
Nieuwsbrief Amnesty International in Rijswijk en 

Leidschendam-Voorburg. September 2022  
 

   

Amnesty bij jou in de buurt 
  

   

   

   

ZOMER VOL ACTIE! 

Als plaatselijke Amnesty-groep waren we blij dat wij dit jaar weer actiever konden zijn in zowel 

Rijswijk als Leidschendam-Voorburg. 

Fijn dat er ook weer mensen zijn vrijgelaten waar we actie voor voerden. Dat lukt alleen dankzij 

jullie, dus dank voor het meedoen aan de schrijfacties en de petities! 
  

   

  

   

   

   

ZORGEN OM IRAN 

Wij maken ons met groepslid Akram, die 28 jaar geleden uit Iran vluchtte, grote zorgen over de 

ontwikkelingen in Iran waar grote protesten plaatsvinden. Lees haar interview tijdens de 

demonstratie in  Den Haag! Hier de link naar het nieuwsbericht op onze website 
  

   

  

   

ACTIES DEZE ZOMER 

Doordat er weer allerlei actviteiten mogelijk waren deze zomer hebben we met de 

Amnestystand op verschillende plaatsen gestaan: op het Julianaplein in Voorburg, op het 

Prinsenhofbuurtfeest in Leidschendam, het Cultureel Zomerfestival in Voorburg en het 

Strandwalfestival in Rijswijk. 

We hebben daarmee maar liefst 70 handtekeningen opgehaald voor de Russische Lilia 

Chansysheva, 156 voor de Let's Talk about Yes campagne, 100 voor Raif Badawi uit Saoedi-

Arabië en 106 voor Vahid Afkar uit Iran. 
  

   

https://amnesty-leidschendamvoorburg.email-provider.eu/link/eoctxwtevg/g2hkyxhtjw/tgcvw9sqjd/xpf5om8brv/ypmtvngped
https://amnesty-leidschendamvoorburg.email-provider.eu/link/eoctxwtevg/g2hkyxhtjw/n3ze120j0n/xpf5om8brv/ypmtvngped


   

     

   

         

 

 

 

FESTIVAL QUIZ 

Op de beide festivals kon je je kennis testen over de 

mensenrechten met een quiz. Als je meedeed was er een mooie 

prijs om te winnen: een originele Amnesty dopper! 

 

Hiernaast de gelukkige winnaar van de quiz tijdens het Cultureel 

Zomerfestival. 

   

  

   

 

 

 

PRIJSVRAAG: NAAM VAN DE AMNESTYGROEP! 

Nu we toch met prijsvragen bezig zijn: we zouden wel een 

betere naam voor onze groep willen hebben nu we zowel 

activiteiten in Rijswijk als Leidschendam-Voorburg hebben. 

 

Een naam die kort en bondig is, maar ook aangeeft waar we 

onze acties houden. 

 

Weet jij voor ons een goede naam? Geef het door voor 15 

oktober via deze mail.  

   

  

   

Wat levert het werk van Amnesty op? 
  

   

 

 

 

BESCHERMING GEKREGEN 

Yuvelis Morales van milieu- en 

mensenrechtenbeweging CREDHOS in 

Colombia werd samen met anderen met 

de dood bedreigd en moest Colombia 

verlaten. De organisatie had 48 uur om te 

vertrekken anders werden zij een militair 

doelwit. 

Door acties van Amnesty hebben zij nu 

bescherming van de overheid gekregen. 

Wij voerden actie voor hen in april 2022. 

   

  

   

mailto:info@leidschendam-voorburg.amnesty.nl?subject=Prijsvraag%20naam%20van%20de%20Amnestygroep


 

 

 

VRIJGELATEN 

Ahmed Samir Santawy studeerde 

sociologie in Wenen, waar hij 

onderzoek doet naar vrouwenrechten. 

In december 2020 vloog hij naar 

Egypte voor familiebezoek. In de 

nacht van 23 januari 2021 vielen 

gemaskerde en zwaarbewapende 

agenten zonder huiszoekingsbevel het 

huis van zijn ouders binnen. Op 1 

februari 2021 werd Santawy 

vastgezet.  Hij zegt te zijn geschopt en 

geslagen terwijl hij werd verhoord over 

zijn onderzoek naar vrouwenrechten. 

Hij werd veroordeeld tot 4 jaar 

gevangenisstraf en kwam op 1 augustus vrij. Wij schreven voor hem in maart 2021. 
   

  

   

 

 

 

VRIJGESPROKEN 

Yulia Tsvetkova, die opkomt voor de 

rechten van vrouwen en lhbti’ers, had 

op sociale media tekeningen geplaatst 

van vrouwenlichamen. Ze werd 

aangeklaagd voor pornografische 

afbeeldingen en ook werd ze 

buitenlands agent genoemd, een 

stigmatiserende term in Rusland. Ook 

kreeg ze boetes vanwege tekeningen 

van gezinnen met twee vaders of twee 

moeders, omdat dit homo-propaganda 

zou zijn. Door de druk van o.a. Amnesty International is zij nu helemaal vrijgesproken. 
   

  

   

   

   

DOODSTRAF AFGESCHAFT 

In juni is de doodstraf afgeschaft in Kazachstan en Papoe-Nieuw Guinea voor alle misdrijven. 

Maleisië overweegt ook de doodstraaf af te schaffen. Deze wordt het meest uitgevoerd voor 

drugsgerelateerde zaken. 

Er zijn nu 144 landen in de wereld die de doostraf hebben afgeschaft. 
  

   

Klik hier voor meer mooie resultaten 

  

   

  

   

https://amnesty-leidschendamvoorburg.email-provider.eu/link/eoctxwtevg/g2hkyxhtjw/0xsg0mppbp/xpf5om8brv/ypmtvngped


   

   

 

 

 

WRITE FOR RIGHTS 10 december 2022 

Doe mee met 's werelds grootste 

mensenrechtenevenement! Miljoenen mensen 

schrijven rond 10 december brieven voor 

slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Dat 

werkt, blijkt uit de woorden van de Colombiaanse 

milieuactivist Jani Silva. Ze werd bedreigd nadat ze 

haar grond verdedigde. ‘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.’  

 

Omdat dit najaar de Amnestycampagne voor het 

demonstratierecht van start gaat staan dit keer 

tijdens Write for Rights tien mensen centraal die 

zijn opgepakt omdat ze vreedzaam 

demonstreerden. Ze hebben niets misdaan maar 

worden toch gestraft.  

 

In Voorburg: Write for Rights op zaterdag 10 

december van 10.30 tot 16.00 uur in de Voorhof 

van de Oude Kerk aan de Herenstraat 77.  

 

In Rijswijk: Write for Rights op zaterdag 10 december in de Rijswijkse Bibliotheek, Generaal 

Eisenhowerplein 101 

van 10.00-16.00 uur.  

 

Wel je meehelpen of zelf een Write for Rights organiseren laat het ons weten via de mail! 
   

  

   

GROETENACTIE IN DE 

KERSTTIJD 
We hopen dat net als vorig 

jaar de meeste kerken in 

Leidschendam-Voorburg mee 

zullen doen met de 

kerstgroetenactie. 

We steken met deze actie 

mensen die onterecht 

gevangen zitten een hart 

onder de riem door een 

kaartje aan ze te sturen.  

 

Als iedereen die een envelop 

met adressen meeneemt een 

kaart verstuurt zijn dat 400-

500 kaarten! 

Meedoen? Laat het 

ons weten! 
  

     

   

     

    

  

   

https://amnesty-leidschendamvoorburg.email-provider.eu/link/eoctxwtevg/g2hkyxhtjw/y8em8oijpt/xpf5om8brv/ypmtvngped
https://amnesty-leidschendamvoorburg.email-provider.eu/link/eoctxwtevg/g2hkyxhtjw/y8em8oijpt/xpf5om8brv/ypmtvngped
mailto:info@leidschendam-voorburg.amnesty.nl
mailto:info@leidschendam-voorburg.amnesty.nl?subject=Groetenactie%20in%20de%20kersttijd


 

 

 

MEER WETEN? 

 Meld je aan om elke maand drie brieven in je 

mailbox te krijgen (of in de echte) die je kunt 

tekenen en versturen om mensen vrij te krijgen! 

 Wil je dat er iemand op jouw school of club iets 

komt vertellen over Amnesty? We komen graag 

langs! 

 Op de hoogte blijven van acties en nieuwtjes? 

Meld je aan voor WhatsAmnesty. Geen geklets 

maar alleen elke twee weken een berichtje vanuit 

de lokale Amnesty-groep! Voeg 06-83589677 toe 

aan je contacten en stuur een appje met 'Amnesty 

AAN' 

   

  

   

 

 

 

HULP GEZOCHT 

Wij zijn enorm op zoek naar helpende handen, meedenkende 

organisatoren en social media geniën. 

 

Heb jij een beetje tijd beschikbaar om het werk van Amnesty hier 

in de buurt beter bekend te maken? Dat kan van alles zijn, van 

het bijhouden van onze Facebookpagina tot eens een keertje 

meehelpen met de organisatie van de Write for Rights actie. Laat 

ons weten of je iets voor ons kunt betekenen!  

   

  

   

Contactgegevens 
Al je vragen kun je stellen via info@leidschendam-voorburg.nl. Natuurlijk kun je je daarmee 

ook opgeven voor activiteiten in Rijswijk. 

Voor de WhatsAmnesty app gebruik je 06-83589677 om je aan te melden. 

Op onze Facebookpagina kun je ook gebruik maken van directe berichten aan ons. 
  

   

 

 

 

 

Facebook  

 

 

 

 

 

Twitter urgent actions  

 

 

 

 

 

Amnesty Groep368  

    

   

   

 

https://amnesty-leidschendamvoorburg.email-provider.eu/link/eoctxwtevg/g2hkyxhtjw/l7yvx4sgqk/xpf5om8brv/ypmtvngped
https://amnesty-leidschendamvoorburg.email-provider.eu/link/eoctxwtevg/g2hkyxhtjw/07tw2mvl6z/xpf5om8brv/ypmtvngped
https://amnesty-leidschendamvoorburg.email-provider.eu/link/eoctxwtevg/g2hkyxhtjw/32d6ei0exo/xpf5om8brv/ypmtvngped
https://amnesty-leidschendamvoorburg.email-provider.eu/link/eoctxwtevg/g2hkyxhtjw/hog7jgwlfk/xpf5om8brv/ypmtvngped
https://amnesty-leidschendamvoorburg.email-provider.eu/link/eoctxwtevg/g2hkyxhtjw/wjeldzx2hw/xpf5om8brv/ypmtvngped
https://amnesty-leidschendamvoorburg.email-provider.eu/link/eoctxwtevg/g2hkyxhtjw/3l8lqf6aog/xpf5om8brv/ypmtvngped

