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1. Voorwoord 
 

Geachte lezer, 
In dit jaarverslag vindt u de activiteiten van de Amnesty International groep Voorburg in 
2016. Intussen zijn we al halverwege 2017 en is de situatie van de groep veranderd. We zijn 
per 1 juli gefuseerd met de Amnesty-groep in Leidschendam, zodat wij nu in de gemeente 
Leidschendam-Voorburg één gezamenlijke groep hebben. Wellicht heeft u hierover van ons 
ook een brief gekregen. Het betekent niet dat wij opeens met veel meer mensen zijn, dat is 
helaas niet het geval. Zowel uit de groep Voorbrug als uit de groep Leidschendam  zijn een 
paar mensen vertrokken om verschillende redenen, o.a. verhuizing. Dus mocht u het werk 
van Amnesty actief willen steunen in onze gemeente, dan bent u van harte welkom! 
 
Het werk van Amnesty is onverminderd belangrijk en het is duidelijk dat wij een minder grote 
bijdrage zouden kunnen leveren als er niet heel veel mensen zijn die via petities, brieven etc. 
meedoen met de acties. Acties die nog steeds hard nodig zijn in een wereld waar de 
tegenstellingen groter lijken te worden en de mensenrechten in sommige landen steeds 
minder worden gerespecteerd. Wij maken ons bijvoorbeeld grote zorgen over de 
ontwikkelingen in Turkije, waar zowel de voorzitter als de directeur van Amnesty op vage 
gronden werden opgepakt samen met een aantal anderen en nog steeds vast zitten op het 
moment van schrijven. 
 
Ook in een aantal Europese landen lijkt het de verkeerde kant op te gaan. Maar helaas is dat 
nog niets vergeleken bij de situatie in bijvoorbeeld Venezuela.  
 
In ons jaarverslag leest u over de acties die wij hebben ondernomen en ook wie van de 
mensen zijn vrijgelaten waarvoor wij in Voorburg activiteiten hebben ondernomen.  Een lijst 
met mensen die zijn vrijgelaten of waar we andere successen kunnen melden staat in dit 
jaarverslag. Dit is niet iedereen die is vrijgelaten door het werk van Amnesty International, 
want wereldwijd wordt door mensen in heel veel verschillenden landen voor veel mensen 
actie gevoerd. In totaal zijn er door het werk van Amnesty ongeveer 650 mensen vrijgelaten 
en zijn er in 40 landen wetten gewijzigd. 

Vriendelijke groet, 
Jeannette Ridder-Numan, voorzitter Amnesty Voorburg  
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2. Acties, campagnes en thema’s in 2016 
 
Publieksacties in 2016 
 
3.1 Petitie voor Erin Keskin  

In maart, rond de Internationale Vrouwendag vroegen we steun voor een actie voor Erin Keskin, een 
Turkse mensenrechtenadvocate. Zij verdedigt mensen die om politieke redenen worden vervolgd en 
biedt juridische bijstand aan vrouwen die te maken krijgen met seksueel geweld. Door de Turkse 
autoriteiten werden al talloze procedures tegen haar aangespannen. Zo werd zij in 2014 tot tien 
maanden cel veroordeeld vanwege ‘het zwartmaken van de Turkse natie’. Zelf zegt zij: “De 
internationale acties zijn de enige steun die we hebben. In Turkije is die internationale solidariteit erg 
belangrijk. Ik heb Amnesty’s steun erg hard nodig. Het geeft me een veiliger gevoel. Daarom vraag ik 
de activisten van Amnesty om niet op te geven.” 
 
De petitie, waarin Amnesty de Turkse autoriteiten opriep om haar werk voor de mensenrechten niet 
te hinderen, verwierf 94 handtekeningen. 
 

 
 
 
3.2 Actie voor Kikuma Ndjokolo 

In juli ondertekenden 54 mensen bij onze stand een brief waarin Amnesty de autoriteiten van de 
Democratische Republiek Congo opriep om Paul Kikuma Ndjokolo onmiddellijk vrij te laten en hem, 
als burger, niet te laten berechten door een militaire rechtbank. Kikuma Ndjokolo werd ervan 
beschuldigd een militair te hebben aangezet tot handelingen in strijd met disciplinaire voorschriften en 
stond daarvoor terecht voor een militaire rechtbank.  
 
3.3 Petitie voor 13 activisten tegen slavernij in Mauritanië. 

Bij onze stand tijdens het Cultureel Zomerfestival in augustus verzamelden we handtekeningen door 
middel van een petitie voor 13 activisten van de antislavernij organisatie Initiative Resurgence of the 
Abolitionist Movement in Mauritania (IRA). Zij werden gearresteerd naar aanleiding van een 
verzetsactie van bepaalde gemeenschappen tegen een gedwongen verhuizing naar een andere 
omgeving, hoewel zij geen aandeel hadden in dit protest en bij de gebeurtenis niet aanwezig waren. 
Ze werden beschuldigd van onder andere rebellie, agressie tegen de politie en lidmaatschap van een 
onwettige organisatie. Geen van hen kreeg toegang tot een advocaat of familie. Slavernij werd in 
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Mauritanië afgeschaft in 1981 en wordt sinds 2007 als een misdaad bestempeld. Maar de praktijk is 
vaak anders en organisaties als IRA- Mauritania vestigen daar de aandacht op. Hun vrijheid van 
meningsuiting wordt echter dikwijls beperkt door de autoriteiten. 210 festivalgangers tekenden de 
petitie.  
 

 
 

 

3.4 Acties rond de Dag van de Mensenrechten 

Op 10 december, de Dag van de Mensenrechten, opende burgemeester Tigelaar de jaarlijkse 
Schrijfmarathon van Amnesty-Voorburg. In de Voorhof van de Oude Kerk werden bezoekers 
uitgenodigd om brieven te schrijven tegen mensenrechtenschendingen, waarbij 10 
mensenrechtenactivisten centraal stonden. In totaal werden dit jaar 60 brieven en 52 kaarten 
geschreven. 
 

 
 
Daarnaast kreeg een petitie voor klokkenluider Edward Snowden 30 handtekeningen. Hij schreef: “Ik 
dank jullie met heel mijn hart voor jullie onwankelbare steun. Met iedere actie schrijven jullie het 
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verhaal hoe gewone mensen samenkomen over de hele wereld om onze gezamenlijke toekomst te 
veranderen.“ 
Een petitie werd ook getekend voor twee studenten uit Azerbeidzjan, Giyas Ibrahimov en Bayram 
Mammadov. Beiden werden onterecht beschuldigd van drugsbezit en gemarteld om hen tot een 
‘bekentenis’ te dwingen. Giyas werd tot 10 jaar cel veroordeeld. Met dergelijke verzonnen 
aanklachten proberen de Azerbeidzjaanse autoriteiten critici te intimideren. De petitie, waarin 
President Aliyev van Azerbeidzjan werd opgeroepen om beiden onmiddellijk vrij te laten, werd 
eveneens voorgelegd in twee plaatselijke kerken en verkreeg in totaal 130 ondertekeningen. Via hun 
advocaat lieten de studenten Amnesty weten zich gesteund te voelen door de acties voor hun 
vrijlating. Dat een Schrijfmarathon effectief kan zijn blijkt uit de resultaten van de marathon van vorig 
jaar, toen vijf mensen voor wie was geschreven vrijkwamen. 
 

 
 
 

3. Persactiviteiten 
 

Activiteiten van de Amnestygroep werden vermeld in het Voorburgs Dagblad, in de huis-aan-
huiskrant Het Krantje van Leidschendam Voorburg. Online publiciteit op de website van TV- 
Midvliet, Voorburgs Dagblad  en Het Krantje online. Voor meer informatie zie de bijlage op 
pagina 19. 
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4. Social media 
 
De site www.voorburg.amnesty.nl werd in 2016 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 Voorburg is ook op Twitter actief met ruim 1500 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. 
 

 
  

http://www.voorburg.amnesty.nl/
http://www.twitter.com/Mensen_rechten
https://www.facebook.com/amnestyvoorburg?ref=br_rs
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5. Financiën 2016 
 
Het beginsaldo van 2016 bedroeg € 1973,88: op de bankrekening € 1820,13 en in kas € 153,75. 
In dit totale bedrag zit nog begrepen de jaarlijkse afdracht aan Amnesty International die pas in 
januari van het volgende jaar wordt overgemaakt. Dit heet de €1000-regeling en houdt in dat 
onze groep het bedrag boven de 1000 Euro afdraagt aan het secretariaat van Amnesty in 
Amsterdam. Begin 2016 bedroeg deze afdracht dus € 973.88. 
  
De collecteopbrengst opgehaald door onze groep tijdens de landelijke collecteweek in maart 
2016 bedroeg maar liefst € 4123,44! Net als in 2014 en 2015 was dit het resultaat van slechts 
een deel van het postcodegebied van Voorburg. Onze groep heeft recht op 25% hiervan van het 
Amnesty secretariaat. Wij hebben gemeend in 2016 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 2016 (€ 610,07). 
  
Hiertegenover staan de belangrijkste uitgaven (ten bedrage van € 501,91) voor de inkoop van 
artikelen bij het Amnesty Secretariaat (kerstkaarten e.d.) die wij vooral in december verkopen in 
onze stands. Overige uitgaven voor diversen waaronder deelname aan het Culturele 
Zomerfestival, bedroegen € 41,95. 
  
Het totale eindsaldo kas plus bank 2016 van Groep Voorburg kwam op € 1068,81 waarvan € 50 
aan kasgeld. 
  
Giften aan onze groep zijn van harte welkom op bankrekening nummer NL 73 TRIO 0197669204 
t.n.v. AMNESTY 368 VOORBURG. 
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6. Terugkerende activiteiten 
 
Onze Amnestygroep Voorburg is met verschillende activiteiten bezig: 

 Het schrijven van brieven aan de autoriteiten voor een persoon gedurende langere 
tijd. Meestal zijn het mensen waar wij langere tijd voor schrijven, soms wel een aantal 
jaren. Het liefst tot er iemand is vrijgelaten. Onze groep sluit zich aan bij de landelijke 
schrijfacties met een speciale service voor thuisschrijvers in Voorburg. Op dit moment 
zijn er een kleine honderd thuisschrijvers. Zij ontvangen maandelijks 
voorbeeldbrieven. 

 Amnesty Voorburg heeft een jaarlijkse groetenactie. Na afloop van de viering/ 
kerkdienst bieden medewerkers van Amnesty kerstkaarten te koop aan in kerken. 

 Regelmatig organiseren wij een themabijeenkomsten waarin de 
mensenrechtensituatie met een bepaald thema of in een bepaald land wordt 
behandeld.  

 Het bekend maken van het werk van Amnesty in Voorburg, bijvoorbeeld door 
standwerk of over Amnesty vertellen op scholen. Halverwege de maand (niet elke 
maand) is er een stand op het Julianaplein. De stand op het Julianaplein staat 
doorgaans van 10.00 tot 15.00 uur. Bij deze stands wordt informatie over Amnesty 
verstrekt aan belangstellenden. Daarnaast is er telkens een actie waar bezoekers 
van de stand aan kunnen deelnemen, vaak in de vorm van een petitie die getekend 
kan worden. Hierin wordt om aandacht gevraagd voor de mensenrechtensituatie in 
verschillende landen.  

 Collecteren tijdens de jaarlijkse collecteweek in februari voor Amnesty. 
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7. 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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8. Resultaten acties Amnesty- Vrijlatingen in 2016 
 
Amnesty heeft veelvuldig campagne gevoerd met als gevolg vrijlating van 
ondergenoemde mensen. Wij willen graag benadrukken dat er nog veel meer mensen 
vrijgelaten zijn naar aanleiding van acties van Amnesty. Onderstaande vrijlatingen 
gaan om acties georganiseerd door onze groep in Voorburg. 
 

Islam Khalil eindelijk vrij 
 

 
 
01 september 2016 
 
De Egyptische autoriteiten hebben twintiger Islam Khalil eindelijk op vrije voeten gesteld. 
Na te zijn ontvoerd, mishandeld en gemarteld én nadat zijn borg was betaald werd hij 
afgelopen woensdag vrijgelaten uit de gevangenis. Tien dagen nadat een bevel werd 
uitgevaardigd voor zijn vrijlating. 
 
Zijn broer Nour Khalil plaatste bovenstaande foto (met in het midden Islam Khalil)  op Facebook 
met de tekst: 'Een straatselfie. Hij (Islam Khalil) kan nauwelijks bewegen, maar hij staat nu echt 
op straat. Dankzij uw inspanningen, want zonder druk van buitenaf zou hij niet zijn vrijgelaten'.  
 
Naar aanleiding van het bevel dat werd uitgevaardigd en nadat zijn familie zijn borg van 
omgerekend €5000 betaalde, weigerde de politie Islam vrij te laten. In plaats daarvan 
beschuldigden ze hem van mishandeling van een politieagent en martelden hem opnieuw. 
De autoriteiten pakten de twintiger Islam Khalil in 2015 op omdat hij lid zou zijn van een verboden 
politieke organisatie. Hij werd geboeid en geblinddoekt, geslagen en kreeg elektrische schokken. 
Ook werd hij uren achtereen opgehangen aan zijn polsen en enkels en ondervraagd tot hij zijn 
bewustzijn verloor. Khalil bekende uiteindelijk. Hij was in totaal 122 dagen onvindbaar. 
 
In Voorburg schreven wij voor hem in juli 2016.
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Onderzoek naar ‘verdwijning’ Kostyantyn Beskorovaynyi 
 

 
 
17 augustus 2016 
2016 
De Oekraïense militaire hoofdaanklager zegde in juli toe een onderzoek te starten naar de 
‘verdwijning’ van Kostyantyn Beskorovaynyi. De Oekraïner kwam op 25 februari thuis 
nadat hij vijftien maanden in geheime detentie had gezeten. 
 
Beskorovaynyi was op 27 november door gemaskerde mannen ontvoerd in zijn huis en 
vervolgens op verschillende locaties van de Oekraïense veiligheidsdienst vastgehouden. Naar 
eigen zeggen is hij ook gemarteld. Uiteindelijk ‘bekende’ hij daardoor dat hij de plaatselijke 
waterbron had vergiftigd. De Oekraïense autoriteiten ontkennen iedere betrokkenheid bij zijn 
‘verdwijning’. 
 
In Voorburg hebben we voor hem geschreven tijdens een maandelijkse schrijfactie.  
 
 

Vijftien Guantánamo-gevangenen vrijgelaten 
 

 
 
16 augustus 2016 
2016 
De Amerikaanse regering heeft vijftien gevangenen vrijgelaten uit het detentiecentrum in 
Guantánamo Bay. Zij zijn maandag overgedragen aan de Verenigde Arabische Emiraten. 
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Dit geeft duidelijk aan dat president Obama serieuze inspanningen levert om Guantánamo te 
sluiten voordat hij aftreedt als president. Er zitten nu nog 61 gevangenen vast op Guantánamo. 
Het is van groot belang dat Obama doorzet om het omstreden detentiecentrum voor eens en 
altijd te sluiten. Anders kan de volgende regering er opnieuw gevangenen opsluiten zonder enig 
proces. Een van de gevangenen die is vrijgelaten, de Afghaanse Obaidullah, zat veertien jaar 
zonder proces vast. Hij heeft zijn dochter nog nooit kunnen vasthouden. Zij werd geboren twee 
dagen voordat hij werd opgepakt. 
 
Veel van de overgebleven gevangenen op Guantánamo zitten al meer dan tien jaar vast zonder 
dat er een aanklacht tegen hen is ingediend. Tegen sommigen van hen is geen enkel bewijs dat 
ze schuldig zijn. Deze mensen moeten worden vrijgelaten. De overige gevangenen moeten 
worden berecht voor een federale rechter en worden overgeplaatst naar detentiecentra in de 
Verenigde Staten.  
 
In Voorburg is diverse keren geschreven voor Guantanamo Bay. 
 
 

Mexicaanse Yecenia Armenta vrij! 
 

 
 
08 juni 2016 
2016 
Op 7 juni nam de familie van Yecenia Armenta contact op met Amnesty om te laten weten 
dat de rechter had besloten haar vrij te laten. Armenta, moeder van twee kinderen, werd in 
2012 gemarteld en gevangengezet vanwege mogelijke betrokkenheid bij de moord op haar 
man. Ze kwam op 7 juni, na vier jaar cel vrij. 
 
‘Ik wil alle mensen die zich voor me hebben ingezet enorm bedanken. Zonder jullie hulp zou het 
bijna niet mogelijk zijn geweest. Ik wil jullie bedanken dat jullie door bleven vechten. Blijf 
doorgaan met dit prachtige werk, het vechten voor anderen. ‘zei Armenta bij haar vrijlating. 
 
Gemarteld en verkracht 
Op 12 juli 2012 werd Yecenia Armenta aangehouden door agenten in burger. Ze werd geslagen, 
stikte bijna doordat ze een plastic zak op haar hoofd kreeg, en had het gevoel te verdrinken 
omdat de agenten een doordrenkte doek op haar gezicht duwden. Daarna werd ze 
ondersteboven opgehangen en verkracht. De agenten probeerden Armenta zo een bekentenis te 
laten ondertekenen. Dat deed ze uiteindelijk toen de agenten dreigden haar kinderen te 
verkrachten en te doden. Wát ze tekende weet ze niet – ze was geblinddoekt. De gedwongen 
bekentenis was het enige bewijs tegen Armenta. 
 
Achtduizend brieven in de gevangenis 
Amnesty zette zich jarenlang in voor Armenta’s vrijlating. Tijdens de wereldwijde Schrijfmarathon 
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van december 2015 schreven mensen massaal voor haar vrijlating, ook in Voorburg. In haar cel 
ontving ze meer dan achtduizend brieven van Amnesty-aanhangers uit de hele wereld. Eind 
januari zocht een Amnesty-delegatie haar op in haar cel in cel en overhandigde haar alle post. 
 
‘Ik ben enorm dankbaar. De brievenschrijvers doen het mooiste wat ze kunnen: mensen in 
onrechtvaardige situaties helpen. Het vervult me met trots en het voelt fantastisch.’ 
 
 

Saudische activist vrij na uitzitten straf 
 

 
 
14 juni 2016 
2016 
Vorige week werd bekend dat Mohammed Saleh al-Bajadi uit Saudi-Arabië op 7 april 2016 
is vrijgekomen. De mensenrechtenactivist had zijn straf erop zitten. Hij heeft nog een 
reisverbod tot 2020. 
Al-Bajadi is een van de mede-oprichters van ACPRA, een van de weinige onafhankelijke 
mensenrechtenorganisaties in Saudi-Arabië. Sinds 2011 werkten de Saudische autoriteiten 
ACPRA steeds meer tegen. Medewerkers zijn gevangengezet of zijn het land ontvlucht. In maart 
2013 is de organisatie formeel ontbonden. 
 
In april 2012 was Al-Bajadir tijdens een geheim proces veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf 
en een reisverbod van vijf jaar. De aanklacht is nooit openbaar gemaakt, maar uit brieven van Al-
Bajadi kan worden opgemaakt dat hij werd veroordeeld vanwege deelname aan het opzetten van 
een organisatie zonder vergunning en het schaden van de reputatie van de staat via de media. 
Ook zou hij familieleden van politieke gevangen hebben opgeroepen te gaan protesteren. 
Mohammed Al-Bajadi heeft tien maanden incommunicado gevangengezeten, waarbij contact met 
buitenwereld is afgesloten. Hij ging verschillende keren in hongerstaking uit protest tegen zijn 
veroordeling. 
 
Wij schreven in Voorburg in augustus 2013 en in mei 2015 voor hem via een schrijfactie 
(voorbeeldbrieven)  
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Myanmar: Phyoe Phyoe Aung en nog tientallen activisten vrijgelaten 
 

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

 
 
4 april 2016 
2016 
Op 29 maart veroordeelde het Filipijnse Hof een politieagent die een verdachte had 
gemarteld. Dit is een historische gebeurtenis. Het is voor het eerst sinds op de Filipijnen in 
2009 een anti-martelingswet werd aangenomen, dat iemand wegens marteling is 
veroordeeld. 
Het gaat om de zaak van Jerryme Corre. Hij werd in januari 2012 door meer dan tien agenten in 
burger op gewelddadige wijze gearresteerd. Hij zou een overval hebben gepleegd en een 
politieagent gedood hebben. De agenten die hem ondervroegen, noemden hem ‘Boyet’. Corre 
gaf aan dat hij niet zo heet, maar de agenten weigerden zijn identiteitspapieren te controleren. 
Uiteindelijk werd hij beschuldigd van drugsbezit. 
Corre kreeg stroomstoten op zijn rug, zij en dijen. Daarna goten ze water over hem heen en 
elektrocuteerden ze hem opnieuw. De volgende dag werd hij gedwongen een document te 
ondertekenen dat hij niet mocht lezen. 
Tijdens Amnesty’s Schrijfmarathon 2014 werd wereldwijd voor Corre geschreven. De oproep was 
om snel een onpartijdig onderzoek in te stellen naar de beweringen van Jerryme Corre dat hij is 
gemarteld. Nu is een van de agenten veroordeeld. Corre zit nog altijd in de gevangenis. 
 
In Voorburg is voor hem geschreven via een schrijfactie (voorbeeldbrieven) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/dossiers/schrijfmarathon
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Azerbeidzjan: vrijlating tien gewetensgevangenen geeft sprankje hoop 
 

 
 
21 maart 2016 
2016 
De vrijlating van tien gewetensgevangenen geeft het maatschappelijk middenveld van 
Azerbeidzjan een sprankje hoop op afname van de onderdrukking. Op 17 maart werden zij 
vrijgelaten, een uur nadat het Europese Hof van de Rechten van de Mens had geoordeeld 
dat de detentie van mensenrechtenverdediger Rasul Jafarov in strijd was met 
internationaal recht. 
Ondanks dit goede nieuws, zitten er nog steeds acht journalisten en mensenrechtenactivisten 
onterecht vast. Pas als iedereen die ten onrechte gevangenzit, vrijkomt en het onderdrukken van 
het maatschappelijk middenveld ophoudt, kan de loftrompet geblazen worden. President Aliyev 
moet laten zien dat hij echt iets wil doen aan de slechte mensenrechtensituatie in zijn land door 
hen onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. 
 
Rasul Jafarov 
Mensenrechtenverdediger Rasul Jafarov, oprichter van de Human Rights Club, werkte aan zaken 
waarbij sprake is van politiek gemotiveerde arrestaties. Hij werd op 2 augustus 2014 gearresteerd 
op beschuldiging van illegale zakelijke activiteiten, belastingontduiking en machtsmisbruik. Later 
kwamen daar nog aanklachten wegens valsheid in geschrifte en grootschalige verduistering bij. 
In april 2015 werd Rasul Jafarov veroordeeld tot zesenhalf jaar gevangenisstraf. Het Europese 
Hof oordeelde op 18 maart 2016 dat het duidelijk was dat het monddood maken Jafarov de 
werkelijke reden was voor zijn veroordeling en de afstraffing voor zijn activiteiten als 
mensenrechtenverdediger. 
 
Jafarov gebruikte het Eurovisie Songfestival in de hoofdstad Bakoe om de wereld te wijzen op de 
verslechterende mensenrechtensituatie in zijn land en kreeg hierbij internationaal veel aandacht. 
Ook kaartte hij de slechte mensenrechtensituatie in zijn land aan bij de Verenigde Naties en de 
Raad van Europa. 
 
Nog gevangen 
Nog altijd zitten gewetensgevangenen in Azerbeidzjan vast. Onder hen bevindt zich Khadija 
Ismayilova. De onderzoeksjournaliste publiceerde enkele artikelen waarin ze corruptie en 
mensenrechtenschendingen in haar land aan de kaak stelt. Vlak voordat ze op 5 december 2014 
werd opgepakt, openbaarde ze een lijst met politieke gevangenen. 
Tot de gewetensgevangenen die nog vastzitten behoort de prominente politicus Ilgar Mammadov, 
ook al bepaalde het Europese Hof dat hij alleen werd gearresteerd omdat hij de regering 
bekritiseerde. De vooraanstaande mensenrechtenadvocaat Intigam Aliyev zit eveneens nog in de 
gevangenis, waar zijn gezondheid is verslechterd door onvoldoende medische zorg. 
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Zij kwamen vrij 
De gewetensgevangenen die werden vrijgelaten zijn Rashadat Akundov, Rashad Hasanov, Omar 
Mammadov en Mammad Azizov, leden van de pro-democratische jeugdbeweging Nida, 
mensenrechtenactivisten Rasul Jafarov, Hilal Mammadov en Anar Mammadli en de 
oppositieleden Yadigar Sadigov, Siraj Karimov en Tofig Yagublu. 
 
In Voorburg is geschreven tijdens de stand op het Julianaplein in juni 2016. 
 
 

Dichter uit Qatar na vier jaar eindelijk vrij 
 

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

 
 
19 februari 2016 
2016 
Op vrijdag 19 februari - zijn 69ste verjaardag - kwam de Amerikaanse Albert Woodfox 
eindelijk vrij. Hij zat meer dan veertig jaar in eenzame opsluiting in een isoleercel in 
Louisiana. Hij werd zonder bewijs veroordeeld voor een moord die hij zegt niet te hebben 
gepleegd. 
Albert Woodfox maakte deel uit van de zogenaamde Angola 3. Samen met Robert King en 
Herman Wallace werd hij veroordeeld voor de moord op een bewaker. Alle drie de mannen 
hebben altijd gezegd onschuldig te zijn. Vanwege hun politiek activisme - de mannen waren ten 
tijde van hun eerste gevangenisstraf (1972) lid van de Zwarte Panterbeweging - werden ze in 
isolatie geplaatst. Albert Woodfox zat meer dan veertig jaar 23 uur per dag in een ruimte zo groot 
als een parkeerplaats, zonder enig contact met anderen. In 2001 kwam Robert King vrij. Herman 
Wallace werd in 2013 vrijgelaten, en stierf drie dagen later. 
 
Het is geweldig nieuws dat Albert Woodfox eindelijk is vrijgelaten, maar zijn vrijlating had al veel 
eerder moeten plaatsvinden. Er is niets dat de wrede, onmenselijke en vernederende tijd die hij 
meemaakte in eenzame opsluiting, echt goed kan maken. Woodfox vecht al zijn halve leven voor 
herziening van zijn zaak en vrijlating. Afgelopen juni beval een rechter zijn onmiddellijke vrijlating. 
Dit bevel werd door een hogere rechter verworpen en Woodfox bleef in isolatie zitten.   
 
Tijdens de Schrijfmarathon van 10 december 2015 hebben we in Voorburg geschreven voor de 
vrijlating van Woodfox. Hij stuurde ons onlangs een dankwoord voor alle brieven en kaarten die 
hij had ontvangen.  
 
Ik wil onze vrienden van Amnesty International bedanken voor hun opmerkelijke steun van de 
afgelopen jaren. Deze steun bereikte een hoogtepunt tijdens de Schrijfmarathon in december 
2015. Dankzij deze campagne ontving ik duizenden brieven van overal ter wereld waarin mensen 
hun solidariteit en steun betuigden. Deze berichtjes vanaf de andere kant van de 
gevangenismuur vormen een enorme bron van kracht voor mij in mijn voortdurende strijd voor 
vrijheid. 
 
Peace, 
Albert Woodfox 
 
In Voorburg is in mei 2012 en februari 2014 tijdens een schrijfactie voor hem geschreven. 
Albert was tijdens de schrijfmarathon 2015 ook onderwerp van actie. 
I 
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9. Publiciteit 2016 
 
Voorbeelden publiciteit voor Amnesty Voorburg in het jaar 2016 
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