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Werkgroep Amnesty Noordoostpolder
Uit een oogpunt van mensenrechten was 2017 een voortzetting van 2016: een jaar met veel en ernstige
schendingen van mensenrechten. De vluchtelingenstromen uit Syrië en West-Afrika eisten de nodige aandacht.
In het bijzonder gold dat de wantoestanden in Libië aangaande de opvang en behandeling van vluchtelingen en
de voortdurende ondermaatse situatie van de opvang van vluchtelingen in Griekenland. Alarmerend berichten
kwamen er uit Myanmar: dorpen van Rohingya, een islamitische minderheid in het land, werden door het
leger aangevallen. Gevolg: een grote stroom vluchtelingen met opvang in Bangladesh waar ze ook niet echt
welkom zijn. De mensenrechtensituatie in Rusland is niet verbeterd. De uitsluiting van een bekende
oppositieleider van deelname aan komende verkiezingen is daar een exponent van. Ook in Turkije zijn in 2017
de touwtjes wat de rechten van mensen betreft behoorlijk aangetrokken. Dit zijn slechts voorbeelden.
Zijn er dan geen successen te melden? Ja wel, vooral als gevolg van acties in individuele situaties. In
verschillende landen werden gevangenen, die alleen vanwege het uiten van hun mening vastzaten, vrijgelaten
of kregen een minder zwaar regiem. Wereldwijde aandacht voor hun zaak is daar zeker debet aan geweest,
waarbij bedacht moet worden dat daar vaak een lange adem voor nodig was. Een klein lichtpuntje was er
verrassend ook in Saoedi-Arabië: vrouwen mogen daar sinds kort hun rijbewijs halen. Hopelijk volgen in dat
land meer vrijheden voor vrouwen.
Onze werkgroep – die dit jaar 45 jaar bestond - heeft aan de gevoerde acties ook haar steentje bijgedragen.
Meer daarover leest u op de bijlage.
Hoe is de werkgroep samengesteld?
De werkgroep telde dit jaar elf leden: Egbert de Vos, voorzitter, Anne van Hulzen, secretaris, Reggie Dinsbach
penningmeester, Grietha Blom, dossierwerk en facebook, Tycho Snelder, webmaster, Marjan Zijlema en sinds
kort Roelie Verhoeven, beiden scholenwerker, Gineke Oosterhuis verzorgt schrijfabonnementen en Janna
Jellema, Hero Torenbeek en Nanny van der Vegt zijn actieve leden.
We vergaderden zes keer
Uiteraard bespraken we onze acties – zie daarvoor de bijlage – maar ook vaste onderwerpen zoals website,
dossierwerk, scholenwerk en schrijfabonnementen kwamen aan de orde. Elke vergadering zetten we onze
handtekening op een kaart met een groet aan een politieke of gewetensgevangene.
Onze schrijfabonnees schreven weer de nodige brieven
65 abonnees verstuurden in totoaal 810 brieven aan autoriteiten en politieke en gewetensgevangenen. Doel
ervan is hen te steunen en als het even kan, vrij te krijgen. Een abonnement op het schrijven van brieven kan
elk moment van het jaar worden genomen. Per kalenderjaar ontvangt u dan 9 maal brieven. Ze hoeven alleen
maar te worden ondertekend en verstuurd. Overschrijven kan uiteraard ook. Een handgeschreven brief maakt
de meeste indruk.

We organiseerden weer een collecte
Dat was in maart. 62 collectanten hebben iets meer dan € 4.500,= opgehaald. Dit geld is nodig om het werk van
Amnesty in Nederland mogelijk te maken. Om een onafhankelijke opstelling van overheden te waarborgen
neemt Amnesty geen geld van overheden aan, behalve als het bedoeld is voor educatieve doeleinden.
We bemensten een actiekraam
Bij het festival Oord, het Pieperfestival en de kerstmarkt voerden we actie vanuit een kraam. We konden
daarbij weer rekenen op hulp van onze flexwerkers: zij stonden samen met een werkgroeplid elke 2 uur in de
kraam. Publiek kon bij zo’n actie een handtekening onder een petitie zetten.
We hielden de marathonschrijfactie vanwege de Dag van de Rechten van de Mens op 9 december
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 2017 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 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 de
Oeigoerse minderheid in de provincie Xinjiang. Aan hem is eerder 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 2018 ons?
Natuurlijk zullen er weer de vaste acties zijn zoals meedoen met de kranslegging op 4 mei, acties op festival
Oord, het Pieperfestival en de kerstmarkt en de schrijfmarathon rond 10 december. Daarnaast is er het
scholenwerk , het verzorgen van de schrijfabonnementen en het dossierwerk. We zijn echter flexibel, dus
zullen we er staan als het nodig is, voor de mensenrechten.

Egbert de Vos, voorzitter

Anne van Hulzen, secretaris

Bijlage
Datum
2e week maart
8 maart

Gelegenheid
Collecteweek
Internationale
vrouwendag

Actie
Collecte
Aandacht voor situatie van
Liu Ping (China);
zij stelde rijkdom van
autoriteiten aan de kaak

Resultaat
€ 4.539,59
91 handtekeningen
onder petitie
11 brieven, en
19 groetenkaarten
verstuurd

Bijzonderheden
62 collectanten
Samenwerking met
Vrouwencentrum

4 mei

Dodenherdenking

Kranslegging

Indrukwekkend

4 september

Festival Oord

Petitie voor Tep Vanny
Cambodjaanse activiste
tegen gedwongen
huisuitzettingen

Krans gelegd door
twee leden
werkgroep
84 handtekeningen

16 september

Pieperfestival

Stand in Lange Nering met
petitie voor Ebtisam alSaegh uit Bahrein
Ze zat vast wegens een
twitter over haar
mishandeling in een
gevangenis

316 handtekeningen

Ebtisam sprak
eerder over de
mensenrechtensituatie in haar land
op een VNconferentie

30 september

Regiodag in

Onderwerpen o.a.:
- situatie mensenrechten
in Tadzjikistan
- workshops
- discussie over Sleepwet
Laten informeren

Luisteren, meedoen
en oordeelsvorming

Vier leden onze
groep aanwezig

Bewustwording van
schendingen
mensenrechten

Drie leden van onze
werkgroep
aanwezig

Schrijven voor politieke en
gewetensgevangen

130 brieven, keus uit
6 “gevallen”

Zeer geslaagde dag

Petitie voor de Oeigoerse
Buzainufu Abudourexiti

36 groetenkaarten
225 handtekeningen
€ 65,90,= aan
kaartverkoop

Apeldoorn

23 oktober

9 december

9 december

Infoavond in
Rotterdam over
situatie
Oeigoeren
Schrijfmarathon
bibliotheek
Emmeloord
Kerstmarkt in
Lange Nering

Prettige sfeer op het
festival

Buzainufu zit vast op
een onbekende
aanklacht

Gehele jaar
door

Scholenwerk

9 keer per jaar

Abonnementen
om brieven te
schrijven

Gehele jaar
door

Taakdossier
(langlopende dossiers)

4 lessen over rechten van
de mens op 2 basisscholen
gegeven
65 briefschrijvers
stuurden in totaal 810
brieven
brieven schrijven aan
autoriteiten om aandacht
voor specifieke gevangen
Claudia Medina
(Mexico)

Bewustwording

Het raakt de
kinderen

Vrijlatingen,
strafvermindering,
verlichting regiem
van detentie
Claudia Medina:

Opgeven voor
abonnement
kan hele jaar door

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

Claudia Medina

-

Ilham Tothi (China)

-

Liu Ping (China)

Ilham Tothi:
academicus die
geweldloos opkwam voor
minderheden, veroordeeld
tot levenslang

Ilham Tothi

Liu Ping:
activiste, stelde rijkdom
van autoriteiten aan de
kaak; zit gevangenisstraf
van 6 ½ jaar uit

Liu Ping

