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1. Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
Dit is het jaarverslag 2019 van de Amnestygroep Leidschendam-Voorburg. Nu ik dit 
voorwoord schrijf is de wereld totaal veranderd door de coronacrisis. De meeste mensen 
zitten thuis en degenen die thuis werken krijgen vierkante ogen van hele dagen turen op de 
schermen vanwege het lezen van stukken en het meemaken van digitale vergaderingen. 
Ook Amnesty vergadert digitaal en later zal ook de Algemeen Ledenraad van Amnesty, 
waarvan ik lid ben, digitaal bijeenkomen. Verschillende activiteiten kunnen we niet meer 
uitvoeren. Ik weet nu al zeker dat het volgende jaarverslag er anders uit zal zien dan deze. 
 
Wat niet zal veranderen zijn een aantal van de activiteiten die we vanuit Amnesty altijd al 
gewend waren te doen: brieven schrijven, urgente actions via mail, sms, brief of twitter. Over 
deze activiteiten uit 2019 leest u in dit verslag, maar ook over zaken als de jaarlijkse collecte, 
de stands met de petities en de Write for Rights acties waar iedereen in Leidschendam-
Voorburg aan mee kan doen. Ook onze eigen schrijfactiviteiten komen aan bod, want we 
zorgen er niet alleen voor dat anderen kunnen schrijven, wij doen dat zelf ook. De pen is nog 
steeds een uitstekend wapen en ook al lijkt een digitale pen minder gevaarlijk, de reikwijdte 
is veel breder! 
 
We zouden als Amnesty niet zo’n brede reikwijdte hebben als niet anderen meedoen aan de 
acties. Daarvoor iedereen die zich inzet voor Amnesty heel hartelijk dank! Met elkaar kunnen 
we veel meer bereiken dan je zo zou denken. Dat is te zien aan de successen die Amnesty 
haalt: mensen die worden vrijgelaten, wetten die worden aangepast, schuldigen aan 
mensenrechtenschendingen zoals marteling, moord, verdwijning worden vervolgd. Op de 
website van Amnesty Nederland is te zien wat er allemaal is bereikt, bijvoorbeeld dat er 
inmiddels 142 landen de doodstraf hebben afgeschaft https://www.amnesty.nl/wat-we-
doen/onze-successenhttps://www.amnesty.nl/wat-we-doen/onze-successen . 
Successen waar wij in Leidschendam-Voorburg aan hebben bijgedragen zijn te vinden in dit 
jaarverslag. 
 
Een van die successen is dat Kirgizië het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een 
handicap heeft geratificeerd. Amnesty International voerde samen met partners in Kirgizië 
actie voor de ratificatie. Een van de mensen met wie Amnesty samenwerkte was de activiste 
Gulzar Duishenova, voor wie we ook in actie kwamen tijdens Write4Rights 2018. In 2002 
was zij 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.  
Duishenova verklaarde: ‘Ik ben dankbaar voor alle steun en solidariteit van zovele Amnesty-
activisten die om onze rechten geven ondanks het feit dat ze uit andere landen komen. Er 
wordt wel gezegd: als mensen met een handicap en ouderen goed leven, dan leeft de hele 
maatschappij goed.’ 
 
Bij al dit werk is het belangrijk om een groepje actieve mensen te hebben die zich in wil 
zetten om het werk van Amnesty in onze gemeente mogelijk te maken. Dit jaar hebben wij 
weer twee actieve leden welkom mogen heten. Het is ontzettend fijn dat er zo af en toe 
nieuwe aanwas komt met nieuwe energie en frisse ideeën!  
Daarover hopelijk volgend jaar meer…… 
 
Jeannette Ridder-Numan 
Coördinator Groep Leidschendam-Voorburg 
  
 
 
 

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/onze-successenhttps:/www.amnesty.nl/wat-we-doen/onze-successen
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/onze-successenhttps:/www.amnesty.nl/wat-we-doen/onze-successen
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
https://www.amnesty.nl/write-for-rights-2018
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2. Publieksacties Amnesty Leidschendam-Voorburg in 2019 in Voorburg 

 
2.1 Acties Internationale Vrouwendag 
Rond 8 maart, de Internationale Vrouwendag, kwamen we in actie voor enkele vrouwen in 
Saudi-Arabië die vastgezet werden omdat ze actie voerden voor vrouwenrechten. In de 
gevangenis werden ze gemarteld en seksueel geïntimideerd. Zo kreeg een vrouw te horen 
dat naaste familieleden waren overleden en hoorde ze pas later dat dit een leugen was. Ook 
kregen enkele vrouwen elektrische schokken toegediend. 
In een petitie, gericht aan de Saudische koning, werd hiertegen protest geuit en opgeroepen 
om de vrouwen onmiddellijk vrij te laten.  
 
De petitie werd in Voorburg ondertekend door 44 leden van vrouwenorganisaties. 
Op 10 maart 2019 werd dezelfde actie tijdens Wereldsgebedsdag in de Oude Kerk in 
Voorburg gehouden. De kerk was vol trouwe kerkgangers, maar ook met een groot vrouwen 
gospelkoor. We haalden 66 handtekeningen op en deelden rond de 100 
Amnestykaarten uit, die men vanuit huis kon verzenden.  

 
2.2 Acties 18 mei 2019 
Op 18 mei vroegen we bij onze stand op het Julianaplein in Voorburg om steun voor 2 
petities: 
Een petitie voor de ‘Zaterdagmoeders’ uit Turkije, die al jaren wekelijks demonstreren om 
opheldering te krijgen over hun verdwenen familieleden (politieke gevangenen uit de jaren 
’80 en ’90). In 2018 werd hun vreedzame demonstratie echter ruw verstoord door de Turkse 
politie. In de petitie riep Amnesty de autoriteiten op dit harde optreden te onderzoeken en de 
wekelijkse demonstraties door te laten gaan. 
Een petitie voor Poolse vrouwen die aangevallen werden omdat zij tijdens een demonstratie 
op de Poolse nationale feestdag een spandoek met Stop fascisme omhooghielden. Ze 
werden aangeklaagd wegens verstoring van de demonstratie en kregen een boete. De 
petitie riep de Poolse regering op om de aanvallers te berechten en de vrijheid van 
meningsuiting niet te beperken. 
Voor beide petities werden ca 100 handtekeningen opgehaald. 
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2.3 Actie stand 6 juli Amade Abubacar 
Op 6 juli voerden we bij onze stand op het Julianaplein in Voorburg actie voor Amade 
Abubacar, een journalist uit Mozambique, die in januari werd opgepakt en gemarteld na 
radioverslaggeving van aanvallen van gewapende groeperingen op burgers. In een brief aan 
de minister van justitie, die door 127 standbezoekers werd ondertekend, werd gevraagd om 
een rechtvaardige behandeling en het laten vallen van alle aanklachten. 

 

 
 
 

2.4 Cultureel Zomerfestival 
Tijdens het Cultureel Zomerfestival in augustus vroegen we de bezoekers om steun voor een 
petitie voor Ciham Ali Ahmed, een jonge vrouw uit Eritrea, voor wie al eerder een 
brievenactie werd gehouden. Zij werd opgepakt in 2012 toen ze Eritrea zonder toestemming 
van de overheid probeerde te verlaten. Ze was toen vijftien jaar oud. Normaal zou ze 
hiervoor een celstraf van 6 maanden krijgen. Maar waarschijnlijk zit ze nog steeds vast 
omdat de Eritrese autoriteiten haar vader willen straffen, van wie ze denken dat hij betrokken 
was bij een poging om de regering omver te werpen. 
De petitie aan de autoriteiten met een oproep om haar onmiddellijk vrij te laten 
verwierf 224 handtekeningen. 
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2.5 Acties rond 10 december, de Dag van de Mensenrechten 
In totaal zes kerken in Leidschendam, Stompwijk en Leidschenveen namen deel aan de 
jaarlijkse groetenactie die traditiegetrouw (al sinds 1990) door leden en flexwerkers van onze 
Amnesty -groep in Leidschendam wordt georganiseerd.  
 
Het doel van deze actie: een kaart met een groet sturen naar een gevangene persoonlijk. 
Groeten werden gestuurd aan gevangenen in Rusland, Sri Lanka, Filippijnen en Kirgizië. De 
ontvangst van een bemoedigende groet: dan schijnt er daadwerkelijk een lichtje, in deze 
donkere dagen, in de donkere cel.  
 
Ook dit jaar zien wij weer een stijgende belangstelling van de kerkbezoekers door de 
aankoop van kaarten en ontvangen van de zogenaamde groetenbriefjes. Wij zien in het jaar 
2019 zelfs een gezamenlijke stijging van ruim 50% ten opzichte van 2018.  
 

 
 
 
Begin december stonden we met onze stand in twee Voorburgse kerken.  
Naast de verkoop van kaarsen en kerstkaarten waarvan de opbrengst ten goede komt aan 
Amnesty, vroegen we om handtekeningen onder een petitie, gericht aan de autoriteiten van 
Nigeria ten behoeve van Nasu Abdulaziz. 
 
Met 30.000 anderen werd Nasu Abdulaziz in 2017 dakloos, omdat onaangekondigd in 
Nigeria huizen werden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De slopers schoten 
mensen dood en verwoestten hun bestaansmiddelen. Samen met zijn lotgenoten eiste Nasu 
het recht op onderdak op. De petitie, waarin de Nigeriaanse autoriteiten opgeroepen worden 
ervoor te zorgen dat deze mensen weer onderdak krijgen, werd door 110 kerkgangers 
ondertekend. 
 
Op zaterdag 7 december werd in het centrum van Voorburg, evenals elders rond 10 
december in Nederland, de ‘Write4Rights’ actie gehouden (voormalige naam 
Schrijfmarathon). Dit jaar schreven we voor tien jongeren, die zich hebben ingezet voor 
mensenrechten en daarvoor zijn opgepakt, gevangengezet, gemarteld of gediscrimineerd.  
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Het ging om de volgende jongeren: 

Belarus Emil Ostrovko (hij stuurde bericht dat hij blij was met alle kaarten) 

Canada Youth of Grassy Narrows 

China Yiliyasijiang Reheman 

Egypte Ibrahim Ezz El-Din (was verdwenen en gemarteld, toen gearresteerd) 

Griekenland Sarah Mardini en Seán Binder 

Iran Yasaman Aryani (strafvermindering gekregen) 

Mexico José Adrián 

Nigeria Nasu Abdelaziz 

Philippines Marinel Sumook Ubaldo 
Zuid-Sudan 
 

Magai Matiop Ngong 
 

 
Er konden brieven worden gestuurd aan de autoriteiten en kaarten aan de jongeren of hun 
familie. De actie werd geopend door wethouder Astrid van Eekelen. Er werden 158 brieven 
en kaarten geschreven en verstuurd. 
 
Op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens zelf, werd door onze groep ook een 
Write for Rights actie georganiseerd in het ministerie van OCW. Het resultaat was dat we 
nog eens 185 brieven en kaarten op de bus konden doen. 
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2.6  Maandelijkse schrijfacties 
De maandelijkse schrijfactie van Amnesty International waarvoor de voorbeeldbrieven 
beschikbaar worden gesteld krijgt zowel in Leidschendam als in Voorburg aandacht.  
Maandelijks worden de brieven plus toelichting digitaal verstuurd aan onze schrijfabonnees 
in Voorburg en in Leidschendam. Daarnaast zijn deze brieven ook beschikbaar in drie 
Voorburgse kerken waar ze worden uitgedeeld of neergelegd. In Leidschendam worden ze 
bij een vaste groep thuisschrijvers bezorgd een keer in de twee maanden. Daarover wordt 
ook een persbericht in Het Krantje geplaatst. Aan deze schrijfacties doen in totaal ca. 120 
mensen mee. 
 
Dit jaar zijn er brieven geschreven voor de volgende personen: 

China Gao Zhisheng 

India Wangkhem 

Nederland Toffiq al-Bihani opnemen uit Guantanamo Bay 

India Amnesty India aangeklaagd 

Somaliland Abdirahman Ibrahim Adan (inmiddels vrijgelaten) 

VS Valquiria 
Equatoriaal-
Guinea Joaquín Elo Ayeto 2x actiegevoerd (inmiddels vrijgelaten) 

Iran Natuurbeschermers  

Vietnam Huynh Truong Ca 

Eritrea Ciham Ali Ahmed 

VAE Ahmed Mansoor 

Zuid-Korea Hwang Won 

China Chen Bing 

Equador Salomé Aranda (Amazonevrouwen) 

Haïti Pierre Espérance (doodsbedreiging) 

Nicaragua Demonstranten 18 april 2018 

Niger Sadat Illya Dan Malam 

VAF Ahmad Ali Mekkaoui 

Iran Anisha Assadolahi, Atefeh Rangriz, Neda Naji (Atefeh Rangriz is vrijgelaten) 

Paraguay Inheems Tekoha Sauce gemeenschap Amada Martinez en Cristobal Martinez 

Rusland Emir-Usein Kuku 

Iran Arash Sadeghi 

Turkije Mustafa Yilmaz en Gökhan Türkmen 

Cuba Roberto de Jesús Quinones Haces 

India 
Surendra Gadling, Rona Wilson, Sudhir Dhawale, Shoma Sen, Mahesh Raut,  
Sudha Bharadwaj, Vernon Gonsalves, Arun Ferreira en Varavara Rao  

Egypte Mahlenour el-Masry 

Israel Ayman Nasser 

Tanzania Erick Kabendera 

China Tashpolat Tiyip 

Iran Zahra Mohammadi  

Pakistan Muhammad Ismail 
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2.7 Resultaten van Amnesty-acties 
Resultaten van Amnesty-acties waaraan de publieksacties van AI Leidschendam-Voorburg 
hebben bijgedragen (zie ook de bijlage voor meer informatie): 
 
Vrijlating Mehman Huseynov  
Op 2 maart 2019 werd de activist en gewetensgevangene Mehman Huseynov uit 
Azerbeidzjan uit de gevangenis ontslagen, nadat hij zijn straf van 2 jaar had uitgezeten. Eind 
december 2018 werd hij echter opnieuw aangeklaagd in een poging om zijn verblijf in de 
gevangenis te verlengen, maar door internationale druk, onder meer een urgent action van 
Amnesty, lieten de autoriteiten deze aanklacht vallen. 
In Voorburg voerden we voor hem actie tijdens de schrijfacties in 2017 en tijdens de 
maandelijkse schrijfactie van juli 2018 
 
 

 
 

 
Vrijlating Egypte Mahmoud Abu Zeid 
Op 4 maart 2019 werd in Egypte Mahmoud Abu Zeid, beter bekend als Shawkan, vrijgelaten. 
Hij fotografeerde in 2013 het brute optreden door veiligheidstroepen tegen een demonstratie. 
In de gevangenis werd hij geslagen en gegeseld. Na zijn vrijlating werd hij verplicht om 5 jaar 
lang van 18.00 tot 6.00 uur op het politiebureau te verblijven. 
In Voorburg voerden we voor hem actie tijdens de schrijfmarathon in 2016. 
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Arrestatiemoord Marielle Franco 
In maart 2019 werd de Braziliaanse activiste Mariëlle Franco, een zwarte vrouw uit een 
sloppenwijk, die zich inzette voor mensenrechten en tegen politiegeweld, doodgeschoten.  
Goed nieuws is dat dit jaar 2 ex-agenten gearresteerd zijn in deze moordzaak. 
In Leidschendam-Voorburg schreven we voor haar tijdens de Write forRights-actie in 
december 2018. 
 

 
Bescherming politie Oekraïne vrouwelijke activisten 
In 2018 werden tijdens 8 maart demonstraties in de Oekraïne vrouwelijke activisten 
aangevallen door extreemrechtse groeperingen. Amnesty ondernam hierop actie en vroeg in 
2018 aandacht voor het boegbeeld van de Oekraïense vrouwengemeenschap Vitaline Kovel. 
Dit jaar werden de demonstranten goed beschermd door de politie. 
In Leidschendam-Voorburg schreven we hiervoor tijdens de schrijfmarathon in december 
2018. 
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Activiste Gulzar Duishenova 
De activiste Gulzar Duishenova uit Kirgizië werd in 2002 aangereden door een dronken 
automobilist en kon toen niet meer lopen. Ze besloot om te gaan strijden tegen de ongelijke 
behandeling van mensen met een handicap. 
Mede dankzij een oproep van Amnesty ratificeerde Kirgizië in 2019 de activiste Gulzar 
Duishenova.  
 
In Leidschendam-Voorburg schreven we voor Duishenova tijdens de schrijfmarathon van 
2018. 
 

 
 
 
Vrijlating vrouwelijke mensenrechtenverdedigers Saoedi-Arabië 
In maart 2019 werden in Saoedi-Arabië drie vrouwelijke mensenrechtenverdedigers 
voorwaardelijk vrijgelaten nadat zij tien maanden na verzonnen aanklachten vast hadden 
gezeten en waren gemarteld. Amnesty riep in een petitie de autoriteiten op hen onmiddellijk 
vrij te laten. Onder de vrijgelaten vrouwen is Aziza al-Yousef. 
In Leidschendam-Voorburg vroegen we steun voor deze petitie rond de Internationale 
Vrouwendag. 
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Activist Islam Khalil tijdelijk vrijgelaten 
Eind maart 2019 werd de activist Islam Khalil uit de gevangenis ontslagen, na meer dan een 
jaar gevangenschap op grond van verzonnen aanklachten. 
In 2015 was hij ook al het slachtoffer van een gedwongen verdwijning gedurende 122 
dagen. 
In Leidschendam-Voorburg schreven wij voor Islam Khalil in 2016.  

 

 

 

 
Vrijlating activist Bayram Mammadov 
In mei 2016 werd activist Bayram Mammadov uit Azerbeidzjan met zijn vriend Ibrahimov 
opgepakt omdat hij een grafitti-boodschap spoot op het standbeeld van de vader van de 
president. Beiden kregen 10 jaar cel, maar werden vrijgelaten in maart 2019. Mammadov 
werd echter opnieuw gearresteerd en kreeg toen 30 dagen administratieve detentie. 
 
Tijdens Write4Rights 2016 schreven wij mee met de wereldwijde actie van Amnesty 
voor Mammadov en Ibrahimov en vroegen we ook ondertekening van een petitie voor 
hen in twee Voorburgse kerken.  
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Vrijlating Egyptische mensenrechtenverdedigster Hana Badr el-Din  
Op 25 april 2019 kwam de Egyptische mensenrechtenverdedigster Hana Badr el-Din vrij na 
2 jaar gevangenschap zonder ooit een proces te hebben gehad. Zij zet zich met haar 
organisatie in voor de nabestaanden van mensen die zijn verdwenen. Ook naar haar eigen 
man, die in 2013 verdween, is ze nog steeds op zoek. 
Wij voerden actie voor haar als onderdeel van de jaarlijkse Write for Rights 
schrijfactie. 
 

 
 
 
Vrijlating Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov 
De Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov werd in 2014 opgepakt op de Krim omdat hij volgens 
de Russen plannen had om daar een aanslag te plegen. Hij kreeg 20 jaar gevangenisstraf 
opgelegd. Maar op 7 september 2018 kwam hij vrij door een gevangenenruil. 
In Voorburg voerden we tijdens het Cultureel Zomerfestival in 2017 actie voor Sentsov. 
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Vrijlating Poolse vrouwen 
Op 24 oktober 2019 werden de Poolse vrouwen die aangevallen werden tijdens een 
demonstratie vrijgesproken. Wij voerden op 18 mei actie voor hen tijdens een stand in 
Voorburg. 
 
 

 

 

 
Vrijlating activisten en journalisten Iran 
Op 31 oktober 2019 werden zeven activisten en journalisten uit Iran, die beschuldigd waren 
van ”het in gevaar brengen van de nationale veiligheid” op borgtocht vrijgelaten. Zij kunnen 
echter in hoger beroep weer gevangen worden gezet. Tot hen behoorde ook de 
arbeidsrechtactivist Atefeh Rangriz. 
In Voorburg voerden we tijdens de schrijfactie van augustus 2019 actie voor haar. 
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3. Schrijfactiviteiten heeft Amnestygroep Leidschendam-Voorburg DAF 
 
Ook in 2019 heeft Amnestygroep Leidschendam-Voorburg weer aan verschillende acties van 
de DAF (Digital Action Files) meegedaan. Onze groep doet mee aan de DAF’s voor Afrika en 
de Amerika’s, waar ook het Caraïbische gebied onder valt. Er is in dit kader geschreven voor 
mensen uit Mexico, Brazilië, Columbia, Honduras, de VS, Nigeria, Rwanda, Kameroen, 
Niger, Soedan, Zimbabwe en Eritrea. Zo hebben we actiegevoerd voor Samir Flores 
Soberanes uit Mexico, een milieuactivist die op tragische wijze vermoord is. Mede naar 
aanleiding van onze actie heeft de Mexicaanse regering laten weten een onderzoek te 
openen naar deze moord. Helaas heeft dit nog niet geleid tot berechting van schuldigen. We 
blijven deze zaak als groep dan ook volgen. 
 
Voor de DAF Afrika schrijven wij ook met regelmaat voor de zaak van professor Maurice 
Fangnon in Nigeria, die opkomt voor sloppenwijkbewoners. Hij heeft verschillende 
doodsbedreigingen ontvangen en is door de politie opgepakt. Dit alles vanwege zijn 
activiteiten voor de bewoners van Otodo-Gbame die uit hun huizen werden gezet, 
gedwongen huisuitzetting, en voor een man die is vermoord door dezelfde Koninklijke familie 
volgens hem die het land van de sloppenwijk opeiste. Hij wacht nu zelf op een proces 
wegens het geven van valse informatie. Dit duurt al sinds 2018 toen de politie hem oppakte. 
De rechtszaak wordt voortdurend verschoven en uitgesteld. Dit is een typische manier om 
mensenrechtenverdedigers te ontmoedigen en tegen te zitten omdat het zowel tijd als geld 
kost.  
Voor acties die wij voeren op de Urgent Actions voor de DAF maken we ook gebruik van 
Twitter, dus volg ons! (twitteraccount: Freethem@freethem9) 
 
 

4. Social media 
 
De site www.voorburg.amnesty.nl werd in 2019 zo goed mogelijk bijgehouden. Op de 
website staat onder andere een overzicht van alle acties, actieresultaten en activiteiten, 
jaarverslagen, nieuws en persberichten.  
 

 
 

 
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.  

http://www.voorburg.amnesty.nl/
https://twitter.com/Mensen_rechten
https://www.facebook.com/amnestyvoorburg?ref=br_rs
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Twitter: 
 

 
 
 
 
Twitter: Freethem@freethem9 (DAF) 
 

 
 
 
Facebooksite: 
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5. 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.  
 

 
 
 

 

 
 
 



16 

 

6. Financiën 
 
Het beginsaldo van 2019 was € 963,51 waarvan op de bankrekening € 913,51 en in kas  
€ 50. De jaarlijkse afdracht aan Amnesty International Secretariaat vindt gewoonlijk plaats in 
januari. Dit gebeurt in het kader van de €1000-regeling en houdt in dat onze groep het 
bedrag dat op 31 december boven de € 1.000 Euro uitkomt, dient af te dragen. Omdat het 
eindsaldo onder de € 1.000 lag op 31 december 2018, vond er dus geen afdracht plaats in 
januari 2019.  
 
In maart 2019, tijdens de landelijke collecte week, heeft groep Voorburg € 4.278 opgehaald 
(vorig jaar €3.198). Dit was het prachtige totaalresultaat van het gehele postcodegebied van 
Voorburg. Elke groep heeft recht op 25% van die opbrengst maar wij hebben in plaats 
hiervan slechts € 300 gevraagd om te kunnen zekerstellen dat we genoeg artikelen voor 
onze stands konden inkopen.  
 
De opbrengsten  
Verkoop Amnesty artikelen    EUR 1.382,80 
Giften      EUR    391,35 
Ontvangst van secretariaat op verzoek 
n.a.v. collecte     EUR   300,00 
 
De uitgaven 
Kosten van activiteiten   EUR  240,05 
Inkopen bij secretariaat   EU  1.127,71 
Overige kosten    EUR    10,33 
 
Eindsaldo op 31 december 2019 was € 1.683,57 waarvan € 50 in kas.  
 
Toelichting 
De verkoop liep goed in 2019. Dit was vooral te danken aan de stands van december in de 
aanloop naar Kerst, maar ook de verkoop tijdens het Culturele Zomerfestival was prima. Een 
mooi resultaat in Leidschendam en Voorburg tezamen. Bovendien mochten we een paar 
ruimhartige giften ontvangen, fantastisch! Wij bedanken de gulle gevers heel hartelijk.  
 
Hiertegenover stonden uitgaven voor de inkoop van artikelen bij het Amnesty Secretariaat 
(kerstkaarten e.d.) die wij (voor het grootste deel in december) verkopen in onze stands.    
En de overige uitgaven voor diverse zaken waaronder porti- en printkosten en deelname aan 
het Culturele Zomerfestival bedroegen tezamen € 240,05. Plus nog een klein bedrag            
(€ 10,33) voor  kantoorbehoeften brachten de totale uitgaven gedaan in 2019 op € 1.378,09. 
 
Het eindsaldo op 31 december 2019 van Groep Leidschendam-Voorburg bedroeg 
€ 1.683,57 waarvan € 50 aan kasgeld. Begin 2020 wordt het meerdere boven €1.000, dus 
EUR 683,57, overgemaakt aan het Secretariaat in het kader van de €1000-regeling.   
 

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 
 
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 
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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.  

- 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. Goed nieuws! Resultaten acties  
 
Resultaten van Amnesty acties waaraan acties van AI Leidschendam-Voorburg hebben 
bijgedragen. Informatie is op basis van de Goed Nieuws berichten van Amnesty International 
Nederland: 

 

 
 
 
 

9.1 Iran laat zeven activisten op borgtocht vrij 
 
31 oktober 2019 In Iran zijn de laatste dagen zeven activisten en journalisten op borgtocht 
vrijgelaten. Ze werden in september dit jaar tot celstraffen variërend van 6 tot 18 jaar 
veroordeeld wegens onder andere ‘het in gevaar brengen van nationale veiligheid’. De ware 
reden dat ze werden veroordeeld is hun activisme. 
Het gaat om de arbeidsrechtactivisten Esmail Bakhshi, Sepideh Gholian en Atefeh Rangriz en 
om de journalisten Marzieh Amiri, Sanaz Alahyari, Amirhossein Mohammadifar en Amir 
Amirgholi. Allen kunnen na hun hoger beroep weer gevangengezet worden. 
 
Zware straffen 
Een revolutionaire rechtbank deelde op 7 september 2019 zware straffen uit tegen de 
journalisten en arbeidsrechtenactivisten. Ze werden veroordeeld tot celstraffen variërend van 6 
tot 18 jaar. Een veroordeelde kreeg ook een straf van 74 zweepslagen opgelegd. 
 
‘Gevaar voor nationale veiligheid’ 
De zeven worden er valselijk van beschuldigd dat ze de nationale veiligheid in gevaar brachten. 
Esmail Bakhshi en Sepideh Gholian werden het afgelopen jaar verschillende keren 
gearresteerd omdat zij deelnamen aan vreedzame protesten tegen onbetaald loon bij het 
suikerrietbedrijf Haft Tappeh in de provincie Khuzestan en voor hun verklaringen dat ze zijn 
gemarteld na hun eerste arrestatie in november 2018. 
De journalisten Amirhossein Mohammadifard, Sanaz Alahyari, Asal Mohammadi en Amir 
Amirgholiwerkten voor het online magazine Gam, waarin wordt gerapporteerd over sociale 
rechtvaardigheid en arbeidsrechten. Ze waren onder andere aangeklaagd vanwege 
‘lidmaatschap van een groep met het doel de nationale veiligheid te verstoren’, ‘verspreiding 
van propaganda tegen het systeem’ en ‘verspreiding van leugens’. 
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Andere arbeidsrechtactivisten nog achter tralies 
Arbeidsrechtenactivisten Asal Mohammadi en Neda Naji zitten nog vast. Ze werden op 1 mei 
gearresteerd nadat ze aanwezig waren bij een vreedzame bijeenkomst ter gelegenheid van de 
Dag van de Arbeid. De twee vrouwen werden lange tijd geïsoleerd gevangengehouden. Ook 
Esmail Abdi, Jafar Azimzadeh, Mahmoud Beheshti Langroodi en Mohammad Habibi zitten nog 
gevangen. Zij zetten zich eveneens in voor arbeidsrechten. 
 
Amnesty’s oproep 
De Iraanse autoriteiten moeten onmiddellijk stoppen met het onderdrukken van journalisten en 
activisten. Het opkomen voor arbeidsrechten is geen misdaad en mag ook niet bestraft worden. 
 
In Voorburg is tijdens de schrijfactie van augustus 2019 actiegevoerd voor Atefeh 
Rangriz  
  
 

 
 

 
9.2 Vrijspraak voor Poolse vrouwen die demonstratie ‘verstoorden’ 

 
In Polen zijn op 24 oktober 2019 veertien vrouwen vrijgesproken van het ‘verstoren van een 
demonstratie’. De openbaar aanklager kan nog wel tegen de uitspraak in beroep gaan. 
De vrouwen hadden vreedzaam gedemonstreerd tijden de jaarlijkse viering van 
Onafhankelijkheidsdag op 11 november 2017. Die viering trok veel mensen die fascistische en 
racistische symbolen bij zich droegen en om een ‘wit Polen’ vroegen. De vrouwen 
protesteerden hiertegen met een spandoek met de tekst ‘Stop fascisme’. Andere 
demonstranten waren hier woedend over en vielen de vrouwen aan. 
 
Enkele maanden later werden de vrouwen aangeklaagd. Ze werden ervan beschuldigd dat ze 
de demonstratie hadden verstoord. Ze kregen hiervoor een boete en moesten de kosten van de 
rechtszaak betalen. De mensen die hen hadden aangevallen werden niet vervolgd. 
 
Aanklager weigerde klacht te behandelen 
De vrouwen dienden hiertegen een klacht in. Maar de openbaar aanklager wees die klacht af. 
‘De plekken van de verwondingen (op de benen, achterwerk en polsen) en de aard ervan 
(blauwe plekken, geschaafde plekken en ontvelde huid) laten zien dat de aanvallers zich op 
minder belangrijke lichaamsdelen richtten,’ liet de openbaar aanklager weten. ‘Daarom kan niet 
hard gemaakt worden dat de aanvallers de slachtoffers in levensgevaar wilden brengen.’ 
 
‘Het beledigen van religieuze overtuigingen’ 
Tegen een van de vrouwen die werd vrijgesproken, Elzbieta Podlesna, liep nog een andere 
zaak. Ze wordt beschuldigd van het ‘het beledigen van religieuze overtuigingen’. 
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Tijdens een expositie in een kerk in de stad Plock waren dozen neergezet met daarop de 
zonden die je als christen kunt begaan. Op een van die dozen stond ook LHBT (lesbiennes, 
homo- en biseksuelen en transgenders). Podlesna plakte stickers met daarop de afbeelding van 
de heilige maagd Maria met een aureool in de kleuren van de LHBTI-vlag op het 
aankondigingsbord van de expositie en op het voetstuk van het beeld van Maria. Daarna werd 
ze gearresteerd. Ze kan tot 2 jaar gevangenisstraf worden veroordeeld. 
In de podcast Het Keerpunt vertelt Elzbieta Podlesna waarom ze besloot niet langer toe te 
kijken, maar zelf in actie kwam tegen onrecht in haar land. 
 
In Voorburg is tijdens een stand op het Julianaplein in mei 2019 actiegevoerd voor de 
Poolse vrouwen. 
 

 
 
 

 
9.3 Oekraïense filmmaker Sentsov vrij na gevangenenruil 

 
Bij de gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland kwam de Oekraïense filmmaker Oleg 
Sentsov vrij. Hij werd in 2014 opgepakt op de Krim omdat hij volgens de Russen plannen had 
om daar een aanslag te plegen. Daarvoor kreeg hij 20 jaar gevangenisstraf opgelegd. 
Sentsov zat meer dan 6 jaar gevangen in een strafkamp in een afgelegen gebied in Siberië, 
drieduizend kilometer van zijn familie vandaan. In 2018 kreeg hij de prestigieuze Sacharovprijs 
voor mensenrechten van het Europees Parlement. 
 
‘Oleg Sentsov en vele anderen werden na de annexatie van de Krim door Rusland 
gevangengezet. Zij zijn slachtoffer van politiek gemotiveerde aanklachten en hadden nooit 
vastgezet mogen worden,’ zegt Marie Struthers van Amnesty International. 
 
Veroordeeld na oneerlijk proces 
De Russische autoriteiten dikten Sentsovs protest tegen de inname van de Krim enorm aan en 
beschuldigden hem zelfs van het ondernemen van ‘terroristische activiteiten’. Doordat zijn 
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beschuldigingen zo werden opgeklopt, werd Sentsov niet door een reguliere rechtbank berecht, 
maar door een militair hof. Sentsov ontkende alle beschuldigingen en stelt dat hij in de 
gevangenis gemarteld is om hem tot een bekentenis te dwingen. Zijn ondervragers dreigden 
hem te verkrachten en te doden als hij niet zou bekennen dat hij bomaanslagen en andere 
‘terroristische daden’ organiseerde.  
 
Sentsovs familie en zijn advocaat denken dat hij is opgepakt omdat hij een pro-Oekraïense 
activist is die zich op vreedzame wijze verzette tegen de Russische bezetting van de Krim. 
Tijdens zijn rechtszaak is er geen enkel bewijs geleverd dat Sentsov betrokken was bij de 
misdrijven waarvan hij wordt beschuldigd. De rechter legde hem op 25 augustus 2015 
desondanks een gevangenisstraf van 20 jaar op. Amnesty sprak van een ‘Stalinist-era show 
trial’. In mei 208 ging Sentsov in hongerstaking om zijn oproep aan de Russische autoriteiten 
om alle Oekraïense ‘politieke gevangenen’ vrij te laten kracht bij te zetten. 
 
Gevangenenruil 
Op 7 september ruilden Rusland en Oekraïne 66 gevangenen uit, onder wie 24 Oekraïense 
zeelieden die in november 2018 tegen internationale rechtsregels in door de Russische 
kustwacht werden gearresteerd bij de Straat van Kertsj. Ondanks bezwaren van Nederland 
droeg Oekraïne Vladimir Tsemach over aan Rusland. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn 
bij het neerhalen van vlucht MH17 in juli 2014 met een door Rusland geleverde Buk-raket. 
Daarbij kwamen alle 298 inzittenden van het Maleisische toestel om het leven. De meeste 
slachtoffers waren Nederlanders. 
 
In Voorburg is tijdens het Cultureel Zomerfestival in 2017 actiegevoerd voor Oleg 
Sentsov 
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9.4 Egypte laat activiste vrij 

 
De Egyptische mensenrechtenverdediger Hanan Badr el-Din kwam op 25 april 2019 vrij. Ze 
zat bijna twee jaar vast zonder ooit een proces te hebben gehad. 
 
Hanan Badr el-Din zet zich met haar organisatie in voor de nabestaanden van mensen die 
zijn verdwenen, vaak door toedoen van de veiligheidstroepen. Op 6 mei 2017 bezocht ze in 
een gevangenis net buiten de Egyptische hoofdstad Caïro een man die eerder was 
verdwenen, maar weer was opgedoken in de gevangenis. 
Ze hoopte van hem informatie te krijgen over het lot van haar man, die in 2013 verdween. 
Tijdens het bezoek werd ze gearresteerd. Badr el-Din werd ten onrechte beschuldigd van 
lidmaatschap van de in Egypte verboden Moslimbroederschap, die door de overheid als 
terroristische organisatie wordt gezien. 
 
Op zoek naar haar man 
El-Dins man verdween in juli 2013, toen er in Caïro protesten waren tegen de staatsgreep 
van president El-Sisi. Ze zag hem op televisie gewond in een ziekenhuis liggen. Toen ze 
daar aankwam was hij verdwenen. Ze is nog altijd naar hem op zoek. Hanan richtte samen 
met anderen de Vereniging van Families van Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen op. 
 
Amnesty (ook in Leidschendam-Voorburg) voerde in 2017 massaal actie voor haar als 
onderdeel van de jaarlijkse Write for Rights-schrijfactie. 
 
 
  

 
 
 
9.5 Azerbeidzjan laat activist Bayram Mammadov weer vrij 

 
Activist Bayram Mammadov uit Azerbeidzjan is na een maand administratieve detentie weer 
op vrije voeten. Amnesty denkt dat de internationale aandacht voor zijn zaak eraan 
bijgedragen kan hebben dat hij niet langer vast zit. 
 
In mei 2016 werd Mammadov opgepakt nadat hij samen met zijn vriend Giyas Ibrahimov een 
graffiti-boodschap spoot op het standbeeld van de vader van president Ilham Aliyev. Dat 
deden ze een dag voor de jaarlijkse Bloemendag, een feestdag ter herdenking van Aliyevs 
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vader. Door opzettelijk een fout te maken – ze schreven ‘qul’ in plaats van ‘gül’ – stond er 
‘Gelukkige Slavendag’ en niet ‘Gelukkige Bloemendag’. Foto’s van hun actie plaatsen ze op 
Facebook. 
 
Verzonnen aanklacht 
Zowel Mammadov als Ibrahimov kregen 10 jaar cel. Beiden werden medio maart dit jaar 
vrijgelaten, nadat president Aliyev meer dan 400 gevangenen gratie had verleend. 
Mammadovs vrijheid was echter van korte duur. Op 30 maart arresteerde de politie hem 
wegens “verzet tegen het niet opvolgen van bevelen van de politie”, een verzonnen 
aanklacht, die hem evenwel 30 dagen administratieve detentie opleverde. 
 
Geen spijt 
Mammadovs familie en vrienden, die bij de uitspraak van de rechter aanwezig waren, zeiden 
dat zijn gezicht duidelijke sporen van geweld vertoonde. Ze denken dat de autoriteiten 
Mammadov op de korrel namen vanwege een interview dat hij aan lokale media had 
gegeven, een aantal dagen na zijn oorspronkelijke vrijlating in maart. Daarin zei hij dat hij 
geen spijt had van zijn graffiti-protest. 
 
Tijdens Write for Rights 2016 voerde Amnesty wereldwijd actie voor Mammadov en 
Ibrahimov. Ook in Leidschendam-Voorburg schreven wij toen mee. Ook hebben wij 
een petitie ondertekend in de Oude Kerk en de Koningkerk in november 2016. 

 
 

 
 
 
9.6 Egypte laat activist voorwaardelijk vrij 

 
In Egypte is activist Islam Khalil is uit de gevangenis ontslagen, na meer dan een jaar 
gevangenschap vanwege verzonnen aanklachten. Amnesty voerde actie voor zijn vrijlating. 
Hoewel Khalil na meer dan een jaar gevangenschap nu op vrije voeten is, zijn de 
aanklachten tegen hem niet komen te vervallen. Op 19 februari beval de rechter Khalils 
voorwaardelijke vrijlating. Maar in plaats daarvan werd hij geïsoleerd gevangen gehouden. 
Zijn familie wist niet waar hij verbleef. Eind maart kwam hij vrij. 
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Gedwongen verdwijning 
Khalil werd in maart 2018 ontvoerd door agenten van de veiligheidsdienst NSA. Het kostte 
zijn familie drie weken om erachter te komen in welke gevangenis hij werd vastgehouden. De 
autoriteiten beschuldigden hem van “lidmaatschap van een illegale groepering” en “het 
verspreiden van valse informatie” en hielden hem meer dan een jaar gevangen. Zijn 
medeverdachten werden al in september 2018 vrijgelaten. 
In 2015 was Khalil ook al het slachtoffer van een gedwongen verdwijning, gedurende 122 
dagen. In die periode was hij het slachtoffer van marteling, eenzame opsluiting en een zwaar 
gevangenisregime. 
 
Oproep Amnesty 
Amnesty is ervan overtuigd dat de verzonnen aanklachten tegen Khalil een 
vergeldingsmaatregel waren voor zijn politiek activisme. Amnesty roept de overheid van 
Egypte op om de aanklachten tegen hem te laten vallen. Wij hebben eerder voor hem 
geschreven in 2016. Hij was daarna weer opgepakt. 
 
 

 
 
 
9.7 Azerbeidzjan laat gewetensgevangene Mehman Huseynov vrij 

 
De bekende blogger, journalist en activist Mehman Huseynov uit Azerbeidzjan is op 2 maart 
uit de gevangenis ontslagen. Hij heeft zijn volledige straf van 2 jaar uitgezeten. 
Mehman Huseynov was veroordeeld voor verzonnen aanklachten. Op 9 januari 2017 pakte 
een groep agenten hem op. Ze blinddoekten hem, propten een handdoek in zijn mond en 
deden een zak over zijn hoofd. Op het politiebureau werd hij geslagen en kreeg hij 
stroomstoten. De dag erna legde een rechter hem een boete op. 
 
Huseynov deelde publiekelijk wat er met hem was gebeurd en diende een klacht in tegen de 
agenten die hem martelden. In plaats van onderzoek te doen naar de martelingen, werd 
Huseynov aangeklaagd en tot 2 jaar cel veroordeeld wegens laster. Amnesty beschouwde 
hem als gewetensgevangene. 
 
Internationale druk 
In een poging van de autoriteiten om zijn verblijf in de gevangenis te verlengen, werd 
Huseynov eind december 2018 opnieuw aangeklaagd. Hij zou in de gevangenis een 
inspecteur hebben aangevallen. Huseynov ontkende. 
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Door (internationale) druk, waaronder de urgent action die door veel Amnesty-supporters 
gesteund werd, lieten de autoriteiten de aanklacht vallen en werd Huseynov afgelopen 
zaterdag vrijgelaten. 
 
In Leidschendam-Voorburg hebben we geschreven tijdens de maandelijkse 
schrijfactie van juli 2018. 
 
  

 
 
 

9.8 Twee verdachten gearresteerd in zaak Franco 

 
Twee ex-agenten zijn gearresteerd in de moordzaak van de Braziliaanse activist Marielle 
Franco. Vandaag is het precies een jaar geleden dat Franco werd vermoord. 
 
De toen 38-jarige Marielle Franco uit Brazilië zette zich in voor mensenrechten en tegen 
politiegeweld. Als zwarte biseksuele vrouw uit een favela (sloppenwijk) streed zij in het witte 
mannenbolwerk van de Braziliaanse politiek voor de rechten van armen, de Afro-
Braziliaanse jeugd, vrouwen en LHBTI’s. 
Franco werd samen met haar chauffeur Anderson Gomes een jaar geleden doodgeschoten. 
Er moet een onafhankelijk onderzoek tegen de twee gearresteerde verdachten komen, en 
als er genoeg bewijs tegen hen is, moeten ze voor de rechter worden gebracht. 
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In Leidschendam-Voorburg hebben we geschreven tijdens de Schrijfmarathon (Write 
for Rights) in december 2018. 
 

 
 

 
9.9 Kirgizië ratificeert VN-verdrag voor mensen met handicap 

 
Amnesty International is blij dat Kirgizië het VN-verdrag voor de rechten van mensen met 
een handicap heeft geratificeerd. 
 
‘De ratificatie maakt de weg vrij voor de inclusie van 180 duizend mensen in Kirgizië,’ zegt 
Anna Kirey van Amnesty’s programma voor Oost-Europa en Centraal-Azië. Amnesty 
International voerde samen met partners in Kirgizië actie voor de ratificatie. ‘Samen hebben 
we tastbare vooruitgang geboekt in het tegengaan van vooroordelen en misvattingen over 
mensen met een handicap,’ aldus Kirey. 
 
Gulzar Duishenova: dankbaar voor alle steun 
Een van de mensen met wie Amnesty samenwerkte was de activiste Gulzar Duishenova, 
voor wie we ook in actie kwamen tijdens Write4Rights 2018. In 2002 was zij 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 
Duishenova om te strijden tegen de ongelijke behandeling van mensen met een handicap. 
Duishenova verklaarde: ‘Ik ben dankbaar voor alle steun en solidariteit van zovele Amnesty-
activisten die om onze rechten geven ondanks het feit dat ze uit andere landen komen. Er 
wordt wel gezegd: als mensen met een handicap en ouderen goed leven, dan leeft de hele 
maatschappij goed.’ 
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Betrek mensen met een beperking 
Amnesty roept de regering van Kirgizië op om ervoor te zorgen dat mensen met een 
handicap worden betrokken bij alle besluitvormende processen, waaronder relevante 
werkgroepen en commissies. De implementatie van het verdrag vraagt erom dat mensen 
met een handicap, en hun organisaties, meedoen met het opstellen van beleid. 
 
In Leidschendam-Voorburg hebben we geschreven tijdens de Schrijfmarathon (Write 
for Rights) in december 2018. 
 
 

  
 
 
9.10 Politie beschermt demonstraties voor vrouwenrechten Oekraïne 
 
Een mooi succes voor de vrouwenbeweging in Oekraïne. Op 8 maart (Internationale 
Vrouwendag) waren er in zeven steden in het land demonstraties voor vrouwenrechten.     
En allemaal werden ze door de politie beschermd. 
 
Dat was vorig jaar wel anders. In 2018 werden tijdens en na afloop van 8 maart-
demonstraties activisten aangevallen door extreemrechts groeperingen. Amnesty vroeg 
tijdens Write4Rights 2018 aandacht voor Vitalina Koval, boegbeeld van de Oekraïense 
LHBTI- en vrouwengemeenschap. ‘Vitalina en haar medeactivisten ontvangen steeds vaker 
bedreigingen van rechtsextremistische groepen. Tijdens haar protesten werd Vitalina 
aangevallen en bedreigd en ondanks haar vraag om hulp, biedt de politie geen 
bescherming,’ schreven we vorig jaar. 
 
Lobby bij autoriteiten 
Amnesty International riep de autoriteiten van Oekraïne op ervoor te zorgen dat mensen als 
Vitalina veilig hun werk kunnen doen. Ook hadden we in februari een gesprek op het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, waar we het onder meer hadden over de straffeloosheid 
voor extreemrechtse groeperingen. 
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Goede bescherming door de politie 
Dit jaar werden de demonstranten goed beschermd door de politie, die van te voren ook 
veiligheidsmaatregelen met de demonstranten had doorgesproken. De demonstraties 
verliepen zonder incidenten. Vitalina Koval liep mee in de stad Oezjhorod, waar ze ook een 
speech hield. 
 
In Leidschendam-Voorburg hebben we geschreven tijdens de Schrijfmarathon (Write 
for Rights) in december 2018. 
 
 

 
 
 

9.11 Saudi-Arabië: drie vrouwelijke activisten vrijgelaten 

 
In Saudi-Arabië zijn drie vrouwelijke activisten voorwaardelijk vrijgelaten. Iman al-Najfan, 
Aziza al-Yousef en Ruqayyah al-Mhareb zaten tien maanden vast na verzonnen 
aanklachten. In de gevangenis zijn zij gemarteld. 
 
Positieve stap 
Lynn Maalouf van Amnesty International verwelkomt de vrijlating van de vrouwen, al komt 
die wel te laat. ‘Deze vrouwen hadden nooit gevangengezet mogen worden en hun vrijlating 
zou zeker niet ‘tijdelijk’ moeten zijn,’ zegt Maalouf. ‘Ze werden vastgezet, bedreigd en 
gemarteld, omdat ze vreedzaam opkwamen voor de rechten van vrouwen en hun mening 
uitten.’ 
 
Amnesty’s oproep 
Amnesty roept de Saudische autoriteiten op om alle aanklachten tegen de drie vrouwen in te 
trekken, evenals tegen de andere vrouwelijke mensenrechtenverdedigers die nog vastzitten.  
Allen moeten onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten. 
 
De autoriteiten moeten garanderen dat er een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek komt 
naar de beweringen van de activisten dat zij zijn gemarteld. Bovendien moeten zij het recht 
hebben op schadeloosstelling voor hun willekeurige detentie en andere schendingen van 
mensenrechten. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/protect-ukrainian-activist-vitalina-koval/&psig=AOvVaw3f9c9t2MnFwCnHCeroP115&ust=1592138461125000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDnu4zo_ukCFQAAAAAdAAAAABAE
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In Leidschendam-Voorburg hebben we actiegevoerd rond de Internationale 
Vrouwendag op 8 maart 2019. 
 

 
 

 
9.12 Somaliland: dichter vrijgesproken en vrijgelaten 
 
De dichter Abdirahman Ibrahim Adan uit Somaliland is vrij! Hij was op 12 januari 2019 
gearresteerd nadat hij een gedicht had voorgedragen. Hij is vrijgelaten op 25 februari. 
Abdirahman Ibrahim Adan was aangeklaagd wegens ‘het beledigen van de staat’. Zijn 
gedicht, dat hij voordroeg in het Mansoor Hotel in de hoofdstad Hargeisa, ging over 
schendingen van de mensenrechten in Somaliland. Adan dichtte onder meer over 
politiegeweld, willekeurige opsluiting en mishandeling van gevangenen. Ook riep het gedicht 
op tot hervorming van de gevangenissen en het strafrechtelijk systeem. 
Amnesty International kwam voor Adan in actie. Hij werd op 25 februari vrijgelaten nadat de 
regionale rechtbank van Hargeisa hem niet-schuldig had bevonden. Zijn advocaat dankte 
Amnesty International omdat de organisatie zich had uitgesproken tegen Adans arrestatie. 
 
We zouden voor hem schrijven tijdens de schrijfactie in maart 2019, maar de actie was 
niet meer nodig door zijn vrijlating. 
 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.amnesty.nl/actueel/dichter-vrijgesproken-en-vrijgelaten&psig=AOvVaw2LWfIRUMcJmRowRIajY2kA&ust=1592138846795000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC9xcfp_ukCFQAAAAAdAAAAABAD


31 

 

9.13 Egypte: fotograaf Shawkan vrijgelaten 

 
In Egypte is Mahmoud Abu Zeid, beter bekend als Shawkan, is op 4 maart 2019 vrijgelaten. 
Hij fotografeerde op 14 augustus 2013 het hardhandig neerslaan van een demonstratie door 
veiligheidstroepen. Na zijn vrijlating is hij verplicht om 5 jaar lang van 18.00 uur tot 06.00 uur 
op het politiebureau te verblijven. 
Op 14 augustus 2013 demonstreerden aanhangers van de verdreven president Morsi in 
Cairo. Agenten van de veiligheidsdienst wilden de betogers uiteendrijven. Als gevolg 
daarvan kwamen zeker 900 mensen om het leven. Meer dan 700 demonstranten werden 
opgepakt onder wie leden van de verboden Moslimbroederschap. De agenten die de 
demonstranten uiteendreven, zijn niet vervolgd. 
 
Vijf jaar cel 
Ondanks gebrek aan bewijs werd Shawkan aangeklaagd voor 24 overtredingen, waaronder 
moord. Op 3 maart 2018 vroeg de openbare aanklager de doodstraf voor Shawkan en alle 
738 medegevangenen. Het strafhof in de Egyptische hoofdstad Caïro veroordeelde hem in 
september 2018 tot 5 jaar cel. Tijdens dezelfde zitting werden ook 75 doodvonnissen 
opgelegd, kregen 47 mensen levenslange gevangenisstraf en bijna 500 mensen celstraffen 
variërend van 5 tot 15 jaar. 
 
‘Ik dacht dat ik zou sterven’ 
Shawkan legde het brute politieoptreden met zijn camera vast waarna hij werd opgepakt. 
Over het excessieve politieoptreden zei hij: ‘Het was als een Hollywoodfilm. Het leek wel of ik 
middenin een oorlog was beland. Er waren overal kogels, traangas, brand, politie, soldaten, 
tanks.’ In de gevangenis werd hij gestompt, geslagen en gegeseld met een riem, waarbij de 
gesp in zijn oog kwam. ‘Ik was erg bang en dacht dat ik zou sterven.’ 
 
Critici steeds vaker de cel in 
Uit onderzoek dat Amnesty in mei 2018 publiceerde, blijkt dat in Egypte tientallen 
journalisten, mensenrechtenverdedigers en leden van de oppositie in langdurige eenzame 
opsluiting worden gehouden. De omstandigheden in de isoleercellen zijn onmenselijk. In een 
aantal gevallen komen die omstandigheden neer op marteling. 
 
In Voorburg hebben we actiegevoerd tijdens de schrijfmarathon in 2016. 
 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.theguardian.com/world/2019/mar/04/photographer-mahmoud-abu-zeid-shawkan-journalist-released-egypt&psig=AOvVaw3SwAtkEH1FBYS1ddTOQ-Jh&ust=1592139100875000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjx9cTq_ukCFQAAAAAdAAAAABAD

