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Werkgroep Amnesty Noordoostpolder 

 

Met een mensenrechtenbril op en eufemistisch uitgedrukt constateren we dat de wereld nog niet ideaal is. 

Weliswaar wordt door veel organisaties op het naleven van mensenrechten gehamerd, toch blijkt dat – met 

alle goede wil – deze rechten op belangrijke thema’s en in verscheidene landen met voeten worden getreden.  

 

Zo blijft de vluchtelingenproblematiek met de situatie van de opvang in Griekenland en de instroom vanuit 

West-Afrika met verdrinkingen op de Middellandse Zee een groot aandachtspunt. Ook het dreigende afglijden 

van onafhankelijke rechtspraak in Hongarije en Polen verdiende aandacht. Op individueel niveau hebben we de 

arrestaties en veroordelingen van journalisten in Myanmar gezien, de breed uitgemeten zaak van Asia Bibi in 

Pakistan meegemaakt (gelukkig vrijgesproken) en was er de moord op journalist Khashoggi in de ambassade 

van Saoedi-Arabië in Istanboel. Allemaal voorbeelden van schendingen van mensenrechten waarop afdoende 

antwoorden nog niet zijn gevonden.       

 

Hoe kan het toch dat – 70 jaar na het afkondigen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – 

nog steeds niet naar de mensenrechten wordt geleefd?  Waarom houdt niet elk land zich er aan? Wat is er zo 

moeilijk aan? Het antwoord moet gezocht worden in honger naar dictatoriale macht, het in stand houden van 

corruptie, het ontbreken van een geregelde rechtsorde, armoede en godsdienstig fanatisme in veel landen.  

 

Zijn er dan geen successen te melden? Ja wel. Alleen al wereldwijde verontwaardiging en het in de publiciteit 

brengen van deze misstanden brengen bepaalde regiems in verlegenheid.  Daaraan gekoppeld neemt de 

maatschappelijke druk op bedrijven en pensioenfondsen toe om terughoudend te zijn met investeringen in 

landen waar mensenrechten geschonden worden en in industrieën waarvan de producten gemakkelijk voor 

onderdrukking of vernietiging van de leefomgeving ingezet kunnen worden. Daarnaast zijn er successen met 

acties gericht op individuen te melden.   

 

Onze werkgroep heeft zich in haar 46ste jaar van haar bestaan zoals gebruikelijk hoofdzakelijk met de 

laatstgenoemde acties beziggehouden. Daarnaast hebben we nog enkele andere activiteiten van meer 

algemene aard ontwikkeld. Bijlage 1 geeft in een oogopslag een overzicht. Bijlage 2 geeft dat gedetailleerd 

weer.     

 

Wat brengt 2019 ons?  

Natuurlijk zullen er weer de vaste acties zijn zoals meedoen met een actie in het kader van Internationale 

Vrouwendag, 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 

http://www.noordoostpolder.amnesty.nl/
mailto:info@noordoostpolder.amnesty.nl


Bijlage 1 

De werkgroep in 2018 in een oogopslag 

 

Samenstelling werkgroep 

 

 

 

Vergaderingen 

Egbert de Vos (voorzitter), Anne van Hulzen (secretaris) Reggie Dinsbach 

(penningmeester), Gineke Oosterhuis, Grietha Blom, Hero Torenbeek, Janna 

Jellema, Nanny van der Vegt en Roelie Verhoeven  

 

Zes keer 

Scholengroep  Marian Zijlema en Roelie Verhoeven 

 

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 en dat “alles niet is 

zoals in Nederland”  

Taakdossiers  Anne van Hulzen, Grietha Blom, Hero Torenbeek en Nardie van Ham 

 

Taakdossiers wil zeggen: langlopende en veelal ingewikkelde zaken. Deze 

subwerkgroep heeft zich net als vorig jaar sterk gemaakt voor een zaak in Mexico 

en twee in China. 

Brieven schrijven Gineke Oosterhuis, Anne van Hulzen 

 

Met het schrijven van brieven aan autoriteiten en politieke- en 

gewetensgevangenen is Amnesty bekend en groot geworden. Doel van het 

schrijven is gevangenen 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 9 maal brieven. De brieven hoeven alleen 

maar te worden ondertekend 

Schrijfmarathon (Write for  

 Rights) 

Hele werkgroep  

 

Op 10 december 1948 is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

door de Verenigde Naties afgekondigd. Op deze dag in 2018 kon iedereen die dat 

wilde in de bibliotheek in Emmeloord - net als in voorgaande jaren - weer brieven 

schrijven en petities ondertekenen voor mensenrechtenverdedigers.  Het ging dit 

jaar om 8 vrouwen die hun nek durfden uit te steken om misstanden in hun land 

aan de orde te stellen.  

 

Ook leerlingen van het Emelwerda College schreven mee, maar dan op school.     

Website/Facebook Tycho Snelders, Grietha Blom en Janna Jellema 

 

Op de website en facebook zijn onder andere de aankondigingen en resultaten 

van onze acties en relevante informatie gepubliceerd 

Vaste acties Collecte – 8 maartactie (Internationale Vrouwendag) - 4 mei: kranslegging bij 

dodenherdenking – Festival Oord - kerstmarkt  

 

 Jammer genoeg konden we niet op het Pieperfestival aanwezig zijn  

Losse acties Presentaties 

 

Presentaties hebben we gegeven in “De Ontmoeting” in Luttelgeest en de 

ontmoetingsruimte van de rk-kerk in Emmeloord 

 



Bijlage 2 

Onze acties in 2018 

 

Datum Gelegenheid Actie  Resultaat Bijzonderheden 

1 maart Presentatie Presentatie in buurthuis “De  

 Ontmoeting” in Luttelgeest 

Informatie gegeven 

over Amnesty en 

onze werkgroep  

 

Bijdrage € 30,=  

Gehoor van +15 

personen 

9 maart Internationale 

Vrouwendag 

(8 maart) 

Voor mevrouw Azza Soliman   

 uit Egypte, slachtoffer van  

 marteling, huiselijk geweld en  

 verkrachting 

Kaarten ter   

 ondersteuning 

Actie gehouden in  

 samenwerking met  

 Vrouwencentrum  

 Emmeloord  

11-17 maart Collecteweek Collecte € 4.065,07 55 collectanten 

14 maart Presentatie Presentatie in ruimte voor  

 ontmoeting rk-kerk in  

 Emmeloord 

Informatie  

  gegeven over  

  Amnesty en   

  onze werkgroep  

 

Brieven schrijven  

 en ondertekenen  

 petitie  

 

Bijdrage € 50,= 

Gehoor van +15  

 personen 

4 mei  Dodenherdenking Kranslegging Krans gelegd door  

  twee leden  

  werkgroep 

Indrukwekkend  

21 juli Festival Oord Petitie voor Wang   

 Quanzhang, Chinese  

 advocaat; sinds 2015  

 gevangen voor inzet tegen  

 “verdwijning” collega’s en  

 verdedigen rechten  

 beoefenaars Falun Gong, een  

 in China verboden spirituele  

 beweging 

135  

 handtekeningen 

 

Voor € 28,= aan  

 kaarten/tassen  

 verkocht 

Fijne sfeer op het 

festival 

6 oktober  Regiodag in 

 Apeldoorn 

Onderwerpen o.a.: 

- toekomst Amnesty 

- activismestrategie 

Luisteren, 

 meedoen en   

 oordeelsvorming 

Twee leden onze  

 groep aanwezig 

31 oktober Info- en 

werkavond bij 

Rebekkah’s   

Kaarten gemaakt en verstuurd   

 aan personen op de   

 groetenlijst 

Het geven van   

 Amnesty-info,  

 mandala’s tekenen  

 en kleuren; deze   

 zijn door de  

 deelnemers gepost 

Onder leiding van  

 een lid van onze  

 groep 

 

 + 15 deelnemers 

10 december Schrijfmarathon  

 bibliotheek  

 Emmeloord en  

 

Schrijven en petitie voor 8  

 vrouwelijke verdedigers van   

 mensenrechten  

132 brieven, 119  

 handtekeningen  

 onder petities, 46   

 groetenkaarten 

Zeer geslaagde dag 



Emelwerda  

 College 

41 brieven, 247  

 handtekeningen  

 onder petities, 18  

 groetenkaarten 

15 december kerstmarkt in  

 Lange Nering 

Petitie voor de Filippijnse Leila 

de Lima, senator en oud-

minister  van Justitie  

 220  

 handtekeningen 

 

Leila de Lima zit 

vast vanwege haar 

standpunt over 

buitengerechtelijke 

executies en 

drugshandelaars en 

-gebruikers    

Gehele jaar 

door 

Scholenwerk Onze scholenwerkers hebben 

in 2018 voor de hoogste 

groepen van 2 basisscholen in 

Emmeloord (Windkracht 10) 

en op Urk (Wilhelminaschool) 

4 lessen over mensenrechten 

verzorgd  

Bewustwording van 

“dat niet alles 

vanzelfsprekend is” 

Het raakt de 

kinderen 

 9 keer per jaar Abonnementen 

om brieven te 

schrijven 

 71 briefschrijvers stuurden in  

 totaal 873 brieven; waarvan 

13 abonnees 234 en 7 

abonnees zelfs 189 brieven  

Vrijlatingen,  

strafvermindering, 

verlichting regiem 

van detentie 

Opgeven voor een   

  abonnement kan  

  het hele jaar door  

Gehele jaar 

door 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taakdossier 
(langlopende dossiers) 

 

 

 

 

 

 

Claudia Medina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilham Tothi 
 

 

 

 

Brieven schrijven aan  

 autoriteiten om aandacht 

voor een aantal specifieke 

gevangenen  

 

- Claudia Medina (Mexico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ilham Tothi (China) 

 

Academicus die geweldloos  

 opkwam voor de Oeigoerse  

 minderheid waartoe hij  

 behoort,  veroordeeld tot  

 levenslang 

 

 

 

 

 

 

 

5 brieven aan 

autoriteiten en 2 

solidariteitskaarten 

aan haar  

 

Ze is vrijgesproken,  

 maar strijdt nog   

 steeds om haar  

 martelaars voor  

 het gerecht te  

 brengen 

 

 

 18 brieven aan  

 autoriteiten en 3  

 solidariteitskaarten  

 aan hem 

 

Ook is door alle 

werkgroepleden in 

2018 een brief 

geschreven bij zijn 

4-jarige detentie 

 

 

 

 

 

Haar zaak is in de  

 loop van het jaar  

 gestopt wegens   

 ontbreken updates  

 in dossier 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://amnestytaunton.files.wordpress.com/2014/05/187808_torture_in_mexico_548x331.png&imgrefurl=https://amnestytaunton.wordpress.com/2014/05/25/claudia-medina-tamariz/&h=331&w=548&tbnid=zebvtNjUinVx8M:&docid=y5Kn7b7I63w4yM&ei=EM-bVoaBDIXgPYPbvvgD&tbm=isch&ved=0ahUKEwiGyaOir7HKAhUFcA8KHYOtDz8QMwgiKAEwAQ
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://uyghuramerican.org/sites/default/files/field/image/345931_Ilham-Tohti.jpg&imgrefurl=https://uyghuramerican.org/article/charges-against-uyghur-academic-ilham-tohti-show-no-one-china-safe-government.html&h=365&w=650&tbnid=6BRQP2jNO7DqVM:&docid=ahZGWGIbkSDedM&ei=pM-bVqGcEoX3Pti3n9AI&tbm=isch&ved=0ahUKEwih_vLor7HKAhWFuw8KHdjbB4oQMwghKAAwAA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December  

 

 

 

 

 
Liu Ping 

 

 

 

 

Verzoek om 

nieuwe dossiers 

- Liu Ping (China) 

 

Activiste, stelde rijkdom van  

 autoriteiten aan de kaak; zit  

 gevangenisstraf van 6 ½ jaar  

 uit 

 

 

 

 

 

Er zijn twee nieuwe 

taakdossiers gevraagd. Het 

betreffen de zaken van Goa 

Zhissheg uit China en Tushi 

Wangchuk uit Tibet 

8 brieven aan 

autoriteiten en 3 

solidariteitskaarten 

een haar 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dossiers nog niet  

 toegewezen 

Haar zaak is gestopt  

 wegens gevaar  

 voor haar familie 

  

https://www.bing.com/images/search?q=liu+ping&id=9E86DAF90340359B7343AD48E008DF48C1A53C9A&FORM=IQFRBA

