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1. Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
Kon ik in het jaarverslag 2020 nog schrijven dat we in de Covid-19 maatregelen waren 
terechtgekomen, nu zijn we er al bijna aangewend. Heel 2021 hebben veel mensen 
thuisgewerkt, en er waren diverse restricties om te zorgen dat er zo weinig mogelijk contact 
momenten waren. Dat had ook dit jaar effect op onze activiteiten: de collecte is alleen 
digitaal gehouden, er zijn geen stands geweest en de enige fysiek activiteiten waren onze 
eigen opening van het seizoen eind augustus en de Write for Rights actie in december. 
 
Het ziet ernaar uit dat we dit jaar minder restricties zullen hebben en wellicht kunt u ons weer 
eens op het Julianaplein tegenkomen.  
 
De Write for Rights actie hielden we dit keer op twee plaatsen zowel in de Voorhof van de 
Oude Kerk in Voorburg als in wijkcentrum Stervoorde in Rijswijk.  
Ons doel is om ook Rijswijk meer te betrekken bij de activiteiten van Amnesty. Omdat er 
geen groep is in Rijswijk, zullen we de activiteiten daarheen uitbreiden en hopelijk komen er 
dan ook meer actieve leden uit Rijswijk met ons meedoen. 
 
We hebben elkaar beloofd de Opening van het seizoen erin te houden om elkaar ook eens 
op een ongedwongen manier mee te maken. Dit keer gingen we naar Leiden voor een 
mensenrechtenwandeling en een bezoek aan de Hortus. 
 
Ook dit jaar zijn er weer veel resultaten geboekt van onze brievenschijfacties: 11 mensen 
waar we vanuit Leidschendam-Voorburg voor schreven zijn vrijgelaten. Schrijven helpt! We 
zijn heel dankbaar dat er zoveel mensen zijn die zich op deze manier samen met ons willen 
inzetten voor de mensenrechten. Fijn dat Marja, Nicky en Nathalie zich bij onze groep aan 
hebben gesloten! 
Ik sluit af met het nieuws dat Maurice Fangnon uit Nigeria – een van de dossiers van onze 
groep - is vrijgelaten in januari! Maar dat is eigenlijk voor het jaarverslag 2022! 
 
 
Jeannette Ridder-Numan 
Coördinator Groep Leidschendam-Voorburg en Rijswijk 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een deel van de groep en flexwerkers tijdens de opening van het seizoen. 
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2. Publieksacties Amnesty Leidschendam-Voorburg in 2021 
 
2.1 Actie Internationale vrouwendag 
8 maart is Internationale Vrouwendag, deze dag is tevens Wereldgebedsdag. 
 
Vanwege de corona-beperkingen werd er dit jaar geen viering gehouden in de Oude Kerk 
Voorburg. Amnesty kon dus ook niet met een actie aanwezig zijn, zoals voorheen. Besloten 
is op de website van De Oude Kerk en op de website van de Raad van Kerken 
Leidschendam-Voorburg een artikel te plaatsen om aandacht te vragen voor Amnesty.  

 
2.2 Collecte maart 2021 
 

Amnesty International hield van 14 t/m 20 maart voor de 
negentiende keer haar landelijke collecte. Vanwege het 
coronavirus was deze collecte volledig online.  
 
Tijdens de collecteweek is door 12 digitale collectanten in totaal 
€1916,- opgehaald.  

 
 
 
2.3 Acties rond de Dag van de Mensenrechten 10 december 

 
2.3.1 Groetenactie in de kersttijd 
 
In september 2021 deden wij jaarlijks ons verzoek aan 
de contactpersonen van kerken in Stompwijk, 
Leidschenveen, Leidschendam en Voorburg om de 
“Groetenactie in de Kersttijd 2021” in hun kerken te 
mogen houden.  
Al vrij snel werd op ons bericht positief gereageerd met 
als resultaat dat we in acht kerken negen keer onze 
enveloppen mochten aanbieden aan de kerkbezoekers. 
We planden drie weekenden in november en twee 
weekenden in december 2021. 
 
Per brief met bijgevoegde “groetenbriefjes” kreeg men naam, adres, informatie over de 
omstandigheden, advies over het soort kaart/brief dat men kan sturen, een –bemoedigende- 
voorbeeld tekst en ook de contactgegevens van onze lokale Amnesty groep.  
Voor zover dat door de beperkende maatregelen was toegestaan, werden er ook Amnesty-
kaarten en Amnesty-kaarsen te koop aangeboden. In 2021 was de combinatie van 
“enveloppen” en Amnesty artikelen tijdens deze actie in twee kerken toegestaan en met 
succes. We deelden deze keer totaal 420 enveloppen uit, waarin 840 groetenbriefjes.  
 
Begin januari 2022 hebben wij de contactpersonen van de kerken bedankt voor hun 
gastvrijheid en hen geïnformeerd over het verloop van de actie.   
Het samenstellen van de Groetenbriefjes, het vele kopieerwerk: ook dit jaar konden we met 
succes een beroep doen op onze flexwerkers en het kerkbureau van de Koningkerk.    
 
Aan het slot van onze bedankberichten schreven we:  
“We komen graag bij u terug in september 2022 voor deelname aan de groetenactie 2022” 
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2.3.2 Dag van de Mensenrechten - Write for rights 

 
Ook dit jaar organiseerden wij de Write for Rights actie. Op twee locaties werd de Write for 
Rights actie door ons gevoerd, in Voorburg en in Rijswijk. 
 
We schreven dit jaar brieven voor tien mensen die groot 
onrecht is aangedaan en onze steun hard nodig hebben. 
 
Zo werd er geschreven voor de 15-jarige Janna uit de Bezette 
Palestijnse Gebieden. Janna wordt met de dood bedreigd 
omdat ze verslag doet van onrecht in haar dorp.  
 
We voerden ook actie voor Bernardo uit Guatemala, die in de 
gevangenis zit omdat hij de natuur wilde beschermen.  
 
Maar ook voor Mensenrechtenadvocaat Mohamed Baker. Hij 
moet zijn vrouw en alle anderen van wie hij houdt missen. 
Mohamed is valselijk beschuldigd van terrorisme en zit in de 
gevangenis omdat hij opkwam voor de meest onderdrukte 
mensen van Egypte. In de gevangenis wordt hij wreed behandeld. Hij zit vast in een krappe, 
stinkende cel. Een bed of matras heeft hij niet. 
 
Op zaterdag, 4 december kwamen mensen in Voorburg in actie. Burgemeester Jules Bijl 
verrichtte de opening door een brief te schrijven in de Voorhof van de Oude Kerk. Daarna 
was de actie open voor publiek en verzorgde ook de band Chabliz belangeloos een kort 
optreden.  
 
Net als vorig jaar waren er individuele schrijfpakketten beschikbaar. In de enveloppen zat 
alle benodigde informatie en schrijfmateriaal. 
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Op vrijdag, 10 december was de Write for Rights voor het eerst in Rijswijk. Directeur van 
Welzijn Rijswijk, Miriam Bryson, opende daar de actie met het schrijven van een brief in 
wijkcentrum Stervoorde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook kwam gemeenteraadslid Wil van Nunen een aantal brieven schrijven. 
 
De schrijfactie was ook dit jaar weer een succes: in totaal zijn er 192 brieven en 135 kaarten 
geschreven. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
2.4. Terugkerende activiteiten  

 
Brieven worden in Leidschendam 2-maandelijks thuisbezorgd bij een vaste groep z.g. 
thuisschrijvers; een andere vaste groep ontvangt de brieven per e-mail. 
Naast de 3 brieven ontvingen de thuisschrijvers steeds ook een Goed Nieuws bericht. 
 
Er werd geschreven naar de autoriteiten van de landen:   
 
Tot 1 april:   China, Iran en Rusland  
Tot 1 juni 2021:  Colombia Tsjaad en Taiwan 
Tot 1 augustus 2021:  Algerije, Sri Lanka en Irak  
Tot 1 oktober 2021:  Egypte, Venezuela en de staat Alabama, VS 
 
Er werd iedere keer een persbericht geplaatst in het Het Krantje over de schrijfrondes.  
 
In november schreven de thuisschrijvers deden mee met de “groetenactie in de kersttijd” ook 
hiervoor werd een persbericht geplaatst.  
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Dezelfde schrijfacties die in Leidschendam worden gehouden vinden in Voorburg ook plaats, 
maar men ontvangt dan iedere maand 3 voorbeeldbrieven. In Voorburg worden de 
voorbeeldbrieven uitgedeeld in verschillende kerken en thuisbezorgd bij een kleine groep 
thuisschrijvers. Op die manier schrijven er ca. 40 mensen mee elke maand. 
 
Daarnaast is er ook in Voorburg een e-mailschrijfgroep die elke maand dezelfde set brieven 
ontvangt. Deze groep bestaat uit ongeveer 40 mensen. We zijn erg blij met alle trouwe 
schrijvers. 
 
Stands 
Dit jaar zijn er geen stands geweest. Het opgeslagen Amnesty materiaal uit Leidschendam 
werd in mei 2021 verhuisd naar de plek waar al het materiaal van onze groep zich bevindt. 
De familie Van Vliet bood jarenlang onderdak aan het Leidschendams materiaal, dat o.a. 
afkomstig was van de A.I. presentatie in het Stiltecentrum “de Schakel” in winkelcentrum 
Leidschenhage. Nu sluiting van het de Schakel werd het opgeslagen. De familie Van Vliet 
ontving een bedankbrief en een A.I.-presentje. 
 
 

3. Groepsschrijfacties 
 
Activiteiten schrijfgroep Amnesty Leidschendam-Voorburg 
 
De Amnestygroep schrijft ook zelf brieven naar aanleiding van de DAF’s (Digital Action Files) 
waar wij aan mee doen. De activiteiten kunnen gaan om Urgent Actions of om dossiers waar 
langdurig voor kan worden geschreven. 
In 2021 schreven we voor meerdere Urgent Actions o.a. voor Imoleayo Michael, een jonge 
computerprogrammeur uit Nigeria die in 2020 na de protesten tegen de gewelddadige 
SARS-eenheid van de politie werd opgepakt en ondergronds werd opgesloten. We schreven 
ook voor de journalist Raman Pratasevich uit Belarus die werd opgepakt op het vliegveld in 
Minsk nadat zijn vliegtuig min of meer gekaapt was. Hij werd gedwongen op televisie een 
valse verklaring af te leggen, waarbij duidelijk verwondingen aan zijn polsen te zien waren. 

 
 

 
 
Daarnaast bleven we ons inzetten voor het dossier van professor Maurice Fangnon die zich 
inzette voor mensen die uit hun huizen werden gezet en daarom werd bedreigd en 
aangeklaagd. 

 
 
 



6 

 

4. Sociale Media. 
 

 
website: www.voorburg.amnesty.nl 
Op de website staat onder andere een overzicht van 
alle acties, actieresultaten en activiteiten, 
jaarverslagen, nieuws en persberichten.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Facebookpagina 
 
De groep Amnesty Leidschendam-
Voorburg is sinds een aantal jaren ook 
op Facebook actief. Daarnaast worden 
ook via Twitter berichten en acties 
verspreid. Op onze social media staat 
informatie over nieuws, acties en 
resultaten van de Amnestygroep. 
 
 
 

 
 

Twitter Urgent Actions 

Amnesty Leidschendam-Voorburg heeft een speciale Twitterpagina voor spoedacties. Via 
Twitter verspreidt de Amnestygroep Urgent Actions voor mensen in gevaar. Bijvoorbeeld als 
activisten achter de tralies verdwijnen of gevangenen worden gemarteld.  Daarnaast hebben 
wij ook een algemene Twitterpagina Mensenrechten, met informatie over Amnesty. De groep 
op Twitter is actief met ruim 1450 volgers. 

http://www.voorburg.amnesty.nl/
https://twitter.com/Freethem9
https://twitter.com/Mensen_rechten
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WhatsAmnesty Voorburg 
 

Wil je graag op de hoogte blijven van 
nieuws en activiteiten in Leidschendam-
Voorburg? Meld je dan aan voor de 
WhatsAmnesty groep. Er worden geen 
groepsdiscussies gevoerd via Whatsapp. 
Als je reageert op ons bericht, komt het 
terecht bij onze WhatsAmnesty-
contactpersoon. Je ontvangt ongeveer twee 
keer per maand een berichtje via Whatsapp 
dat te maken heeft met de activiteiten in 
Leidschendam-Voorburg. Aanmelden kan 
via AAN naar +31 683589677, of via de 
WhatsAmnestyknop, rechts onderin beeld. 

5. Persactiviteiten 
 
Activiteiten van de Amnestygroep werden vermeld in het Voorburgs Dagblad en in Het 
Krantje. Ook online was er publiciteit op de website van TV- Midvliet, Voorburgs Dagblad en 
Het Krantje online.  
 
Persberichten 
Het lokale huis-en-huisblad van Leidschendam en Voorburg Het Krantje nam iedere keer ons 
Persbericht in volle omgang over en bood het een opvallende plaats in een duidelijk leesbaar 
lettertype. Wij zijn hen veel dank verschuldigd, jaar in jaar uit. 
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Publiciteit (voorbeelden, staan op website) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

6. 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  
(terugkerende activiteiten): 
 

- 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  
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- in scholenwerk (middelbare school of bovenbouw basisschool) zijn welkom in 
onze groep. 

 
Voor meer informatie: www.voorburg.amnesty.nl, of mail met Jeannette Ridder-Numan: 
info@leidschendam-voorburg.amnesty.nl 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hopelijk ziet u ons in 2022 weer eens in een stand 

 
 
 

 

7. Financiën 
 
Het beginsaldo van 2021 was € 2.229,47 waarvan op de bankrekening € 2.179,47 en in kas 
€ 50. De jaarlijkse afdracht aan het Amnesty International Secretariaat vindt gewoonlijk 
plaats in januari. Dit gebeurt in het kader van de €1000-regeling en houdt in dat onze groep 

http://www.voorburg.amnesty.nl/
mailto:info@leidschendam-voorburg.amnesty.nl


10 

 

het bedrag dat op 31 december van het voorgaande jaar boven de € 1.000 Euro uitkomt, 
dient af te dragen. De afdracht over 2020, gedaan in januari 2021, bedroeg € 1.229,47.  
 
Collecte 
In maart 2021, tijdens de landelijke collecte week, heeft groep Leidschendam-Voorburg met 
helaas maar 12 collectanten toch nog € 1.916 opgehaald (in 2020 € 2.183). Vanwege Covid-
19 vond de collecte volledig digitaal plaats. Buiten de door de groep georganiseerde collecte 
bood Amnesty de mogelijkheid aan iedereen om zelf een digitale collecte bus aan te maken 
om op die manier via je online sociale netwerk geld op te halen. Het hiermee opgehaalde 
geld ging direct naar het Amnesty Secretariaat en is derhalve niet meegeteld met het 
genoemde bedrag van onze groep.  
De collecteopbrengst gaat overigens ook rechtstreeks naar Amnesty en loopt dus buiten 
onze administratie om.  
 
 
De opbrengsten/inkomsten  
Beginsaldo    EUR 2.229,47 
Verkoop Amnesty artikelen   EUR   909,41 
Giften*     EUR 1.561,25   + 
Totaal opbrengsten / inkomsten     EUR 4.700,13 
 

* inbegrepen de opbrengst van de Collecte diaconie Protestantse Gemeente van EUR 
946,25 
 

De uitgaven/kosten 

Kosten van activiteiten   EUR   119,05 

Inkopen bij secretariaat   EUR   657,43 

Afdracht aan secretariaat (over 2020) EUR 1.229,47 

Kosten Write for Rights    EUR      73,22 + 
Totaal uitgaven       EUR 2.079,17  -  
Eindsaldo op 31 december 2021      EUR 2.620,96  
waarvan € 50 in kas. 
 
Toelichting 
Door Covid was het in 2021 niet mogelijk stands te organiseren. Gelukkig hebben we in de 
aanloop naar Kerst via stands in een aantal gastvrije kerken toch nog veel kerstkaarten e.d. 
kunnen verkopen. Bovendien mochten we wederom zeer ruimhartige giften ontvangen, 
waaronder de collecte van de Diaconie Protestantse Gemeente. Fantastisch! Wij bedanken 
de alle gevers heel hartelijk.  
 
De uitgaven voor de inkoop van artikelen bij het Amnesty Secretariaat (die wij voor het 
grootste deel in december) verkopen bedroegen EUR 657,43.  Overige uitgaven voor diverse 
zaken waaronder porti- en printkosten en kleine kosten voor de Write for Rights activiteit (vnl. 
verzend/portikosten) in december bedroegen tezamen € 73,22.  

 
Het eindsaldo op 31 december 2021 van Groep Leidschendam-Voorburg bedroeg 
€ 2.620,96 waarvan € 50 aan kasgeld. Begin 2022 is het meerdere boven €1.000, dus EUR 
1.620,96, overgemaakt aan het Secretariaat in het kader van de €1000-regeling.   
 
Giften aan onze groep zijn van harte welkom op bankrekeningnummer:  
NL 73 TRIO 0197669204 t.n.v. AMNESTY 368 L'DAM-VOORBURG. 
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8. 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 december 2021 
 

Patrick Zaki uit Egypte voorwaardelijk 
vrijgelaten 

Op 7 december oordeelde een Egyptische rechtbank dat Patrick George Zaki voorwaardelijk 
moet worden vrijgelaten. Hij kon 5 jaar cel krijgen omdat hij een artikel schreef over 
discriminatie van koptische christenen in Egypte. Zijn zaak is uitgesteld tot februari 2022. 

De arrestatie van Patrick George Zaki vond plaats in de context van het hardhandig optreden 
tegen demonstranten na protesten in september 2019. 

Aanklacht verspreiden ‘nepnieuws’ blijft 
Patrick Zaki werkt als onderzoeker van onder meer vrouwenrechten bij een Egyptische 
mensenrechtenorganisatie. Hij zat sinds 7 februari 2020 vast op beschuldiging van het 
‘verspreiden van nepnieuws’, en het ‘aanzetten tot protesten, geweld en terroristische daden’ 
in een andere zaak. Tijdens zijn verhoor werd hij ondervraagd over zijn mensenrechtenwerk 
en is hij gemarteld. 

Achtergrond 
Patrick Zaki was een van de vele mensenrechtenverdedigers en vreedzame politieke 
activisten die in Egypte achter de tralies zitten. De meesten van hen zijn opgepakt in verband 
met protesten in september 2019. De demonstranten riepen president Abdel Fattah al-Sisi 
destijds op om af te treden. 

Aanleiding voor de protesten waren video’s waarin de voormalige militair Mohamed Ali 
legerleiders en de president ervan beschuldigde overheidsgeld te verspillen met de bouw 
van luxe eigendommen. In de weken die volgden, documenteerde Amnesty International hoe 
de Egyptische veiligheidstroepen massaal vreedzame demonstranten, journalisten, 
mensenrechtenadvocaten, activisten en politieke figuren arresteerden in een poging critici 
het zwijgen op te leggen en verdere protesten te ontmoedigen. Volgens Egyptische 

mensenrechtenadvocaten hebben de autoriteiten ten minste 4.000 mensen 
gearresteerd in verband met hun vermeende deelname of steun aan de protesten. 

In Leidschendam-Voorburg is voor hem actiegevoerd in maart 2020.  
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8 oktober 2021 

Turkije spreekt alle vervolgde deelnemers 
Pride-bijeenkomst vrij 

Amnesty International is verheugd over de vrijspraak van achttien deelnemers aan een 
Pride-bijeenkomst in 2019 in de Turkse hoofdstad Ankara. 

Meer dan twee jaar geleden werd een vreedzame Pride-bijeenkomst in Ankara door de 
politie met geweld beëindigd. Ze gebruikten pepperspray, plastic kogels en traangas. 
Achttien deelnemers werden opgepakt. ‘Het vonnis van vandaag is een overwinning voor 
gerechtigheid, maar deze langdurige juridische strijd had nooit mogen plaatsvinden’, zegt 
Massimo Moratti van Amnesty International. 

Tijdens Amnesty’s schrijfactie Write for Rights in 2019 werd wereldwijd actiegevoerd voor 
Melike Balkan en Özgür Gür. Ze riskeerden tot 3 jaar celstraf omdat ze de Pride sit-in aan 
hun universiteit organiseerden en opkomen voor de rechten van lhbti+’ers. 

Balkan en Gür bedanken iedereen die voor hen in actie kwam. 

Pride verboden 
De biologiestudenten Balkan en Gür verdedigden de rechten van lesbiennes, homo- en 
biseksuelen, transgender en intersekse mensen (lhbti). Ze sloten zich aan bij de 
solidariteitsgroep voor lhbti+’ers van de Technische Universiteit in Ankara (METU). Sinds 
2011 organiseert de solidariteitsgroep een jaarlijkse Pride-mars op de campus, maar in 2019 
verbood de universiteit de mars. Een groeiend aantal studenten in Turkije steunt lhbti’ers, 
terwijl in het land homofobie een opmars maakt en de vrijheid van meningsuiting er steeds 
vaker ingeperkt wordt. 

Toch sit-in georganiseerd 
De solidariteitsgroep liet zich niet afschrikken door het verbod en organiseerde een Pride sit-
in. Daarop schakelde de universiteit de politie in, die met buitensporig geweld optrad tegen 
de vreedzame deelnemers. Zeker 23 studenten werden gearresteerd, onder wie Melike 
Balkan en Özgür Gür. De studenten uitten alleen hun recht op vreedzaam protest. 
Desondanks werden 18 van hen vervolgd, evenals een academicus die deelnam. 
 
In Leidschendam-Voorburg is voor hen actiegevoerd tijdens de Write for Rights actie 
in december 2020. 
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Egypte laat advocaat El-Masry voorlopig vrij 

Na 22 maanden voorarrest hebben de Egyptische autoriteiten op 18 juli 2021 
mensenrechtenadvocaat en activist Mahienour el-Masry voorlopig vrijgelaten. Ze mag de 
onderzoeken naar de beschuldigingen van het publiceren van ‘nepnieuws’ en betrokkenheid 
bij aan terrorisme gerelateerde misdrijven in vrijheid afwachten. 

El-Masry werd op 22 september 2019 gearresteerd in verband met twee zaken die 
samenhangen met haar vreedzame inzet voor de mensenrechten in Egypte. Ze werd 
beschuldigd van ‘het helpen van een terroristische groepering’ en ‘het verspreiden van vals 
nieuws’. Deze aanklachten houden verband met El-Masry’s deelname aan protesten in 
maart 2019. Die volgden na een dodelijk treinongeluk in Caïro waarbij 25 mensen om het 
leven kwamen en tientallen anderen gewond raakten. De demonstranten verweten de 
regering nalatig te zijn geweest bij het onderhoud van de infrastructuur in het land. 

‘Lidmaatschap van een terroristische organisatie’ 
Op 30 augustus 2020 werd een nieuwe zaak tegen El-Masry geopend, deze keer vanwege 
‘lidmaatschap van een terroristische organisatie’. In deze zaak zijn ook andere 
mensenrechtenverdedigers, advocaten en journalisten aangeklaagd, onder wie Esraa 
Abdelfattah, Solafa Magdy en Mohamed el-Baqer. 
El-Masry is een prominente mensenrechtenadvocaat in Alexandrië, waar ze opkomt voor de 
rechten van werknemers, vrouwen en vluchtelingen. Sinds 2014 is El-Masry meerdere keren 
opgepakt in verband met haar mensenrechtenwerk. Tijdens haar detentie in 2014 ontving ze 
de Ludovic Trarieux Mensenrechtenprijs, die elk jaar wordt uitgereikt aan een advocaat die 
zich inzet voor de mensenrechten. 

Achtergrond 
In 2019 braken in verschillende Egyptische steden protesten uit waarin president Abdel 
Fattah al-Sisi werd opgeroepen af te treden. De protesten werden aangewakkerd door 
beschuldigingen van corruptie door legerleiders en de president. Amnesty 
International documenteerde de arrestatie van 76 mensen. Volgens 
mensenrechtenadvocaten en ngo’s, zoals het Egyptische Centrum voor Economische en 
Sociale Rechten en de Egyptische Commissie voor Rechten en Vrijheden, werden toen 
zeker 2.300 mensen gearresteerd. 
De onderzoeken tegen El-Masry blijven lopen. In Egypte worden zaken van politieke aard 
door de openbare aanklager zelden of nooit formeel gesloten. 
 
In Leidschendam-Voorburg is voor haar actiegevoerd in november 2019. 

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/egypt-largest-wave-of-mass-arrests-since-president-abdel-fattah-al-sisi-came-to-power/
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Burundi: Germain Rukuki is vrij! (update) 

Geweldig nieuws: in Burundi is de gevangenisstraf van de mensenrechtenverdediger 
Germain Rukuki teruggebracht van 32 jaar naar 1 jaar. Dat betekent dat hij waarschijnlijk 
binnenkort vrijkomt en eindelijk zijn jongste zoontje kan zien. 

Op 30 juni 2021 werd in Burundi mensenrechtenverdediger Germain Rukuki vrijgelaten. 

In reactie op zijn vrijlating zei Deprose Muchena van Amnesty International: ‘Het is geweldig 
nieuws dat Germain eindelijk vrij is. Hij had in de eerste plaats nooit gevangengezet mogen 
worden omdat hij alleen werd gearresteerd, vervolgd en veroordeeld voor zijn 
mensenrechtenwerk. Dit is een geweldig moment voor Germain, zijn familie en vrienden en 
de honderdduizenden mensen over de hele wereld die onvermoeibaar campagne voerden 
voor zijn vrijlating. Het is ook een overwinning voor de mensenrechten.’ 

De vrijlating van Rukuki komt nadat het Hof van Beroep op 4 juni zijn straf had teruggebracht 
van 32 jaar naar 1 jaar. Hij zat toen al 4 jaar vast. 

Germain Rukuki bracht de afgelopen 4 jaar door in een kleine, propvolle cel. Alleen maar 
vanwege zijn inzet voor de mensenrechten. Hij streed onder andere tegen marteling in zijn 
land. In juli 2017 werd hij door tientallen leden van de veiligheidsdienst opgepakt in zijn huis. 
Zijn vrouw was toen hoogzwanger. Rukuki werd veroordeeld tot 32 jaar gevangenisstraf. In 
december 2020 schreven honderdduizenden mensen wereldwijd brieven voor zijn vrijlating 
tijdens Amnesty’s schrijfactie Write for Rights. 

Veroordeeld na verzonnen aanklachten 
Op 26 april 2018 werd Germain op basis van verzonnen  
aanklachten,waaronder‘rebellie’ en ‘het vormen van een bedreiging  
voor de staatsveiligheid’, tot 32 jaar gevangenisstraf veroordeel 
Zijn vroegere contact met de organisatie Action by Christians for  
Abolition of Torture (ACAT-Burundi) werd als bewijs tegen hem  
aangevoerd. ACAT-Burundi werd in 2016 door de autoriteiten  
opgeheven, omdat de ngo ‘het imago van het land aantastte’ en  
‘haat en verdeling onder de bevolking van Burundi zaaide’. Tijdens  
de rechtszaak zei de openbaar aanklager dat Germain deel  
uitmaakte van de ‘rebelliebeweging van 2015’.   

In 2015 waren er massale protesten tegen de president die zich in strijd met de 
grondwet kandidaat stelde voor een derde ambtstermijn. 
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Veroordelingen ingetrokken 
Op 21 juni werd bekendgemaakt dat het Ntahanga Hof van Beroep Rukuki op 4 juni 
al heeft vrijgesproken van ‘deelname aan een opstandige beweging’, ‘het vormen 
van een bedreiging voor de staatsveiligheid’ en ‘het aanvallen van de autoriteit van 
de staat’. Maar het hof handhaafde zijn veroordeling voor ‘rebellie’. Zijn straf werd 
teruggebracht naar 1 jaar cel en een boete van zo’n 20 euro.  
‘Dat is geweldig nieuws,’ zei Deprose Muchena van Amnesty International, ‘maar 
Germain had nooit gevangengenomen mogen worden. Ook moet zijn veroordeling 
voor “rebellie” nog worden vernietigd.’ 
 
In Leidschendam-Voorburg is voor hem actiegevoerd in december 2018 en 
tijdens de Write for Rights actie in december 2020. 
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Lovende woorden voor Colombiaanse 
milieuactivist Jani Silva 

23 april 2021 

Vorig jaar schreven meer dan 415.363 mensen uit tientallen landen over de hele wereld 
tijdens de schrijfactie Write for Rights brieven en kaarten voor Jani Silva. De Colombiaanse 
activist komt op voor de belangen van de boeren in het Amazoneparel-reservaat. 

In een video die op 22 april 2021 online kwam, staken veertien bekenden uit zeven landen 
Jani Silva een hart onder de riem: 

Dankwoorden van Jani Silva 
‘Uit de grond van mijn hart kan ik zeggen dat deze campagne me in leven heeft gehouden, 
want ik ben heel dicht bij de dood geweest’, zegt Jani Silva. ‘Ondanks alles zijn we in leven 
en dat is wat telt. Omdat ik mijn grondgebied verdedig, hebben mensen een pistool tegen 
mijn hoofd gehouden [en gedreigd] me te vermoorden. Maar ik blijf op mijn grond, we kunnen 
niet weglopen of ons door angst laten verslaan. We moeten blijven vechten. Als ons 
grondgebied bedreigd wordt, worden niet alleen wijzelf bedreigd, maar de hele wereld, 
omdat we de aarde moeten beschermen die ons leven geeft.’ 
 
Milieuactivist in de Amazone 
Jani Silva neemt het op voor honderden boeren in het Amazoneparel-reservaat. Illegale 
groeperingen, militairen, drugskoeriers en multinationals hebben het op hun land voorzien. 
Het reservaat is namelijk rijk aan grondstoffen en is strategisch gelegen. In 2008 richtte Silva 
samen met anderen een organisatie op om het milieu, de uitzonderlijke biodiversiteit en de 
rechten van mensen die in het reservaat wonen te beschermen. Die organisatie verzet zich 
onder meer tegen een oliemaatschappij die in 2006 een licentie kreeg om olie te winnen in 
een deel van het reservaat. Olielekken vervuilden het drinkwater en de grond waarvan de 
gemeenschap leeft, waardoor planten en waterdieren stierven. 
 
Doodsbedreigingen 
Het gebied beschermen is erg risicovol voor Jani Silva. Ze werd door onbekenden gevolgd, 
geïntimideerd met wapens en met de dood bedreigd. De coronacrisis maakte de zaak erger: 
ze moet erdoor thuisblijven en de maatregelen die de overheid nam om haar te beschermen, 
vielen weg. Dat maakt haar een makkelijk doelwit. Toch blijft zij onverschrokken: ‘Ik werd met 

een geweer tegen mijn hoofd bedreigd omdat ik dit gebied verdedig, maar ik blijf hier… 
We kunnen onszelf niet laten leiden door angst en weglopen. Ik bedank Amnesty 
International omdat ze heel 
goed actie voor mij hebben gevoerd. Ik ben erg dankbaar voor alle brieven. Uit de 
grond van mijn hart zeg ik dat ik nog leef dankzij deze campagne. Die heeft hen 
ervan weerhouden mij te doden, omdat ze weten dat jullie er zijn.’ 

https://www.youtube.com/watch?v=6ccXbLVO-Kc
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In Leidschendam-Voorburg is voor haar actiegevoerd tijdens de Write for 
Rights actie in december 2020. 
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Satiricus Paing Phyo Min uit Myanmar is vrij! 

19 april 2021 

Op 17 april zijn in Myanmar drie leden van de satirische groep Peacock 
Generation vrijgelaten na een generaal pardon. Een van hen is Paing Phyo Min. Afgelopen 
december kwamen wereldwijd honderdduizenden mensen voor hem in actie tijdens 
Amnesty’s schrijfactie Write for Rights. 

Peacock Generation is een poëziegroep uit Myanmar die zich richt op Thangyat – een 
traditionele versie van slam poetry waarbij poëzie, humor en muziek wordt gecombineerd. In 
het voorjaar van 2019 werden Paing Phyo Min en andere leden van Peacock 
Generation gearresteerd na een humoristisch optreden waarbij ze verkleed gingen als 
soldaten. Ze spotten met het leger dat volgens hen geen kritiek verdraagt, krampachtig aan 
de macht wil blijven en het land failliet laat gaan terwijl hun generaals zich verrijken. Paing 
Phyo Min werd veroordeeld tot een celstraf van zes jaar vanwege ‘het aanzetten tot 
deserteren van militairen’ en ‘online laster’ (hij deelde beelden van hun optredens online). 

Vervroegde vrijlating 
De vervroegde vrijlating van de drie leden van Peacock Generation maakt deel uit van een 
generaal pardon, waarbij naar verluidt 23.000 gevangenen vervroegd werden vrijgelaten. Het 
is geweldig nieuws dat deze groepsleden zijn vrijgelaten, maar zij hadden nooit gevangen 
mogen worden gezet vanwege hun artistieke werk. Zij hebben bijna twee jaar onterecht 
achter tralies doorgebracht. 
 
Leger verricht vele onterechte arrestaties 
In februari 2021 pleegde het leger van Myanmar een staatsgreep. Nog steeds worden critici 
van deze staatsgreep opgepakt. Daar moet een einde aan komen. Alle politieke gevangen 
moeten onmiddellijk worden vrijgelaten. 
 
In Leidschendam-Voorburg is voor hem actiegevoerd tijdens de Write for Rights actie 
in december 2020. 
 

  

https://www.amnesty.nl/write-for-rights
https://www.facebook.com/211278712925199/videos/258083175178807
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Pakistan laat mensenrechten-verdediger op borg vrij 

20 april 2021 

In Pakistan is op 12 april 2021 Muhammad Ismail op borgtocht vrijgelaten. Hij had 3 
maanden in voorarrest gezeten. Dat is goed nieuws, maar de verzonnen aanklachten tegen 
hem zijn nog niet ingetrokken. 

Ismail wordt beschuldigd van het ‘financieren van terrorisme’. Mocht hij veroordeeld worden, 
dan wacht hem een lange gevangenisstraf. Het Pakistaanse Mensenrechtencomité van de 
Nationale Vergadering trok de geldigheid van het gebruikte politiebewijs in twijfel en 
oordeelde dat er geen transparant en zorgvuldig onderzoek heeft plaatsgevonden naar de 
beschuldigingen die tegen Ismail werden geuit. 

Mensenrechtenverdedigers steeds vaker onder vuur 
De vrijheid van meningsuiting, van vergadering en van vereniging zijn de afgelopen jaren in 
Pakistan onder vuur genomen. Mensenrechtenverdedigers en journalisten worden zowel 
online als offline tegengewerkt. Draconische wetten geven mensenrechtenverdedigers 
steeds minder speelruimte en maken het mogelijk mensenrechten te schenden. 
 
Dankwoorden 
Muhammad Ismail is een uitgesproken criticus van het Pakistaanse leger en zijn dochter 
Gulalai Ismail is een prominente verdediger van de rechten van vrouwen. Internationale 
aandacht lijkt de situatie van Muhammad Ismail positief te hebben beïnvloed. Nadat haar 
vader borgtocht was verleend, bedankte Gulalai Amnesty International en zei dat ‘ze niet had 
kunnen overleven zonder uw [Amnesty’s] steun’. 
 
In Leidschendam-Voorburg is voor hem actiegevoerd tijdens de maandelijkse 
schrijfactie actie in december 2019. 
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Zuid-Afrika: Politie heropent onderzoek naar 
moordenaars Popi en Bongeka 

10 maart 2021 

Tijdens de Write for Rights-schrijfactie in december 2020 kwamen wereldwijd 316.796 
mensen in actie voor Popi Qwabe en Bongeka Phungula uit Zuid-Afrika. Zij werden in 2017 
vermoord en waarschijnlijk verkracht. Honderdduizenden mensen voerden actie voor 
heropening van het onderzoek naar de daders. Nu is er goed nieuws: het onderzoek wordt 
hervat! 

Op 8 maart 2021, Internationale Vrouwendag, overhandigde een Amnesty-delegatie met 
Popi’s zus en moeder onze handtekeningen en brieven aan leden van de nationale politie. Zij 
spraken twee uur met elkaar. Het resultaat: de politie beloofde officieel de zaak opnieuw te 
onderzoeken. Dat was precies waarvoor wij actievoerden. 

Eerder onderzoek een aanfluiting 
Op een vrijdagavond in mei 2017 gingen de vriendinnen Popi Qwabe en Bongeka Phungula 
samen wat drinken. De twee kenden elkaar van de toneelschool. Nadat ze een taxi 
aanhielden is er niets meer van hen vernomen. Bongeka’s neef en Popi’s zus gingen naar de 
twee vrouwen op zoek en ontdekten toen de gruwelijke waarheid: Popi en Bongeka waren 
doodgeschoten en waarschijnlijk ook verkracht. 
Volgens hun families heeft de politie de moorden niet goed onderzocht. De resultaten van de 
analyse van bloedsporen die op een taxi waren gevonden, zijn nooit bekendgemaakt. Ook 
zou de politie niet naar vingerafdrukken hebben gezocht en werden hun telefoons niet 
getraceerd. Twee taxichauffeurs werden gearresteerd. Ze waren in het bezit van een 
telefoon en een lippenstift van de vrouwen, die ze zeiden in hun taxi te hebben gevonden. 
Maar de politie liet de mannen vrij ‘wegens gebrek aan bewijs’. Daarna is er nooit meer een 
goed onderzoek ingesteld naar de moord op Popi en Bongeka  – tot nu. 
 
Vervolgafspraak 
De politie beloofde op 8 maart de gang van zaken in het onderzoek dat tot nu toe gedaan is 
te onderzoeken. Op 13 april heeft Amnesty weer een afspraak waarbij de politie zal vertellen 
over haar bevindingen en het vervolg. 
 
In Leidschendam-Voorburg is voor hen actiegevoerd tijdens de Write for Rights actie 
in december 2020. 
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Saudisch vonnis hoger beroep activiste 
Loujain al-Hathloul is onrechtvaardig (update) 

11 maart 2021 (update) en 11 februari (bericht voorwaardelijk vrijgelaten) 

De Saudische mensenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul verloor gisteren het hoger beroep 
dat zij bij het Speciale Strafhof aanspande om haar onterechte veroordeling ongedaan te 
maken. Al-Hathloul kwam een maand geleden voorwaardelijk vrij nadat zij bijna drie jaar 
onterecht vastzat en mag nu vijf jaar lang het land niet verlaten. 

Schijnvertoning 
‘Dit vonnis laat zien dat de Saudische autoriteiten alle vormen van afwijkende meningen in 
het land blijven neerslaan, ondanks toenemende internationale kritiek’, zegt Floor Beuming 
van Amnesty International. ‘Vreedzaam activisme wordt nog steeds als een misdaad 
beschouwd en mensenrechtenactivisten worden gezien als verraders of spionnen. Het beeld 
dat de autoriteiten graag laten zien, namelijk dat Saudi-Arabië in de laatste jaren 
hervormingen doorvoert, is een schijnvertoning.’ 
 

Nogmaals in hoger beroep 
De activiste Al-Hathloul laat het hier niet bij zitten en gaat voor deze zaak nog een keer in 
hoger beroep, nu bij het Saudische Hooggerechtshof. Daar loopt al het hoger beroep dat zij 
aanspande om de verantwoordelijken voor haar marteling voor het gerecht te krijgen. 
Volgens Saudische aanklagers zou die foltering niet hebben plaatsgevonden en dus zou er 
niemand hoeven worden vervolgd. 
 
Amnesty’s oproep 
‘De Saudische autoriteiten moeten onmiddellijk een streep zetten door de veroordeling van 
Loujain al-Hathloul en het schandalige reisverbod opheffen dat haar en haar familie is 
opgelegd’, zegt Floor Beuming. ‘Bovendien moet ze schadeloos worden gesteld voor haar 
onrechtvaardige detentie. Degenen die verantwoordelijk zijn voor Loujains foltering en 
andere vormen van mishandeling, moeten zo snel mogelijk worden berecht.’ 

(einde update) 
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De Saudische mensenrechtenactivist Loujain al-Hathoul kwam op 10 februari 2021 na 1001 
dagen in gevangenschap vrij. De opluchting is groot dat zij nu weer bij haar familie is, maar 
deze voorvechter van vrouwenrechten had nooit mogen vastzitten. 

Omstreden rechtszaak 
Op 28 december 2020 werd Loujain al-Hathloul door het omstreden Speciale 
Strafhof veroordeeld tot vijf jaar en acht maanden gevangenisstraf. Ze werd beschuldigd van 
‘spionage voor buitenlandse partijen’ en ‘samenzwering tegen het koninkrijk’. Al-Hathloul 
kwam op voor de rechten van vrouwen en streed voor het beëindigen van het systeem van 
mannelijke voogdij in Saudi-Arabië. 
Een van de aanklachten ging over het contact met een Nederlandse diplomaat en een 
medewerker van Amnesty International Nederland. De nu 31-jarige Al-Hathoul zat toen al 
ruim twee jaar vast. Door aftrek van die jaren en strafvermindering werd haar vrijlating al 
rond deze tijd verwacht. 
‘De vrijlating van Loujain al-Hathloul na een schrijnende beproeving in de gevangenis van 
bijna drie jaar is een ongelooflijke opluchting, maar komt veel te laat’, zegt Lynn Maalouf van 
Amnesty International. ‘Niets kan de wrede behandeling die ze heeft ondergaan, noch de 
onrechtvaardigheid van haar gevangenschap, goedmaken.’ 
 
Marteling en intimidatie 
Tijdens haar verblijf in de gevangenis werd ze gemarteld en seksueel geïntimideerd, in 
eenzame opsluiting vastgehouden en kreeg ze maandenlang geen toegang tot haar familie. 
‘De autoriteiten van Saudi-Arabië moeten ervoor zorgen dat degenen die verantwoordelijk 
zijn voor haar marteling en andere vormen van mishandeling voor de rechter worden 
gebracht’, zegt Lynn Maalouf. ‘Ze moeten er ook voor zorgen dat ze niet wordt onderworpen 
aan verdere strafmaatregelen, zoals een reisverbod.’ Al-Hathloul mag de aankomende 5 jaar 
het land niet verlaten. 
Autorijden 
De vrouwenrechtenactivist werd in 2013 wereldwijd beroemd door de video die zij op social 
media deelde waarin zij een auto bestuurde. Tot 2018 was autorijden door vrouwen nog 
verboden in Saudi-Arabië. Die rit kwam haar op een celstraf staan, maar dat wakkerde haar 
activisme juist aan: zij bleef zich inzetten voor de emancipatie van vrouwen in haar 
geboorteland en reisde de wereld over om hier aandacht voor te vragen. 
‘Loujain al-Hathloul had nooit ook maar één seconde achter de tralies mogen doorbrengen. 
Ze is gestraft voor het moedig verdedigen van de rechten van vrouwen in Saudi-Arabië en 
voor het uitoefenen van haar recht op vrijheid van meningsuiting’, aldus Maalouf. 
 

Vele gewetensgevangenen zitten nog vast 
In 2018 werd zij vlak voordat autorijden door vrouwen werd toegestaan samen met andere 
vrouwenrechtenactivisten opgepakt, onder wie Eman al-Nafjan en Aziza al-Yousef die al 
eerder vrijkwamen in afwachting van hun rechtszaak. Andere vrouwenrechtenactivisten 
zitten nog wel vast zoals Nassima al-Sada, Samar Badawi en vele andere 
mensenrechtenactivisten. 
 
Amnesty’s oproep 
Amnesty International roept de Saudische autoriteiten op om onmiddellijk en 
onvoorwaardelijk alle mensenrechtenverdedigers en gewetensgevangenen vrij te laten die 
uitsluitend worden vastgehouden omdat zij hervormingen eisen en grondrechten verdedigen. 
Tot de gevangenen behoren ook onder meer Mohammed al-Bajadi, oprichter van de Saudi 
Civil and Political Rights Association (ACPRA) en prominent mensenrechtenverdediger en 
blogger Raif Badawi die al bijna 9 jaar vastzit. Ook moet Salman al-Awda direct worden 

vrijgelaten. Hij is een hervormingsgezinde geestelijke die tot de doodstraf werd 
veroordeeld wegens het uiten van zijn mening in een tweet. 
 

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2020/02/MDE-23.1633.2020-SCC-Report_final_en.pdf?x75467
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2020/02/MDE-23.1633.2020-SCC-Report_final_en.pdf?x75467
https://www.amnesty.nl/actueel/saudische-mensenrechtenverdediger-aangeklaagd-om-contact-met-nederlandse-diplomaat-en-amnesty-medewerker
https://www.amnesty.nl/actueel/saudische-mensenrechtenverdediger-aangeklaagd-om-contact-met-nederlandse-diplomaat-en-amnesty-medewerker
https://www.amnesty.nl/actueel/saudi-arabie-vrouwen-mogen-autorijden-maar-activisten-zitten-vast
https://www.amnesty.nl/actueel/saudi-arabie-vrouwen-mogen-autorijden-maar-activisten-zitten-vast
https://www.amnesty.nl/actueel/saudi-arabie-weer-twee-vrouwelijke-activisten-opgepakt
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/saudi-arabia-another-activist-arrested-as-crackdown-continues/
https://www.amnesty.nl/actueel/raif-badawi-wat-we-wel-en-vooral-ook-wat-we-niet-weten
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/07/saudi-arabia-prominent-reformist-cleric-faces-death-sentence-for-his-peaceful-activism/
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In Leidschendam-Voorburg is voor haar actie gevoerd tijdens de actie op 
Internationale Vrouwendag in maart 2019. 
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Algerije laat journalist Drareni 
voorlopig vrij 

22 februari 2021 

In Algerije is journalist Khaled Drareni voorlopig vrijgelaten. Hij deed begin 2020 verslag van 
protesten tegen corruptie en van het harde politieoptreden daartegen. Dat was de 
autoriteiten een doorn in het oog. Drareni werd opgepakt en veroordeeld tot 2 jaar cel. Nu 
zijn hij en tientallen andere gevangenen vrijgelaten. 

Op 18 februari 2021 sprak president Abdelmadjid Tebboune het Algerijnse volk toe. Hij 
kondigde vervroegde parlementsverkiezingen aan. Ook zei hij het bevel te hebben gegeven 
om tientallen gevangenen vrij te laten die waren opgepakt vanwege hun deelname aan de 
Hirak-protestbeweging of vanwege berichten die zij plaatsten op sociale media. Op 19 en 20 
februari werden ten minste 37 gevangenen vrijgelaten. Maar 31 zitten er volgens de lokale 
waakhond Nationaal Comité voor de Vrijlating van gevangenen nog vast. 

2 jaar cel voor journalistiek werk 

Khaled Drareni werd in maart 2020 gearresteerd omdat hij verslag deed van de Hirak-
protesten. Hoewel hij alleen maar zijn werk als journalist deed, werd hij in augustus 2020 
veroordeeld tot 3 jaar cel vanwege het ‘aanzetten tot een ongewapende bijeenkomst’. De 
maand erop werd zijn straf teruggebracht tot 2 jaar cel. Tijdens Amnesty’s wereldwijde 
schrijfactie Write for Rights schreven in december 2020 wereldwijd honderdduizenden 
mensen brieven voor Drareni’s vrijlating. 
Op 19 februari 2021 werd Drareni voorlopig vrijgelaten. Het Hooggerechtshof moet nog 
beoordelen of de aanklachten tegen hem worden ingetrokken en zal hierover op 25 februari 
uitspraak doen. 

Amnesty’s oproep 

Amnesty roept de Algerijnse autoriteiten op alle aanklachten tegen Khaled Drareni in te 
trekken. Daarnaast moeten de autoriteiten onmiddellijk en onvoorwaardelijk alle andere 
vreedzame demonstranten, activisten en journalisten vrijlaten die nog gevangenzitten omdat 

zij voor hun mening uitkwamen of demonstreerden. Ook roepen we hen op wetgeving aan 
te passen die de vrijheid van meningsuiting en van vreedzaam protest schendt. 

Hirak-beweging 
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Hirak is een vreedzame protestbeweging. Vanaf februari 2019 gingen aanhangers elke week 
de straat op om te demonstreren voor een nieuwe grondwet, tegen corruptie en voor een 
einde aan het leiderschap van president Abdelaziz Bouteflika. Na weken van protesten 
stapte Bouteflika op. Hij had het land twintig jaar met harde hand geregeerd. In maart 2020 
kwam een einde aan de protesten omdat de autoriteiten demonstraties verboden in verband 
met het coronavirus. 
 
In Leidschendam-Voorburg is voor hen actiegevoerd tijdens de Write for Rights actie 
in december 2020. 
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Tibetaanse taalactivist Tashi Wangchuk 
vrij 

28 januari 2021 

Tashi Wangchuk, een activist op het gebied van de Tibetaanse taal en cultuur, is in China 
vrijgelaten na het uitzitten van zijn gevangenisstraf. Hij zat vijf jaar gevangen omdat hij zich 
inzet voor het behoud van zijn cultuur. 

Er is op dit moment niet veel bekend over zijn situatie. Hij is uit de gevangenis en bij zijn 
familie. 

Gevangen voor ‘separatisme’ 

Wanchuk werd in januari 2016 gearresteerd en in mei 2018 door een Chinese rechtbank tot 
vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens het ‘aanzetten tot separatisme’. Het 
belangrijkste bewijs daarvoor kwam uit een documentaire van de New York Times over zijn 
strijd voor Tibetaans taalonderwijs op school. 

In A Tibetan’s Journey for Justice zoekt Wangchuk juridische hulp, omdat hij een rechtszaak 
wil beginnen tegen de lokale overheid vanwege het gebrek aan Tibetaanse taallessen. De 
autoriteiten zagen in de beelden een poging van Wangchuk om de Chinese overheid in een 
kwaad daglicht te stellen. 

Wangchuk mocht zijn familie niet zien in de gevangenis. Voor zijn arrestatie zei hij dat hij 
zich zorgen maakte over het feit dat veel Tibetaanse kinderen hun eigen taal niet vloeiend 
kunnen spreken. 

In Leidschendam-Voorburg is voor hem actiegevoerd tijdens de maandelijkse 
schrijfactie in april 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nytimes.com/video/world/asia/100000004031427/a-tibetans-journey-for-justice.html?action=click&contentCollection=world&module=lede&region=caption&pgtype=article
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/taal-en-mensenrechten
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/taal-en-mensenrechten
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Colofon 

Jaarverslag 2021 
Amnesty International groep Leidschendam-Voorburg-Rijswijk 
Leeuwendaallaan 39 
2281 GK  Rijswijk  
The Netherlands 
 
Website: 
https://voorburg.amnesty.nl/ 
 
Whatsamnesty Leidschendam-Voorburg-Rijswijk:  
Opgeven via sms AAN: +316 83 58 96 77 
 
Twitter Urgent Actions:  
freethem@freethem9 
 
Facebook: 
www.facebook.com/amnestyvoorburg 
 

Onze groep steunen kun je door een donatie over te maken op: 

Bankrekeningnummer: NL 73 TRIO 0197669204 ten name van Amnesty 368 

Leidschendam- Voorburg. 

 

©Amnesty Voorburg 
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