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Werkgroep Amnesty Noordoostpolder 

 

Uit een oogpunt van mensenrechten was 2016 een voortzetting van 2015: een jaar met veel en ernstige 

schendingen van mensenrechten. De vluchtelingenstromen uit voornamelijk Syrië en West-Afrika eisten de 

nodige aandacht. De mensonterende situatie van de opvang van vluchtelingen in Griekenland evenzo.  Ook 

waren er alarmerend berichten uit Myanmar: dorpen van Rohingya, een islamitische bevolkingsgroep, werden 

naar verluidt door het leger aangevallen. Gevolg: veel mensen sloegen op de vlucht. Met de verkiezing van de  

nieuwe president van de Verenigde Staten van Amerika slaat de twijfel toe over de uitvoering van een 

fatsoenlijk wereldwijd mensenrechtenbeleid.    

 

Voor Amnesty International is er daarmee nog steeds een duidelijk bestaansrecht. Wij zijn ervan overtuigd dat 

successen alleen behaald kunnen worden door het blijven hameren op naleving van mensenrechten. Het 

melden van schendingen van die rechten hoort daar zeker bij: zonder zal iedere dictator of volksmenner 

immers ongestraft zijn gang kunnen gaan. In algemene zin heeft het werk van Amnesty in 2016 absoluut zijn 

waarde bewezen.  

 

Ook onze werkgroep heeft daar haar steentje aan bijgedragen. Meer daarover leest u op de bijlage.   

 

Hoe is de werkgroep samengesteld? 

De werkgroep telde dit jaar negen leden: Egbert de Vos, voorzitter, Anne van Hulzen, secretaris, Reggie 

Dinsbach penningmeester, Grietha Blom, webmaster, Marjan Zijlema, scholenwerker,  Gineke Oosterhuis, 

schrijfabonnementen en Janna Jellema,  Nanny van der Vegt en Hero Torenbeek, leden. Tycho Snelder heeft 

zich in het najaar als aspirant-lid aangemeld.   

 

We vergaderden zes keer  

Vaste onderwerpen waren: dossierwerk, scholenwerk, schrijfacties, financiën en het tekenen van een kaart met 

een groet aan een politieke of gewetensgevangene. Daarnaast waren vergaderingen nodig voor het 

organiseren van onze acties en de collecte.  

 

Onze abonnees schreven weer de nodige brieven  

Het middel waarmee Amnesty International groot is geworden: het schrijven van brieven aan autoriteiten en 

politieke en gewetensgevangenen. Doel ervan is deze mensen vrij te krijgen of te steunen. 66 abonnees 

ondertekenden en verstuurden wereldwijd 9 maal brieven, in totaal waren dat 810 stuks.     

 

We organiseerden weer een collecte 

Dat was in maart. De 73 collectanten hebben iets meer dan € 5.000,= opgehaald. Dit geld is nodig om het werk 

van Amnesty in Nederland mogelijk te maken. Om een onafhankelijke opstelling te waarborgen neemt 

Amnesty geen geld van overheden aan, behalve als dat geld bedoeld is voor educatieve doeleinden.   
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We bemensten de kraam in de Lange Nering weer 

Voor het Pieperfestival en de kerstmarkt konden we weer rekenen op hulp van flexwerkers. Bij acties staan zij 

samen met een werkgroeplid in de kraam. Publiek kan dan een handtekening onder een petitie zetten.     

 

We hielden de schrijfactie van 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens 

Deze dag kon iedereen in de bibliotheek in Emmeloord “met de hand” weer brieven aan politieke of 

gewetensgevangenen schrijven. Het was een gezellige, maar vooral ook geslaagde dag. Dank gaat ook uit naar 

de mensen van Kleurkracht, die de deelnemers van gratis koffie en thee voorzagen.      

 

We gaven lessen op scholen 

Onze scholenwerkster heeft in 2016 voor de hoogste groepen van vier basisscholen zes lessen over 

mensenrechten verzorgd. Dit onderwijs is erg belangrijk: het legt bij kinderen een basis van bewustzijn over het 

belang van het beschermen van de rechten van de mens.   

 

We gingen verder met ons dossierwerk 

Dossierwerk wil zeggen: langlopende en veelal ingewikkelde zaken. Een subwerkgroep heeft zich net als vorig 

jaar sterk gemaakt voor de zaken van Claudia Medina uit Mexico en Ilham Tohti uit China. Daar is de activiste 

Liu Ping, eveneens uit China, bijgekomen. Claudia Medina is weliswaar vrij, maar er loopt nog een proces om 

haar martelaren gerechtelijk te vervolgen. Ilham Tohti kreeg levenslang: hij kwam geweldloos op voor 

minderheden. Aan hem is een belangrijke mensenrechtenprijs toegekend. Liu Ping zit een gevangenisstraf van 

6 ½ jaar uit: dat zij rijkdom van autoriteiten aan de kaak stelde werd haar niet in dank afgenomen.  

 

Op de dossiers Medina en Tothi wordt samengewerkt met andere werkgroepen.  

  

Wat brengt 2017 ons?  

Het is te hopen dat op mondiaal niveau voor de vluchtelingenproblematiek een bevredigende oplossing wordt 

gevonden. Op lokaal niveau hebben we een actie op 8 maart (internationale vrouwendag), en zijn we aanwezig 

bij de kranslegging op 4 mei, het Oord- en het Pieperfestival en de kerstmarkt. Ook doen we mee met de 

landelijke schrijfactie van 10 december. Daarnaast gaan we gewoon door met onze website, het scholenwerk, 

de brieven en het dossierwerk. Werk aan de winkel dus.    

 

 

 

 

Egbert de Vos, voorzitter                                                                                  Anne van Hulzen, secretaris 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 

 

 

Datum Gelegenheid Actie  Resultaat Bijzonderheden 

2e week maart Collecteweek Collecte € 5.055,81 73 collectanten 

8 maart Internationale  

 vrouwendag  

  

Kaartenactie voor 

“Vrouwen aan de Don” 

60 kaarten verstuurd 

 

 

26 april Lintjesregen Bijgedragen aan 

nominatie werkgroeplid 

Werkgroeplid Hero 

Torenbeek geridderd 

Hero heeft vele 

maatschappelijke 

functies bekleed, de 

laatste jaren ook 

voor Amnesty 

4 mei  Dodenherdenking Kranslegging Krans gelegd door  

twee leden  

werkgroep 

indrukwekkend  

2 juli Festival Oord Aanwezig met stand in 

Chinese sfeer. Petitie 

voor Ilham Tothi, 

Oeigoerse academicus 

die etnische 

achterstelling aan de 

kaak stelde. Gevangen 

sinds 2014 op 

beschuldiging van 

staatsondermijning 

94 handtekeningen, 

12 groetenkaarten,   

€ 26,85 opbrengst 

verkoop kaarten 

uitdelen Chinese 

gelukskoekjes 

Prettige en relaxte 

sfeer  

10 september Pieperfestival Stand in Lange Nering 

met petitie voor de 

Canadees-Iraanse Homa 

Hoodfar  

 

  

207 handtekeningen 

3 sets 

voorbeeldbrieven 

uitgegeven 

 

 

 

 Homa Hoodfar 

maakte zich in Iran 

sterk voor deelname 

van vrouwen aan 

verkiezingen.  Ze is 

zonder uitleg 

opgepakt 

24 september Regiodag Apeldoorn Onderwerpen o.a.: 

-etnisch profileren  

- behandeling  

    vluchtelingen   

-teruglopen aantallen   

  werkgroepen   

Luisteren en laten 

 inspireren 

Twee leden onze 

groep aanwezig 

1 oktober Interview met twee 

scholieren 

Zuiderzeecollege 

Informatie gegeven over 

werk Amnesty 

bewustwording van 

schendingen 

mensenrechten 

 

10 december Schrijfdag in 
bibliotheek Emmeloord 

Schrijven voor politieke 

en gewetensgevangen  

120 brieven, keus uit 

6 “gevallen”, 

33 groetenkaarten 

Zeer geslaagde dag 



10 december Kerstmarkt Petitie aan scheidend 

president Barrack 

Obama voor “gratie” 

voor Edward Snowden 

(VS); Snowden woont in 

Moskou 

184 handtekeningen 

€ 114,= aan 

kaartverkoop 

Snowden heeft 

afluisterpraktijken 

van de NSA, waarbij  

de privacy van veel 

mensen is 

geschonden, 

openbaar gemaakt   

Gehele jaar 

door 

Scholenwerk 6 lessen over rechten 

van de mens op 4 

basisscholen gegeven  

Bewustwording   Gede ontvangst  

 door scholen 

 9 keer per jaar Abonnementen om 

brieven te schrijven 

 66 briefschrijvers 

stuurden in totaal 810  

brieven  

Vrijlatingen, 

strafvermindering, 

verlichting regiem 

van detentie 

Opgeven voor   

abonnement   

 kan hele jaar door  

Gehele jaar 

door 

Taakdossier 
(langlopende dossiers) 

 

 
Claudia Medina 

 

 
Ilham Tothi 

 

 
Liu Ping 

 

 

 

 

 

 

brieven schrijven aan 

autoriteiten om 

aandacht voor  

specifieke gevangen  

- Claudia Medina 

(Mexico) 

 

- Ilham Tothi (China) 

 

 

 

 

- Liu Ping (China) 

Claudia Medina: 
vrijgesproken, maar strijdt 

nog steeds om haar 

martelaars voor het 

gerecht te brengen 

 

 

Ilham Tothi: 
academicus die 

geweldloos opkwam voor 

minderheden, veroordeeld 

tot levenslang 

 

 

Liu Ping: 
activiste, stelde rijkdom 

van autoriteiten aan de 

kaak; zit gevangenisstraf 

van 6 ½ jaar uit 
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