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1. Voorwoord 
 

Geachte lezer, 
In dit jaarverslag vindt u de activiteiten van de Amnesty International groep Leidschendam-
Voorburg in 2017. Dit is het eerste jaarverslag van de per 1 juli gefuseerde Amnesty-groepen 
van Leidschendam en Voorburg. Het betekent niet dat wij opeens met veel meer mensen 
zijn. Fijn voor onze groep is dat Maya Perk na een uitstekend verlopen stage bij onze groep 
het Amnesty-werk via onze groep blijvend wil komen versterken.  
 
Zoals u wellicht in het nieuws al hebt gezien, bestaat Amnesty Nederland dit jaar 50 Jaar! 
Dat is al 50 jaar van inzet van veel vrijwilligers door het hele land heen om de 
mensenrechten wereldwijd te steunen door het schrijven van brieven, het ondertekenen van 
petities en het houden van acties bij o.a. ambassades. Amnesty heeft in april een aantal 
mensenrechtenverdedigers die vast zaten en nu zijn vrijgelaten uit verschillende landen naar 
Nederland gehaald om te vertellen aan de leden tijdens de viering van 50 jaar AI-NL wat 
Amnesty International voor hen heeft betekend. 
 
Het werk van Amnesty is nog steeds onverminderd belangrijk. En dit werk kan alleen maar 
gebeuren met de inzet van iedereen, niet alleen de vrijwilligers, maar ook de mensen die de 
brieven schrijven die wij elke maand rondsturen, of de petities tekenen aan de stand of in de 
kerken. 
 
In dit jaarverslag leest u over de acties die wij hebben ondernomen in 2017 en ook wie van 
de mensen zijn vrijgelaten waarvoor wij in Voorburg activiteiten hebben ondernomen.  
Zoals gebruikelijk de laatste jaren eindigt ons jaarverslag met een lijst van mensen waar wij 
in Leidschendam-Voorburg actie voor voerden en die zijn vrijgelaten. Wereldwijd wordt door 
mensen in heel veel verschillenden landen voor heel veel mensen actiegevoerd, dus dit is 
een selectie om te laten zien waar u in onze eigen gemeente aan mee heeft geholpen door 
uw brief of handtekening. Wist u dat er in Nederland tijdens de schrijfmarathon op 603 
locaties 173.521 brieven zijn verstuurd? Wie graag wil meewerken aan dit soort activiteiten 
heten wij van harte welkom! 
 
Vriendelijke groet, 
Jeannette Ridder-Numan 
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2. Publieksacties Amnesty Voorburg 2017 
 
2.1 Actie Internationale Vrouwendag  
Rond de Internationale Vrouwendag, 8 maart, vroegen we steun voor een actie voor 
vrouwen die werken op Indonesische palmolieplantages. Ze werken lange dagen voor maar 
weinig geld en krijgen geen vast dienstverband, in tegenstelling tot hun mannelijke collega’s. 
Vaak moeten zij werken met giftige bestrijdingsmiddelen en worden daar nauwelijks tegen 
beschermd. Unilever neemt ook palmolie af van de palmolieproducent Wilmar en verwerkt 
dat in diverse producten onder meer in pindakaas, shampoo en koekjes. 
Met een kaartenactie richtte Amnesty een oproep aan Unilever om betere arbeidsomstandig-
heden voor vrouwen te eisen van hun palmolieproducent en zo de druk op te voeren om 
deze problemen daadwerkelijk aan te pakken. In Voorburg werden 140 kaarten ondertekend. 
 
2.2 Actie voor Eduardo Cardet 
Dr. Eduardo Cardet Concepcion, leider van de Christian Liberation Movement in Cuba, werd 
gearresteerd in november 2016 en veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf omdat hij 
publiekelijk Fidel Castro bekritiseerde enkele dagen na diens dood.  
Een oproep van Amnesty aan de Cubaanse autoriteiten om hem onmiddellijk vrij te laten 
omdat hij allen vreedzaam zijn mening had geuit werd ondersteund door 129 bezoekers van 
onze stand op 31 mei. 
 

 
 
 
2.3 Actie voor Tep Vanny in Cambodja 
Tijdens het Cultureel Zomerfestival in Voorburg, in augustus, vroegen we de bezoekers van 
onze stand om steun te geven aan een actie voor de Cambodjaanse Tep Vanny, die 
opkwam voor de rechten van mensen die gedwongen werden hun huis te verlaten. Deze 
dappere mensenrechtenactiviste werd vanwege dit vreedzaam protest gevangen gezet.  
En helaas werd haar veroordeling in hoger beroep gevestigd.  
Het protest tegen haar veroordeling werd door 324 standbezoekers ondertekend. 
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2.4 Acties rond de Dag van de Mensenrechten 
Op 9 december, de Dag van de Mensenrechten, werd in de Voorhof van de Oude Kerk in 
Voorburg de jaarlijkse schrijfmarathon van Amnesty gehouden, waarin tien 
mensenrechtenactivisten centraal stonden. Burgemeester Klaas Tigelaar van 
Leidschendam-Voorburg opende de marathon met het schrijven van de eerste brief.  De 
marathon trok veel bezoekers: er werden 104 brieven en 104 kaarten geschreven. Een mooi 
resultaat!  

 
 
Op 11 december organiseerden we bovendien een schrijfmarathon in het ministerie van 
OCW, met als resultaat 44 brieven en 18 kaarten. Tevens werd steun gevraagd voor een 
urgente briefactie van Amnesty voor Nestor Nibitanga, mensenrechtenverdediger in 
Burundi, die gearresteerd werd omdat hij de staatsveiligheid zou hebben ondermijnd.  
16 mensen ondertekenden de brief.  
In de maand december stonden we ook met onze stand in twee kerken voor de verkoop van 
o.a. kerstkaarten en kaarsen en met een handtekeningenactie voor Tadjadine Mahamat 
Babouri, beter bekend als Mahadine, in Tsjaad. Zij maakte gebruik van Facebook om de 
regering te bekritiseren vanwege economisch wanbeleid. Ze werd opgepakt in september 
2016 en zit sedertdien vast. In de beide kerken werden voor haar in totaal 85 
handtekeningen verzameld.  
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Tenslotte een goed nieuwsbericht in 2017: 
Tijdens de schrijfmarathon van 2016 voerden we in Voorburg ook actie voor Maxima Acuna 
in Peru. Al vijf jaar liep tegen haar een rechtszaak omdat zij weigerde haar grondgebied af te 
staan aan een mijnbouwbedrijf. In 2017 kwam hieraan een einde met een uitspraak van het 
hooggerechtshof van Peru, waarbij erkend werd dat er geen bewijs was dat zij het land 
onrechtmatig in gebruik had of dat zij geweld had gebruikt. 
 

 
 

 

3. Publieksacties Amnesty Leidschendam 2017 
 

In 2017 hield Amnesty Leidschendam vier schrijfactiviteiten. Amnesty Leidschendam bezorgt 
kant-en-klaar opgemaakte brieven bij briefschrijvers thuis. Een schrijfabonnement, waarbij 
men brieven ontvangt met daarbij achtergrondinformatie en een Goed Nieuwsbericht. Het is 
een actie die bestaat sinds de oprichting van Amnesty Leidschendam 45 jaar geleden.  
 
Amnesty Leidschendam bericht briefschrijvers met voorrang over het samengaan van de 
groepen Leidschendam en Voorburg. 
 
Eind november/ begin december hield Amnesty Leidschendam zeven maal de actie 
Groetenactie in de kersttijd, waarbij men kaarten kan kopen om te sturen naar een 
gevangene ter bemoediging. Bij de kaarten ontvangt men vier groetenbriefjes met informatie. 
Ook deze actie bestaat sinds de oprichting en wordt gehouden in de kerken van 
Leidschendam en Stompwijk.  
 

 

 
 



5 

 

4. Persactiviteiten 
 

Activiteiten van de Amnestygroep werden vermeld in het Voorburgs Dagblad, in Het Krantje 
van Leidschendam Voorburg. Online publiciteit op de website van TV- Midvliet, Voorburgs 
Dagblad  en Het Krantje online.  

 
 

5. Social media 
 

De site www.voorburg.amnesty.nl werd in 2017 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 2263 volgers 
via www.twitter.com/Mensen_rechten De Voorburgse 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.  
 

 
 
 

6. Financiën 
 

Het beginsaldo van 2017 bedroeg € 1068,81: op de bankrekening € 1018,81  en in kas € 50. 
De jaarlijkse afdracht aan Amnesty International vindt plaats in januari. Dit gebeurt in het 
kader van de €1000-regeling en houdt in dat onze groep het overschot boven de 1000 Euro 
afdraagt aan het secretariaat van Amnesty in Amsterdam. Begin 2017 bedroeg deze afdracht 
daarom € 68,81.  
 
In maart 2017, tijdens de landelijke collecte week, heeft groep Voorburg €  2654,80 aan 
collecteopbrengst opgehaald. Net als in 2014, 2015 en 2016 was dit het resultaat van slechts 
een deel van het postcodegebied van Voorburg. Onze groep heeft recht op 25% van die 
opbrengst maar wij hebben gemeend in 2017 (net als vorig jaar) 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 2017 (€ 959,50). Een mooi resultaat in Leidschendam en Voorburg 
tezamen.  
 
Hiertegenover stond de belangrijkste uitgave (ten bedrage van € 322,88) voor de inkoop van 
artikelen bij het Amnesty Secretariaat (kerstkaarten e.d.) die wij voor het grootste deel in 
december verkopen in onze stands (opmerking hierbij: een tweede factuur ten bedrage van  
€ 166,86 voor in 2017 ingekochte artikelen werd pas in 2018 betaald). Overige uitgaven voor 
diverse zaken zoals porto- en printkosten en deelname aan het Culturele Zomerfestival, 
bedroegen € 148,35. Totale uitgaven in 2017 komen zo op €540,04. 
 
Door de fusie met de groep Leidschendam halverwege 2017 zijn de gelden van groep 
Leidschendam, op dat moment totaal €1003,95, samengevoegd met die van groep 
Voorburg. De bankrekening van groep Voorburg is behouden en de bankrekening van groep 
Leidschendam is opgeheven. Dit is ook de reden dat het eindsaldo van onze (gefuseerde) 
groep flink hoger is geworden.  

http://www.twitter.com/Mensen_rechten
https://www.facebook.com/amnestyvoorburg?ref=br_rs
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Het totale eindsaldo kas plus bank op 31 december 2017 van Groep Leidschendam-
Voorburg was € 2493,52 waarvan € 50 aan kasgeld. Van dit bedrag reserveren wij ca. €500 
voor het jubileumjaar 2018 waarvoor toestemming van Amnesty Amsterdam is verkregen.  
 
Giften aan onze groep zijn van harte welkom op bankrekening nummer NL 73 TRIO 
0197669204 t.n.v. AMNESTY 368 L'DAM-VOORBURG. 
 
 

7. Terugkerende activiteiten 
 
Onze Amnestygroep Leidschendam-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 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. 

 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 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 
 

  

http://www.voorburg.amnesty.nl/
mailto:ridder@jrbv.nl
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9. Resultaten acties Amnesty 
 
In 2017 werden 8 mensen vrijgelaten die onder valse beschuldigingen of zonder vorm van 
proces werden gevangen gehouden. Ook wij in Voorburg (en later Leidschendam-Voorburg) 
hebben geschreven of actiegevoerd voor deze mensen. We hebben voor 37 mensen 
actiegevoerd afgelopen jaar, waarvan 11 tijdens de schrijfmarathon. We hebben ook 
geschreven om te protesteren tegen een wet die doodstraf toe zou laten op de Filippijnen en 
tegen de slechte gevangenisomstandigheden in Brazilië. 
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9.1 Executie jonge Iraniër gaat niet door 
Hamid Ahmadi werd als 17-jarige na een oneerlijk proces ter dood veroordeeld. Zijn executie 
was gepland voor deze maand maar gisteren werd bekend dat deze niet meer doorgaat. 
Amnesty voerde wereldwijd actie tegen de doodstraf van Hamid Ahmadi. Begin februari 
riepen we jullie nog op om de Iraanse ambassade te bellen en te protesteren. Wij bedanken 
iedereen die voor hem in actie kwam! Zwijgen is geen optie, actie kan helpen. 
 
Hamid Ahmadi werd in 2008 opgepakt omdat hij tijdens een groepsgevecht een jongen zou 
hebben neergestoken. Hij zou aanvankelijk in mei 2015 worden geëxecuteerd. Onder 
publieke druk stelden de autoriteiten zijn executie uit en werd zijn zaak herzien. Hij kreeg in 
december vorig jaar opnieuw de doodstraf opgelegd. Zijn executie werd gepland voor 4 
februari en weer uitgesteld naar 11 februari. Op 10 februari werd de executie met nog eens 
tien dagen uitgesteld. Doodstraf gaat niet door dankzij internationale druk Op 14 februari 
werd bekend dat de Iraanse autoriteiten de familie van Hamid Ahmadi hebben geïnformeerd 
dat de executieplannen van de baan zijn. De autoriteiten voelden de druk van de grote 
(internationale) aandacht en acties voor deze zaak. 
 
In Voorburg hebben we actiegevoerd voor hem tijdens de schrijfactie in februari 2016. 
 
 

 
 

 
9.2 Muhammad Bekzhanov na 17 jaar vrij 
In Oezbekistan is op 22 februari de journalist Muhammad Bekzhanov vrijgekomen. Hij zat 
zeventien jaar in de gevangenis, waar hij gemarteld werd. Hij zei daarover: ‘Ik lag dagenlang 
in een plas bloed, geen water, geen eten. Ik probeerde me de mooie dingen in mijn leven te 
herinneren, mijn kinderen, mijn vrouw. En ik bereidde me erop voor dat ik zou doodgaan.’ 
Bekzhanov was in 1999 op basis van een gedwongen ‘bekentenis’ veroordeeld voor 
‘staatsondermijnende activiteiten’. 
 
Muhammad Bekzhanov (62) werkte voor Erk (vrijheid), een van de belangrijkste 
oppositiekranten van Oezbekistan. Hij was een van de langst vastzittende journalisten ter 
wereld. Afgelopen januari zou Bekzhanov al vrijkomen, maar kreeg toen een extra straf 
opgelegd. Hetzelfde overkwam hem in 2012. Toen zou hij ineens ‘de gevangenisregels 
hebben overtreden’. 
https://youtu.be/atSCZ_5Qxmw 
 

https://youtu.be/atSCZ_5Qxmw
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Amnesty voerde intensief actie voor Muhammad Bekzhanov, onder andere tijdens de 
Schrijfmarathon 2015. 
 
In Voorburg hebben we actiegevoerd voor hem tijdens de schrijfactie in december 
2015. 
 

 

 

 

9.3 Doodstraf van Maleisische Shahrul Izani ingetrokken 
De doodstraf  die Shahrul Izani uit Maleisië in 2009 werd opgelegd, is in maart omgezet in 
een levenslange gevangenisstraf. In 2003 werd Shahrul Izani opgepakt met 600 gram 
cannabis in zijn bezit. Hij was toen 19 jaar oud en nog nooit in aanraking gekomen met 
justitie. Izani werd schuldig bevonden aan drugshandel en daar staat in Maleisië de 
doodstraf voor. Volgens internationaal recht mag de doodstraf alleen worden opgelegd voor 
de meest ernstige misdrijven. Drugsmisdrijven vallen hier niet onder. 
 
Izani is de tweede gevangene binnen een maand in Maleisië van wie de doodstraf wordt 
ingetrokken. Hoewel dit hoop geeft, blijft Amnesty International actievoeren voor andere 
terdoodveroordeelden in Maleisië. 
 
In Voorburg hebben we actiegevoerd voor hem tijdens de schrijfactie in november 
2016. 

 

 

 
 



12 

 

9.4 Iraanse filmmaker Keywan Karimi vrij 
Keywan Karimi is op 19 april 2017 vrijgelaten nadat hij bijna vijf maanden in de Evin-
gevangenis in Teheran zat. De Iraanse filmmaker was een gewetensgevangene, die alleen 
maar vastzat omdat hij voor zijn mening uitkwam. Karimi werd op 13 oktober 2015 
veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor het ‘beledigen van de islamitische 
onschendbaarheid’ en tot 223 zweepslagen vanwege ‘onwettige relaties’. De eerste 
aanklacht hield verband met een videoclip die op zijn computer stond, het tweede vonnis 
kreeg Karimi omdat hij samen was met een vriendin die geen hoofddoek droeg. 
De advocaat van Karimi heeft tegen lokale media gezegd dat het om een voorwaardelijke 
vrijlating gaat met een proeftijd tot oktober 2017. De geselingen kunnen nog op elk moment 
worden uitgevoerd. Amnesty International voerde schrijfacties voor Karimi’s vrijlating. 
 
In Voorburg hebben we actiegevoerd voor hem tijdens de schrijfactie in januari 2017. 

 

 

 
 

9.5 Peru: mensenrechtenverdediger Máxima Acuña in het gelijk gesteld  
Met een uitspraak van het hooggerechtshof van Peru is een einde gekomen aan de 
rechtszaak tegen mensenrechtenverdediger Máxima Acuña. Er liep een zaak tegen haar 
omdat ze weigerde haar grond af te staan aan een mijnbouwbedrijf. Een van ’s werelds 
grootste mijnbouwbedrijven, Yanacocha, wilde op haar grond goud en koper delven. Máxima 
Acuña weigerde echter haar grond af te staan, omdat het mijnafval de meren in de omgeving 
ernstig zou vervuilen. Hierdoor zou de watervoorziening en het leefmilieu van duizenden 
mensen ernstig worden aangepast. Yanacocha beschuldigde Acuña er vervolgens van niet 
de rechtmatige eigenaar van de grond te zijn. 
 
Oneigenlijk gebruik rechtssysteem 
Het komt in Peru vaker voor dat mensen die voor hun grondrechten opkomen van een 
strafbaar feit worden beschuldigd, hoewel daarvoor bewijs ontbreekt. Vervolgens wordt een 
rechtszaak begonnen om deze mensenrechtenverdedigers fysiek, emotioneel en financieel 
uit te putten en zwart te maken. Ook in de zaak tegen Máxima Acuña besloot de openbaar 
aanklager het proces voort te zetten, ook al was er geen bewijs dat zij het land onrechtmatig 
in gebruik had of dat zij geweld had gebruikt. Wat de verdediging van Acuña lastig maakte, 
was dat zij gestigmatiseerd was: er waren valse geruchten verspreid dat zij haar 
mensenrechtenwerk gebruikte om zich te verrijken. Mijnbouwbedrijf Yanacocha versterkte 
het negatieve beeld door haar te beschuldigen van landbezetting. Amnesty is van mening 
dat het besluit om de zaak voort te zetten een tactiek is om Acuña te intimideren en haar 
mensenrechtenwerk te belemmeren. Dit is een oneigenlijk gebruik van het rechtssysteem. 
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9.6 Actie voor Acuña tijden Schrijfmarathon 2016 
Na bijna vijf jaar juridisch getouwtrek is de zaak nu gesloten. Amnesty International voerde 
tijdens de Schrijfmarathon 2016 wereldwijd actie voor Acuña. De Peruaanse regering werd 
opgeroepen haar te beschermen en te voorkomen dat zij haar grond zou moeten verlaten. 
Máxima Acuña kreeg in februari dit jaar uit Amnesty medewerkers meer dan 150.000 
steunbetuigingen overhandigd. 
 
In Voorburg hebben we actiegevoerd voor haar tijdens de Schrijfmarathon in 
december 2016. 
 

 
 

9.7 Saudi-Arabië: prominente schrijver vrijgelaten  
Kutbi, een prominente Saudische schrijver en commentator, is op 23 juni 2017 vrijgelaten. 
De voorwaarden voor zijn vrijlating zijn onbekend, maar het reisverbod dat hij eerder kreeg 
opgelegd blijft gehandhaafd evenals het verbod om via sociale media berichten te 
verspreiden.  
 
Kutbi werd op 15 juli 2015 opgepakt. Op 21 december 2016 werd hij tot vier jaar 
gevangenisstraf veroordeeld met aansluitend een reisverbod voor vijf jaar, een boete van 
ruim 25.000 dollar en een verbod om gedurende vijftien jaar iets te schrijven of interviews in 
de media te geven. Ook moest hij zijn sociale media-accounts verwijderen. Vanwege 
gezondheidsproblemen waren twee van de vier jaar gevangenisstraf voorwaardelijk, maar de 
rechter benadrukte destijds dat hij die tijd ook in de cel zou moeten doorbrengen als hij weer 
in de fout zou gaan. Volgens het Strafhof heeft Kutbi de antiterrorismewet overtreden, onder 
meer door het ‘reduceren van het respect van de bevolking voor de wet’. Kutbi werd mogelijk 
gearresteerd vanwege opmerkingen die hij maakte tijdens een interview in het Saudische 
televisieprogramma Fi al-Samim. Hij uitte toen kritiek op de politieke onderdrukking in zijn 
land en pleitte voor hervormingen. 
 
In Voorburg hebben we actiegevoerd voor hem tijdens de schrijfactie in oktober 2016. 
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9.8 Palestijn Qatamesh vrijgelaten 
Na drie maanden gevangenschap hebben de Israëlische autoriteiten op 13 augustus 2017 
Ahmad Qatamesh vrijgelaten. Tegen de Palestijnse professor was geen aanklacht 
ingediend. Het is waarschijnlijk dat Qatamesh’ detentie samenhangt met zijn vreedzame 
politieke activiteiten, aangezien hij alleen gebruikmaakte van zijn recht op vrije 
meningsuiting. Qatamesh zat in administratieve detentie, waarbij mensen worden 
vastgehouden zonder dat er een rechtszaak is geweest.  
 
Ahmad Qatamesh: ‘Het systeem van administratieve detentie is een middel om iemand het 
zwijgen op te leggen en te isoleren. Het is een systeem dat ontkent dat mensen het recht 
hebben zichzelf te verdedigen, dat ervoor zorgt dat ze niet eens mogen weten welke 
aanklachten er tegen hen zijn ingediend. Ik ben niet gewelddadig en ik propageer geen 
geweld. Ze vrezen dan ook niet mijn geweld, ze vrezen mijn ideeën en analyses. Ik heb meer 
dan achtenhalf jaar in administratieve detentie gezeten, de laatste keer drie maanden omdat 
ik weigerde mijn mond te houden. Ik dank allen die me steunen uit de grond van mijn hart. Ik 
waardeer het dat zelfs mensen ver weg zich uitspraken voor het verdedigen van de 
mensenrechten en tegen het voortdurende gebruik van administratieve detentie door Israël.’ 
 
In Voorburg hebben we actiegevoerd voor hem tijdens de schrijfactie in oktober 2012. 
 

 

 
 
9.9 Chinese Su Changlan vrijgelaten  
Su Changlan is 25 oktober 2017 vrijgelaten. Ze verdween in 2014 achter de tralies nadat ze 
via internet foto’s had gedeeld van de prodemocratische protesten in Hongkong. Pas in 
maart 2017 werd ze officieel tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege ‘het 
aanzetten tot staatsondermijning’. Omdat ze al drie jaar in voorarrest zat, heeft ze daarmee 
haar straf uitgezeten en is nu vrijgelaten. 
 
Slechte gezondheid 
Su Changlan sprak haar steun uit voor de oproepen voor meer democratie in Hongkong, 
waar in 2014 massaal voor werd gedemonstreerd. Ook zette ze zich in voor de rechten van 
vrouwen en migrantenkinderen. Tijdens haar gevangenschap verslechterde de 
gezondheidstoestand van Su sterk door de slechte omstandigheden waaronder ze werd 
vastgehouden. Ze deelde een cel van 10 bij 8 meter met vijftig tot zeventig andere 
gevangenen en had een slaapplaats van slechts 50 cm breed. Met de hygiëne was het 
slecht gesteld. Doordat ze onvoldoende medische zorg kreeg, kampt Su Changlan nu met 
problemen aan haar hart, lever en gal. 
Tijdens haar detentie mocht Su Changlan lange tijd geen bezoek van familieleden 
ontvangen. Pas een jaar nadat ze was opgepakt kon een advocaat met Su spreken.       

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS_7e0pbraAhVELFAKHTtiBMEQjRx6BAgAEAU&url=https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/04/palestinian-academic-given-detention-extension-must-be-released/&psig=AOvVaw1Ohb1U2qLetHm69XpjpZXl&ust=1523813396271375
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Haar echtgenoot en haar broer, die openlijk actievoerden voor haar vrijlating, werden ook 
opgepakt en een maand vastgezet. 
 
In Voorburg hebben we actiegevoerd voor haar tijdens de acties op internationale 
vrouwendag in maart 2015 en tijdens de schrijfactie in oktober 2015. 
 

 
 
9.10 Kameroen laat Ahmed Abba journalist vrij 
Op 21 december 2017 is de Kameroense journalist Ahmed Abba in hoger beroep 
vrijgesproken. Abba was in april 2016 tot tien jaar gevangenisstraf en een boete van 84.000 
euro veroordeeld. Het Hof oordeelde dat de straf naar 24 maanden moest worden 
teruggebracht. Omdat Abba al twee jaar vastzat, is hij nu vrijgelaten. 
 
Veroordeeld vanwege terrorisme 
Ahmed Abba, die werkte voor Radio France Internationale, werd in juli 2015 gearresteerd.  
Hij was op dat moment bezig met een onderzoek naar het conflict dat Kameroen heeft met 
de gewapende groepering Boko Haram. Hij werd beschuldigd van het ‘niet afkeuren van 
terrorisme’ en het hebben van ‘financieel voordeel van terroristische daden’. In Kameroen 
worden vaker mensen veroordeeld in relatie met het conflict met Boko Haram zonder dat 
hiervoor een rechtmatige reden is. Abba werd vrijgesproken van de aanklacht dat hij 
financieel voordeel had gehad van terrorisme. De andere aanklacht is gehandhaafd. 
 
Nadat Abba was opgepakt, werd hij drie maanden lang incommunicado gevangen 
gehouden. Bij deze vorm van detentie is een gevangene volledig afgesloten van contact met 
de buitenwereld. In die periode werd Abba gemarteld door leden van de geheime dienst. 
Amnesty is van mening dat Ahmed Abba nooit gearresteerd had moeten worden. Tijdens de 
rechtszaak tegen hem waren er tal van onregelmatigheden, onder meer dat belangrijke 
documenten voor zijn advocaten werden achtergehouden. 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj89K3oiLzaAhXN3KQKHelCDywQjRx6BAgAEAU&url=http://www.sabcnews.com/sabcnews/tag/ahmed-abba/&psig=AOvVaw06z4A2_mEOsFtwmzCj7edB&ust=1523874420511526
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9.11 Palestijnse administratieve gevangene vrij 
Hassan Safadi is sinds 29 oktober vrij. Na meer dan 15 maanden in een Israëlische cel is hij 
nu terug bij zijn familie. De 33-jarige Palestijn zat in administratieve detentie, zonder 
aanklacht of veroordeling. Uit protest ging hij twee keer in hongerstaking. 
 
Hassan Safadi is ernstig verzwakt in de gevangenis. De laatste keer dat een arts 
toestemming kreeg hem te bezoeken bleek dat hij bijna een vierde van zijn lichaamsgewicht 
had verloren en veel pijn had in zijn spieren en gewrichten. Het is nog maar de vraag of de 
tintelingen in zijn handen en voeten weer zullen verdwijnen. Gevangenisbewaarders zouden 
hem hebben geslagen tijdens zijn hongerstaking. 
 
Verdachten die in Israël onder administratieve detentie zijn geplaatst, worden vastgehouden 
op basis van ‘vertrouwelijke informatie’. Hierdoor is het voor hen niet mogelijk de reden van 
de detentie aan te vechten en krijgen ze geen eerlijk proces. Begin dit jaar gingen Palestijnse 
gevangenen massaal in hongerstaking om te protesteren tegen deze vorm van detentie en 
tegen de slechte omstandigheden in de gevangenis. 
 

 
 
 
9.12 Aanklacht dominee Zimbabwe ingetrokken 
De aanklacht tegen dominee Evan Mawarire is op 29 november 2017 ingetrokken. De 
Zimbabwaanse mensenrechtenverdediger werd beschuldigd van het ‘omverwerpen van de 
wettelijk gekozen regering’. Als hij schuldig bevonden zou worden, had Mawarire 20 jaar 
gevangenisstraf kunnen krijgen. 
 
Hij bedankte Amnesty: ‘Jullie inzet voor mensen zoals ik, al die internationale campagnes… 
jullie hebben het misschien niet in de gaten, maar het beschermt mensen zoals ik. 
Dankjewel.’ 
 
Evan Mawarire werd samen met zijn gezin op 1 februari 2017 op het vliegveld van Harare 
opgepakt. Hij probeerde het land te ontvluchten omdat hij voor zijn veiligheid vreesde. Naast 
de aanklacht van ‘omverwerping van de regering’ werd hij ook beschuldigd van het 
‘beledigen van de vlag van Zimbabwe’. Deze aanklacht werd later weer ingetrokken. De 
beschuldigingen hangen samen met een oproep van de #ThisFlag-beweging in 2016 om 
mee te doen aan een landelijke staking tegen corruptie en de steeds slechter wordende 
economische en sociale omstandigheden. Mawarire is de leider van de beweging. Later 
werd hij op borgtocht vrijgelaten. 
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Al vaker opgepakt 
In juni werd hij opnieuw opgepakt. Deze keer omdat hij had gebeden met studenten die 
hadden geprotesteerd tegen de verhoging van de studiekosten. Hij werd deze keer 
aangeklaagd vanwege het ‘aanzetten tot openbaar geweld’ en ‘ontregelend gedrag’. Hij 
kwam op borg vrij, maar op 24 september werd hij weer vastgenomen. Nu om het posten 
van filmpjes op sociale media waarin kritiek werd geuit op de slechte economische 
omstandigheden in Zimbabwe. Omdat het de autoriteiten niet lukte hem binnen 48 voor de 
rechtbank te laten verschijnen, werd Mawarire vrijgelaten. Op 29 november werd de laatste 
aanklacht tegen Evan Mawarire ingetrokken. 
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