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Jaarverslag 2015
Werkgroep Amnesty Noordoostpolder
2015 was een jaar met heel veel en ernstige schendingen van mensenrechten. Het publicitair zwaartepunt lag
op de aanslagen in Parijs en de vluchtelingenstroom uit voornamelijk Syrië en West-Afrika. Andere landen met
flagrante mensenrechtenschendingen waren Saoedi-Arabië en Mexico. Waren er ook positieve
ontwikkelingen? Ja, toch wel.
In Myanmar bijvoorbeeld gaat het na de verkiezing van Aung San Suu Kyi de goede kant op. In Wit-Rusland
werd mensenrechtenverdediger Ales Bialiaski vrijgelaten. Voor hem voerden wij in 2012 actie. Ook Meriam
Ibrahim uit Soedan werd vrijgelaten. Zij werd ervan beschuldigd haar moslimgeloof te hebben verlaten en was
daarvoor veroordeeld tot honderd zweepslagen en de doodstraf. Positief is ook het inwerkingtreden van het
VN-wapenhandelsverdrag. Het verdrag beoogt verspreiding van conventionele wapens tegen te gaan.
Genoeg reden voor ons om door te gaan. Het blijft echter een kwestie van de lange adem: je ziet niet direct
resultaten en teleurstellingen zijn er ook. Voorlopig dus nog geen ideale wereld, maar het doel blijft: ieder
mens waar ook ter wereld moet zijn onvervreemdbare rechten – de Rechten van de Mens - onbelemmerd
kunnen uitoefenen.
Onze bijdrage aan dit streven in 2015 en de resultaten ervan vind je in de bijlage.
Website
Het adres van onze website is www.noordoostpolder.amnesty.nl. U vindt er de actuele gegevens over de
samenstelling van de werkgroep, resultaten van gevoerde acties, voorgenomen acties en scholen- en
dossierwerk. U kunt vanuit de website ook doorlinken naar de site van Amnesty “landelijk”. Wilt u ons iets
meedelen of misschien helpen? Neem dan contact op via info@noordoostpolder.amnesty.nl.
Onze werkgroep
De werkgroep telde dit jaar negen leden: Egbert de Vos, voorzitter, Anne van Hulzen, secretaris, Reggie
Dinsbach, penningmeester, Grietha Blom, webmaster, Hero Torenbeek, scholenwerker, Gineke Oosterhuis,
schrijfabonnementen, Janna Jellema en Ans Apeldoorn, leden. In de loop van het jaar kwamen, Nanny van der
Vegt, lid, en Marjan Zijlema, scholenwerker daarbij. Ans Apeldoorn heeft de werkgroep verlaten.
Vergaderingen
We vergaderden in 2015 zes keer. Belangrijke onderwerpen waren het organiseren van de jaarlijkse collecte en
uiteraard de acties. Vaste onderwerpen waren: dossierwerk, scholenwerk, schrijfacties en financiën.
Flexwerkers en standwerk
Voor bemensing van de kraam in de Lange Nering bij het Pieperfestival en de kerstmarkt konden we weer
rekenen op hulp van flexwerkers. Zij hebben geholpen bij acties waarbij publiek werd gevraagd een
handtekening te zetten onder petities.

Collecte
Voor de collecte in maart liepen er 90 collectanten. Zij hebben ruim € 5.000,= opgehaald. Dit geld draagt bij aan
de begroting van de Amnesty-organisatie als geheel en die van onze groep. Voor onderzoek naar misstanden
op mensenrechtengebied, het levendig houden van de organisatie en plaatselijke acties is nu eenmaal geld
nodig. Vanwege onze onafhankelijke opstelling nemen we geen geld van overheden aan, met uitzondering
geld bestemd voor educatieve doeleinden.
Groetenkaarten
Iedere vergadering ondertekenden de aanwezige werkgroepleden een zogenaamde groetenkaart. Deze kaart
werd gestuurd aan een gewetens- of politieke gevangene of iemand in een dodencel. Zo staken we elke maand
iemand een hart onder de riem.
10 december, Dag van de Rechten van de Mens
Deze dag kon iedereen in de bibliotheek in Emmeloord “met de hand” brieven aan politieke of
gewetensgevangenen schrijven. De actie maakte onderdeel uit van een wereldwijde schrijfmarathon. Ook de
burgemeester van Noordoostpolder schreef een aantal brieven.
Scholenwerk
Dit jaar zetten twee scholenwerkers zich in. Zij hebben op verschillende basisscholen aan kinderen van de
hoogste groepen elf lessen over mensenrechten verzorgd. Kinderen zijn daarvoor heel ontvankelijk en via dit
onderwijs wordt hun een bewustzijn over het belang van bescherming van de rechten van de mens
meegegeven.
Brieven
Het oudste actiemiddel van Amnesty International en nog steeds heel effectief: het schrijven van brieven aan
autoriteiten en politieke en gewetensgevangenen. Alles met het doel om deze gevangenen vrij te krijgen en/of
te steunen. Wij voorzagen negen maal per jaar 67 abonnees van 87 brieven. Die konden zij dan ondertekenen
en wereldwijd versturen.
Dossierwerk
Dossierwerk wil zeggen: langlopende en veelal ingewikkelde zaken. Een subwerkgroep heeft zich sterk gemaakt
voor de zaken van Nurmemet Yasin en Ilham Tohti uit China en Claudia Medina uit Mexico. Claudia Medina
heeft onterecht vastgezeten op beschuldiging van lidmaatschap van een criminele bende. Zij is tijdens haar
detentie gemarteld door soldaten. Ilham Tohti kwam geweldloos op voor minderheden en kreeg daarvoor
levenslang. . Nurmemet Yasin zat sinds 2004 een gevangenisstraf van 10 jaar uit voor het schrijven van een de
autoriteiten onwelgevallig boek. Hij is in november vrijgelaten.
Vooruitblik 2016
Wat 2016 zal brengen is natuurlijk ongewis, zeker in deze tijd. Wij laten op het Oord- en het Pieperfestival, de
kerstmarkt en bij andere gelegenheden weer van ons horen om in te spelen op de actualiteit.

Egbert de Vos, voorzitter

Anne van Hulzen, secretaris

Bijlage

Datum
7 januari

Gelegenheid
aanslagen in Parijs
die ook werden
gezien als
aanslagen op de
vrijheid van
meningsuiting
demonstratie in
Den Haag tegen
straf SaoediArabische blogger
Raïf Badawi

Actie
handtekeningen gezet bij
brief aan burgemeester
van Parijs ter afkeuring
van aanslagen en geven
van morele steun

Resultaat
medeleven met
slachtoffers getoond
en sterke afkeuring
kenbaar gemaakt van
aanslagen

Bijzonderheden
bijeenkomst in
gemeentehuis onder
leiding van
burgemeester

aanwezig bij bijeenkomst
en protest uiten

- wereldwijde
aandacht voor
deze case
- de stokslagen zijn
na de eerste
“serie” niet hervat

Badawi bepleitte
meningsvrijheid;
daarvoor werd hij
veroordeeld tot
1000 stokslagen, 10
jaar gevangenis en
€ 191.000,= boete

1 week maart
4 maart

collecteweek
internationale
vrouwendag
8 maart

collecte
kennisgeving in
Flevopost van online
petitie voor vrijlaten Su
Changlan (China)

€ 5.450,30
Onbekend

90 collectanten
Su Changan ,
44 jaar en lerares,
zette zich in voor
vrouwenrechten en
werd daarvoor
opgepakt (evenals
haar advocaat)

4 mei

dodenherdenking

kranslegging

indrukwekkend

4 mei

nationale
herdenking

“rouw” advertentie
geplaatst in “de
Noordoostpolder”

krans gelegd door
twee leden
werkgroep
kennisgeving dat
71 jaar na WO II
nog steeds
mensenrechten
worden geschonden

12 september

Pieperfestival

handtekeningenactie
voor Atena Farghadani
(Iran)

191 handtekeningen

Atena Farghadani,
29 jaar en tot 12 jaar
veroordeeld
vanwege kritische
kunst

luisteren en
inspiratie opgedaan

onze groep was met
vier leden aanwezig

kennis opdoen

instructief en in
gesprek met andere

15 januari

e

interview met lokale
radio OZONOP
26 september

regiodag
in Apeldoorn

2 december

infoavond over
radicalisering in

- vluchtelingenstroom
- Iran: situatie
mensenrechten,
verwachtingen over
nucleair akkoord,
onderzoeksmethoden
- verslag ontwikkelingen
en activiteiten binnen
aantal groepen
aanwezigheid

gemeentehuis

organisaties in
Noordoostpolder

5 december

radio-interview
onze voorzitter
door OZONOP

vraaggesprek over
schrijfdag in bibliotheek,
kerstmarkt en andere
zaken
schrijven voor politieke
en gewetensgevangen

10 december

schrijfdag
bibliotheek
Emmeloord

12 december

kerstmarkt

petitie voor vrijlaten
Albert Woodfox (VS)

gehele jaar
door

scholenwerk

9 keer per jaar

schrijfabonnementen

11 lessen over rechten
van de mens gegeven
aan leerlingen van
basisscholen
67 briefschrijvers sturen
87 brieven per keer

gehele jaar
door

taakdossier
(langlopende
dossiers)

brieven schrijven aan
autoriteiten om
aandacht voor
specifieke gevangen
Claudia Medina
(Mexico)

Kennisgeven van
Amnesty en ons werk

108 brieven, 31
groetenkaarten
Azerbeidzjan,
Maleisië, Mexico,
Myanmar, SaoediArabië
143 handtekeningen

bewustwording

vrijlatingen,
strafvermindering,
verlichting regiem
detentie
Claudia Medina:

burgemeester was
één van de
deelnemers

Woodfox zit op
beschuldiging van
een moord na een
omstreden proces
43 jaar in solitaire
opsluiting
goede ontvangst
door scholen

opgeven voor
schrijfabonnement
kan hele jaar door

vrijgesproken, maar strijdt
nog steeds om haar
martelaars voor het
gerecht te brengen

Ilham Tothi:
Claudia Medina

-

Ilham Tothi (China)

academicus die
geweldloos opkwam voor
minderheden, veroordeeld
tot levenslang

Nurmemet Yasin:
Ilham Tothi

-

Nurmemet Yasin
(China)

schrijver van een
“verboden” boek,
veroordeeld tot 10 jaar
gevangenisstraf

Laatste bericht:
Yasin is vanaf
november vrij.

