en represailles te hervatten’, zegt Minar Pimple van Amnesty International. ‘Ook moeten alle 
aanklachten tegen haar worden vernietigd. Bovendien moeten alle andere 
mensenrechtenverdedigers en gewetensgevangenen die nog steeds achter de tralies zitten 
onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten.’ 
 
Recht op huisvesting 
Al meer dan tien jaar neemt Tep Vanny het op voor het recht op huisvesting van haar 
gemeenschap aan het Boeung Kak-meer in de hoofdstad Phnom Penh. Ze mobiliseerde de 
bewoners om de gedwongen huisuitzettingen van duizenden families tegen te gaan. Voor de 
deur van premier Hun Sen werd vreedzaam geprotesteerd. Daarop werd Vanny eind 2017 
tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege ‘opzettelijk verzet’. Ook kreeg ze 
een boete van ruim 1.000 euro en moest ze twee eisers zo’n 2.000 euro schadevergoeding 
betalen. 
 
Wereldwijd werd actiegevoerd 
Amnesty beschouwde Tep Vanny als gewetengevangene die alleen maar gebruikmaakte 
van haar recht op vrije meningsuiting. Lange tijd is voor haar vrijlating actiegevoerd. Meer 
dan 200.000 mensen wereldwijd ondersteunden de oproep haar vrij te laten. 
 
In Leidschendam-Voorburg hebben we actiegevoerd o.a. tijdens het Cultureel 
Zomerfestival in 2017. 
 
 
 

 

 

  

https://amnesty.app.box.com/s/ei4s2u14amjlewkax4jb3whti0l7a6k4
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9.6 Oud-voorzitter Amnesty Turkije is vrij! 
Na meer dan veertien maanden gevangenschap is Taner Kılıç, voormalig voorzitter van 
Amnesty Turkije, vrij. Een rechtbank in Istanbul beval vandaag zijn vrijlating. Hij is terug bij 
zijn vrouw en kinderen. 
 
Taner Kılıç liet in een reactie weten: ‘Ik wil iedereen bedanken voor de solidariteit die ze me 
getoond hebben. De gedachte dat mensen over de wereld, van Benin tot Noorwegen, onder 
de hete zon en in de vrieskou, mij steunden beurde mij op in de gevangenis. Het deed me 
beseffen hoe belangrijk internationale solidariteit is in de strijd voor mensenrechten.’ 
Amnesty’s secretaris-generaal Kumi Naidoo zegt in een reactie: ‘We zijn erg blij met dit 
nieuws. Het heeft ons meer dan een jaar campagne en strijd gekost om dit te bereiken. 
Taner is eindelijk vrij en terug in de armen van zijn vrouw en dochters.’ 
 
De strijd gaat door 
‘Maar naast vreugde en opluchting voelen we ook verdriet, woede en onwrikbare 
vastberadenheid. Verdriet om alles wat Taner heeft moeten missen tijdens zijn wrede 
opsluiting. Woede dat de ongegronde aanklachten tegen hem en de Istanbul 10 nog steeds 
niet zijn ingetrokken. En vastberadenheid om onze strijd voor mensenrechten in Turkije voort 
te zetten en door te strijden voor de vrijlating van alle mensenrechtenverdedigers, 
journalisten en anderen die onterecht zijn gevangengezet in Turkije’s nietsontziende 
klopjacht.’ 
‘Vandaag vieren we feest, maar morgen zetten we onze strijd voort. We putten daarbij 
nieuwe energie uit het voorbeeld dat Taner zelf gaf: een man die weet hoe belangrijk 
mensenrechten zijn en bereid is zijn leven in het teken van de verdediging daarvan te 
stellen.’ 
 
Achtergrond 
Taner Kılıç’ gevangenschap is kenmerkend voor wat in Turkije gebeurt. Veel 
mensenrechtenverdedigers zijn gevangengezet. Kılıç werd op 6 juni 2017 opgepakt. Tien 
andere activisten (de Istanbul 10), onder wie de directeur van Amnesty Turkije İdil Eser, 
werden een maand later gevangengezet. Acht van hen zaten vier maanden vast en werden 
in oktober 2017 op borgtocht vrijgelaten. Allen worden ervan beschuldigd lid te zijn van een 
terroristische organisatie, een beschuldiging die nergens op is gebaseerd. Taner Kılıç kan tot 
15 jaar gevangenisstraf worden veroordeeld. 
 
In Leidschendam-Voorburg hebben we actiegevoerd o.a. tijdens de schrijfmarathon in 
2017 
 

 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8joqJpfrgAhXBbVAKHWeLBAMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amnesty.org.uk/taner-kilic-released&psig=AOvVaw2mAXobBZ45jQ_fdMAJoL-X&ust=1552400595921816
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9.7 Maleisië laat alle aanklachten tegen Zunar vallen 
Cartoonist Zunar uit Maleisië wordt niet langer beschuldigd van opruiing. Ook de aanklachten 
tegen parlementariër R. Sivarasa en burgerrechtenadvocaat N. Surendran zijn vervallen. 
 
Amnesty’s Maleisië-onderzoeker Rachel Chhoa-Howard zegt dat Maleisië nu moet 
doorpakken en de draconische Opruiingswet uit 1948 naar de mestvaalt van de 
geschiedenis moet verwijzen. ‘Zunar, Sivarasa en Surendran zijn heel moedig geweest, 
omdat ze onrecht, corruptie en machtsmisbruik aan de kaak hebben gesteld. Dat de 
aanklachten tegen hen zijn ingetrokken is een positieve ontwikkeling, maar de Maleisische 
autoriteiten moeten meer doen om mensen te beschermen die hun stem laten horen.’ 
 
Opruiingswet moet worden afgeschaft 
Chhoa-Howard vindt dat de nieuwe regering van Maleisië de gelegenheid moet aangrijpen 
om een nieuw tijdperk voor de mensenrechten in te luiden, door weer volledige vrijheid van 
meningsuiting te garanderen en de Opruiingswet uit 1948 af te schaffen. ‘Het is een 
archaïsche wet, die keer op keer gebruikt is om kritische geluiden te smoren. De overheid 
moet ook alle aanklachten op grond van deze wet laten vallen en, in de periode tot de 
afschaffing ervan, ervoor zorgen dat er niemand gearresteerd, aangeklaagd of 
gevangengezet wordt vanwege het overtreden van de wet.’ 
 
Anwar Ibrahim 
Amnesty heeft de laatste drie jaar campagne gevoerd voor het intrekken van de aanklachten 
tegen Zunar. De cartoonist werd op 3 april 2015 aangeklaagd wegens negen gevallen van 
opruiing. Hij zou de rechterlijke macht hebben beledigd in tweets met betrekking tot de 
toenmalige oppositieleider en voormalig Amnesty International gewetensgevangene Anwar 
Ibrahim, die een gevangenisstraf uitzat wegens ‘sodomie’.Daarnaast riep Amnesty ook op 
om de aanklachten tegen N. Surendran en R. Sivarasa in te trekken. Ook zij waren 
beschuldigd van opruiing in verband met de zaak Anwar. 
 
In Leidschendam-Voorburg hebben we actiegevoerd o.a. tijdens de schrijfmarathon in 
2015. 

  

https://www.amnesty.nl/encyclopedie/vrijheid-van-meningsuiting
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/vrijheid-van-meningsuiting
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1mJLTpfrgAhUCU1AKHdUaDD0QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj7_ezQpfrgAhVDYVAKHVGZCDMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amnesty.org.au/good-news-malaysia-cartoonist-zunar/&psig=AOvVaw2nkEI8DxE4NUtFxqrp_CjW&ust=1552400753011420&psig=AOvVaw2nkEI8DxE4NUtFxqrp_CjW&ust=1552400753011420
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9.8  Ethiopiër Eskinder Nega op vrije voeten  
Journalist en gewetensgevangene Eskinder Nega uit Ethiopië is 14 februari 2018 vrijgelaten 
uit de gevangenis. Hij behoort tot de groep van 746 gevangenen die zouden worden 
vrijgelaten in het kader van een regeringspardon. Nega zat 7 jaar gevangen. 
Oppositiepolitici en gewetensgevangenen Andualem Arage (ook vandaag) en Bekele Gerba 
(gisteren) zijn ook op vrije voeten gesteld. 
 
Nega zou al eerder vrijkomen. Maar op 9 februari werd hem gevraagd om een valse 
bekentenis te ondertekenen, waarin staat dat hij lid was van Ginbot 7. De overheid 
beschouwt deze organisatie als een terroristische groep. Nega weigerde te tekenen en werd 
teruggebracht naar zijn cel. Verscheidene andere gevangenen overkwam hetzelfde. 
 ‘Misschien wordt dit het jaar waarin vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd. 
Misschien wordt dit het jaar waarin Ethiopiërs niet langer worden gevangengezet vanwege 
hun politieke overtuiging.’ Dit schreef Eskinder Nega in 2011. Hij was op dat moment 
redacteur bij de krant Satanaw. Enkele dagen later werd hij opgepakt. 
 
In 2012 werd hij tot 18 jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege ‘terrorisme’ en 
’hoogverraad’. Dat is een verzonnen aanklacht. Amnesty International beschouwde Nega als 
een gewetensgevangene, die alleen was vastgezet omdat hij gebruikmaakte van zijn recht 
op vrije meningsuiting. Hij zat vast in de beruchte Kality-gevangenis in Addis Ababa, waar 
zo’n 8.000 gevangenen in kleine, uitgewoonde en slecht geventileerde cellen 
gevangengehouden worden. 
Amnesty voerde intensief actie voor de vrijlating van Eskinder Nega. Ondanks het pardon 
zitten in Ethiopië nog duizenden mensen vast na politiek gemotiveerde aanklachten over 
terrorisme. Amnesty roept de Ethiopische regering op alle gewetensgevangenen vrij te laten. 
 
In Leidschendam-Voorburg hebben we actiegevoerd o.a. tijdens de schrijfactie in 
maart 2014. 
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9.9 El Salvador: vrouw vrijgelaten die gevangenisstraf kreeg na doodgeboren kind 
In El Salvador is Teodora del Carmen Vásquez op 15 februari 2018 vrijgelaten. Ze werd 
eerder tot 30 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens ‘moord’ nadat ze een doodgeboren 
kindje kreeg. Wij voerden intensief actie voor haar vrijlating. 
 
‘Het is bemoedigend om Teodora de gevangenis te zien verlaten. Ze had echter nooit 
gevangengezet mogen worden. De autoriteiten van El Salvador moeten direct de 
schandelijke abortuswet herroepen, omdat de wet bijdraagt aan discriminatie, 
onrechtvaardigheid en veel mensen pijn doet’, aldus Erika Guevara-Rosas, Amnesty’s 
directeur Noord- en Zuid-Amerika. In El Salvador worden vrouwen van wie de zwangerschap 
in een miskraam of doodgeboren baby eindigt, er automatisch van verdacht dat zij een 
abortus hebben ondergaan. Abortus is onder alle omstandigheden verboden en wie zich 
daaraan schuldig maakt, kan een gevangenisstraf van maximaal 50 jaar krijgen. Op dit 
moment zitten ten minste 28 vrouwen vast omdat ze een abortus zouden hebben ondergaan. 
Ze kregen gevangenisstraffen variërend van 12 tot 40 jaar. 
 
Dertig jaar cel 
Op 13 juli 2007 kreeg Teodora plotseling erge buikpijn. Toen de pijn verergerde, riep ze hulp 
van de politie in om haar naar het ziekenhuis te brengen. Terwijl ze op de politie wachtte, 
voelde ze een sterke aandrang om naar de wc te gaan. Daar beviel ze onverwacht van haar 
baby, waarna ze flauwviel. Toen de politie arriveerde werd Teodora gearresteerd op 
verdenking van het doden van haar baby. Teodora kreeg een doodgeboren kindje en werd 
tot dertig jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens ‘abortus’. 
 
Cultuur van achterdocht 
In El Salvador is abortus sinds 1997 verboden, ook als een vrouw of meisje zwanger raakt 
na verkrachting, incest of wanneer haar leven door de zwangerschap gevaar loopt. Hierdoor 
is een cultuur van achterdocht ontstaan voor zwangere vrouwen die een miskraam krijgen of 
van wie de baby kort na de geboorte overlijdt. 
 
Amnesty’s oproep 
Amnesty International roept de El Salvadoriaanse autoriteiten op onmiddellijk een 
moratorium in te stellen op de abortuswet, zoals ook het VN-Comité voor de Eliminatie van 
Geweld tegen Vrouwen heeft aanbevolen. Doel daarvan is om abortus niet langer als misdrijf 
te zien. Ook moeten alle vrouwen die vastzitten vanwege aanklachten die samenhangen met 
complicaties tijdens de zwangerschap onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten. 
Bovendien moeten vrouwen toegang krijgen tot een legale en veilige abortus, in ieder geval 
als hun leven of hun fysieke en mentale gezondheid gevaar loopt en wanneer de 
zwangerschap het gevolg is van verkrachting, incest of wanneer de foetus fatale schade 
heeft. 
 
In Leidschendam-Voorburg hebben we actiegevoerd voor haar tijdens de schrijfactie 
in december 2015 tijdens een stand in de kerken en de schrijfmarathon 
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