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2020 is voorbij. Wat een bijzonder jaar. Het begon zo gewoon, maar na twee maanden sloeg het virus
toe. Alles werd ineens anders. De horeca- en cultuursector sloot, bezoek mocht niet meer in
verpleeghuizen komen, onderwijs werd online, we gaven elkaar geen hand meer en gingen over op de
anderhalvemetersamenleving. Voorlopig zijn we er ook nog niet vanaf. Tot ver in 2021 en
waarschijnlijk ook daarna nog zullen we de nasleep merken. De nasleep, want gelukkig zijn er vaccins
ontwikkeld.
En ineens was daar de Black Lives Matterbeweging. Discriminatie en kansenongelijkheid voor grote
groepen in de samenleving kregen een gezicht: dat van George Floyd. De woorden I can’t breathe
kregen grote betekenis.
Dan de zaak van de onthoofding van de Franse leraar geschiedenis Samuel Paty. Hij toonde in een
les over vrijheid van meningsuiting een cartoon van Mohammed uit de krant van Charlie Hebdo. Puur
om die reden werd hij vermoord, een regelrechte uitwas van godsdienstfanatisme en daarmee ook
een aanval op een van de kernwaarden van onze maatschappij: vrijheid van meningsuiting.
Onvermeld mag ook het klimaatdebat niet blijven. Steeds duidelijker wordt dat op dat dossier snel
grote stappen gezet dienen te worden. We willen nog meer natuurrampen vanwege de opwarming
van de aarde voorkomen en de aarde leefbaar houden.
Wat betekent dit allemaal voor de mensenrechten? Dit is niet de plaats daar diep op in te gaan, maar
een aantal rechten springen eruit. Het recht op leven, het recht op vrije meningsuiting en het recht niet
gediscrimineerd te worden zijn belangrijke mensenrechten. Dat geldt ook voor sociaaleconomische
rechten zoals het recht op een schone omgeving, het recht op het kunnen opbouwen van een
bestaan, onderwijs en een sociaal leven. Het is van het grootste belang over deze rechten de vinger
aan de pols te houden. De waakhondfunctie die Amnesty op dit gebied heeft is geen overbodige luxe.
Corona
Door wereldwijde overheidsmaatregelen – weliswaar gericht op het tegengaan van het verspreiden
van het virus - is het uitoefenen van deze rechten onder druk komen te staan, gewild of ongewild.
In het Westen buitelden ineens ‘waar’ en fakenieuws over elkaar heen en kwam elk land met eigen
maatregelen, vaak zonder duidelijke transparantie. Privacy kwam onder grote druk, alhoewel in grote
lijnen toch overeind gebleven. Heftige protesten, verwarring en angsten waren het gevolg en
tegenstellingen werden breed en fanatiek uitgemeten. Met name in de Verenigde Staten heeft dit –
gepaard gaand met slecht leiderschap - tot bijzonder veel slachtoffers geleid.
China heeft naar eigen zeggen het virus teruggedrongen. Dat ging echter wel ten koste van een
allesomvattende surveillance, dus zonder enige vorm van privacy. Het is ook het land waar de ziekte
kon ontstaan en zich met grote gevolgen heeft verspreid over de wereld. Zo is in India een groot deel
van de bevolking zonder enige vorm van compensatie gedwongen zonder werk gekomen. In delen

van Afrika dreigen nu miljoenen meisjes vanwege het sluiten van scholen teruggeworpen te worden in
de traditionele realiteit van besnijdenis en risico op verkrachting.
Al met al zijn we honderdduizenden doden en miljoenen geïnfecteerden verder en zijn economieën
ingestort met hoge werkloosheid en sociale ellende tot gevolg.
Black Lives Matter
Het is geen wonder dat deze beweging juist in de Verenigde Staten zijn oorsprong heeft. Het is een
land waar openlijke discriminatie tegen de zwarte bevolking door delen van het politieapparaat aan de
orde van de dag is. Dat de oorsprong daarvan in de geschiedenis van de slavernij, de sociale
achterstand van de zwarte bevolking en navenante armoede en criminaliteit ligt, doet hier niets aan af.
Niet gesteld kan worden dat in Nederland sprake is van wijdverspreide openlijke discriminatie. Toch is
helder geworden dat ook in ons land nog de nodige stappen op dit gebied gemaakt kunnen en dienen
te worden. Overduidelijk blijkt dit uit rapporten over etnisch profileren, de toegankelijkheid van de
arbeidsmarkt voor mensen met een niet-oorspronkelijk Nederlandse achternaam en sluimerende –
vaak onbewuste – discriminatie. Er is dus werk aan de winkel: het is belangrijk dat elke Nederlander
het gevoel heeft erbij te horen.
Zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden?
Jazeker. Op korte termijn is dat natuurlijk het beschikbaar komen van een medicijn tegen het virus.
Tegelijkertijd is ook duidelijk geworden dat we met onze huidige leefwijze niet door kunnen gaan. Een
leefbare samenleving nu en in de toekomst zullen we alleen kunnen bereiken door hard te werken aan
een omslag in het huidige denken: zo zal groei van de economie veel meer dan nu getoetst moeten
worden aan het respecteren van elkaar en aan de gevolgen voor onze leefomgeving. Respecteren
van elkaar betekent ook oog hebben voor de noden en wensen van minderheden. Aangezien je zou
kunnen stellen dat de mensheid een verzameling van minderheden is, kunnen – los van elke
(geloofs)overtuiging - de mensenrechten heel goed een basis voor die gewenste samenleving zijn.
Wat hebben wij dit jaar kunnen doen?
Op de geschetste mondiale verwikkelingen hebben wij geen directe invloed kunnen hebben. Daar zijn
we echt te klein voor. Indirect hebben we die invloed echter wel gehad. Elk van onze acties heeft
immers de mensenrechten onder de aandacht gebracht. Daarmee is bijgedragen aan bewustwording
van het belang ervan. Niet in de laatste plaats heeft ook vrijwel elke actie een vervolgde een hart
onder de riem gestoken: daar doe je het voor.
Bijzonder jammer was dat vanwege corona de jaarlijkse kranslegging, de Oord- en Pieperfestivals en
de kerstmarkt niet doorgingen. We konden ons dus minder vaak presenteren. Wel konden we onze
abonnementhouders (briefschrijvers) en onze speciale ‘gevallen’ (personen voor wie we langdurig
schrijven) blijven bedienen.
Bijzonder was onze 10 decemberactie Write fot Rights in het kader van de Dag van de Rechten van
de Mens. Vanwege corona had ‘Amsterdam’ besloten tot een schrijfactie waarbij
eenpersoonsschrijfpakketjes konden worden besteld met tien ‘gevallen’. Voor hen kon dan aan
autoriteiten worden geschreven. De actie duurde van 20 november tot en met 17 december. Wij
hebben deze actie opgepikt door elke schrijfabonnee zo’n pakket aan te bieden. Het resultaat was
overweldigend: meer dan 500 brieven aan autoriteiten en meer dan 350 zogenaamde groetenkaarten
aan de personen zelf.
Op de bijlage staat een overzicht van onze acties in 2020 en de resultaten ervan.

Egbert de Vos, voorzitter

Anne van Hulzen, secretaris

Bijlage
De werkgroep en haar activiteiten/resultaten in 2020

Onderdeel
Samenstelling werkgroep

Resultaat

Aantal vergaderingen

Egbert de Vos (voorzitter), Anne van Hulzen
(secretaris), Paul Vermeulen (penningmeester),
Gineke Oosterhuis, Grietha Blom, Hero
Torenbeek, Janna Jellema, Nanny van der Vegt,
Roelie Verhoeven en Andrea Cohen
Vier + twee gezelligheidsbijeenkomsten

Kleurwedstrijd scholen

Niet doorgegaan

Viering 75 jaar Verenigde Naties

Viering niet doorgegaan

Internationale vrouwendag

26 kaarten met daarop 92 handtekeningen voor
7 dappere vrouwen die elk op hun eigen wijze
zijn opgekomen voor de mensenrechten;

Actie in het Vrouwencentrum in Emmeloord

Saba Kordafshari

Petitielijst voor Saba Kordafshari uit Iran:
69 handtekeningen; de lijst werd aangevuld met
enkele handtekeningen na een kerkdienst in de
Bantsiliek

Saba Kordafshari werd op 2 augustus 2018
gearresteerd vanwege het niet dragen van een sluier
bij een protestactie; ze werd daarna vrijgelaten;
vervolgens protesteerde ze weer en werd in juni
2019 opgepakt en veroordeeld tot 24 jaar (!)
gevangenisstraf, waarvan 15 jaar onvoorwaardelijk
wegens propaganda tegen de staat

Collecte 2020
De jaarlijkse collecte, periode 9 tot en met 14 maart

De collecte werd woensdagavond 11 maart
afgebroken vanwege de eerste lockdown.
Van de 54 collectanten hebben 41
daadwerkelijk gelopen. De opbrengst was toch
nog € 2.996,79, een verklaarbare
minderopbrengst van ongeveer € 900
vergeleken met vorig jaar

Dodenherdenking 4 mei

Afgelast

Oord, Pieperfestival

Afgelast

Write for Rights

Een groot succes

De jaarlijkse schrijfactie rond de Dag voor de
Rechten van de Mens, 10 december, periode
20 november tot en met 17 december

We hadden alle vaste briefschrijvers een
eenpersoonsschrijfpakket gegeven: voor 10
personen konden brieven en kaarten worden
geschreven. Ook het Emelwerda College en het
Zuyderzee Lyceum deden (beperkt) mee; in de
bibliotheek in Emmeloord kon eveneens
worden geschreven
De opbrengst was 512 brieven en 376 kaarten

Ook wethouder Marian Uitdewilligen schreef
brieven

Kerstmarkt

Afgelast

Website/facebook

Publicatie van relevante informatie,
aankondigingen en resultaten van onze acties

Onderwijs over mensenrechten

Dit jaar hadden we voor dit belangrijke werk
jammer genoeg geen docenten beschikbaar en
waren opleidingen afgelast

Dit onderwijs is erg belangrijk: doel is kinderen te
vertellen over mensenrechten, het belang van het
beschermen ervan en dat “niet alles is zoals in
Nederland”

Groetenkaart
Er bestaat een zogenaamde groetenlijst met een
groot aantal namen van mensen die vanwege hun
activisme voor de mensenrechten gevangenzitten of
anderszins onderdrukt worden

Maandelijkse schrijfactie
Met het schrijven van brieven aan autoriteiten en
politieke- en gewetensgevangenen is Amnesty
bekend en groot geworden. Doel van het schrijven is
deze gevangenen te steunen en als het even kan, vrij
te krijgen.

Na elke vergadering stuurde de werkgroep een
kaart met een groet aan een van de mensen op
de groetenlijst

61 abonnees stuurden in totaal 704 brieven;
daarvan waren er 42 abonnees die 336 brieven
stuurden, 11 abonnees die 192 brieven voor hun
rekening namen en 8 abonnees die 176 brieven
verzonden

Een abonnement kan elk moment van het jaar
worden genomen. Abonnees ontvangen van ons 9
keer jaar voorbeeldbrieven; die kunnen of worden
ondertekend maar natuurlijk ook overgeschreven

Taakdossiers
Taakdossiers betreffen langlopende en veelal
ingewikkelde zaken. Een subwerkgroep heeft zich
sterk gemaakt voor vier zaken in China.

Gao Zhisheng, mensenrechtenadvocaat;
verblijfplaats onbekend

Ilham Tothi, academicus en Oeigoer;
hij kwam geweldloos op voor zijn volk; in 2014 tot
levenslang veroordeeld

Liu Ping, activiste;
stelde rijkdom van autoriteiten aan de kaak; zat
gevangenisstraf van 6 ½ jaar uit; is nu vrij, maar wil
uit veiligheidsoverwegingen geen brieven meer
ontvangen

Tashi Wangchuk
Tibetaanse zakenman en pleitbezorger voor
Tibetaanse cultuur en taal; hij zat sinds juli 2016
gevangen op beschuldiging van het aanzetten tot
separatisme; begin 2021 is hij vrijgekomen na het
uitzitten van de hem opgelegde straf

