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05-03-2017
NIEUWS VAN AMNESTY INTERNATIONAL
Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende: op 8 maart is het weer Internationale Vrouwendag. Wij zullen daar op
zondag 5 maart in de kerk aandacht aan schenken en een extra actie voeren met petitielijsten.
We vragen dan om gerechtigheid voor vrouwen die
in Indonesië werken in de palmolie
industrie.Palmolie zit ongeveer in de helft van
onze producten die we dagelijks gebruiken of
nuttigen. Schoonmaakmiddelen, shampoo, crèmes,
zeep en lippenstift, bakolie, voorverpakt brood,
ontbijtgranen, margarine, chocola en snacks: alle
bevatten palmolie.
De manier waarop palmolie wordt gewonnen is
mensonterend. Op plantages en bij leveranciers van
palmoliegigant Wilmar in Indonesië vond Amnesty
bewijs van zeer ernstige schendingen van de
rechten van arbeiders.Vrouwen worden gedwongen
lange dagen te werken, krijgen minder dan het
minimumloon betaald soms slechts net iets meer
dan 2 euro per dag en geen vast dienstverband.
Kinderen tussen de 8 en 14 jaar verrichten
gevaarlijk en zwaar werk. Zij hebben geen
beschermende uitrusting, terwijl er op de
plantages giftige bestrijdingsmiddelen worden
gebruikt en dragen zware zakken die wel 25 kilo
kunnen wegen. Sommigen zijn met school gestopt om
te kunnen werken.
Arbeiders raken ernstig gewond door het werken
met een ernstig giftige pesticide, die in de
Europese Unie en door Wilmar zelf verboden
is.Grote merknamen die palmolie inkopen:
respecteer mensenrechten!Colgate-Palmolive,
Kellog,s, Nestlé, Reckitt Benckiser, Procter &
Gamble en Unilever kopen hun palmolie bij Wilmar.
Ze houden consumenten voor dat hun palmolie
duurzaam is en dat ze misstanden in hun keten niet
tolereren. De praktijk wijst iets heel anders uit.
Het is de hoogste tijd dat zij hun
verantwoordelijkheid op het gebied van
mensenrechten nemen.
Protesteer tegen de misstanden op
palmolieplantages en teken de petitie!
Onze oproep aan Colgate-Palmolive, Kellog,s,
Nestle, Rickett Benckiser, Procter & Gambleen
Unilever.
* Roep palmoliegigant Wilmar op onmiddellijk te
stoppen met uitbuiten van arbeiders met name
vrouwen, en hun arbeidsomstandigheden te
verbeteren
* Maak openbaar welke producten palmolie bevatten
die door Wilmar in in Indonesië wordt gewonnen
* Pak in samenwerking met Wilmar, de schade aan
die de arbeiders en kinderen berokkend is
Op zondag 5 maart kunt u de petitie voor deze
actie onderteken. Doet u ook mee?
Namens Amnesty, Riet Coolsma
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01-10-2017
Amnesty International: schrijfactie oktober 2017
U kunt schrijven tot 1 november 2017
Het slachtoffer van mensenrechtenschendingen dat
u in deze informatiebrief aantreft kunt u helpen
met een verzoek aan of een protest bij de
betreffende autoriteiten.
Neem bijgaande brieven mee naar huis, voorzie ze
van:

plaats, datum
afzender: handtekening, naam en volledig adres
benodigde porto (zie deze info)
en stuur ze naar het in de brief aangegeven adres.
U kunt de brieven natuurlijk ook overschrijven wanneer u dat persoonlijker vindt.
Politie intimideert prominente activist Deze maand vragen wij uw speciale aandacht voor Maurice Fangnon uit Nigeria.
Hij komt op voor sloppenwijkbewoners die uit hun huizen worden gezet. De politie pakte hem in juli 2017 op in een poging
hem het zwijgen op te leggen.
Intimidatie door verzonnen aanklachten Fangnon beschuldigt twee leden van een invloedrijke koninklijke familie van
brand-stichting en moord. Dit vond plaats toen de overheid eind vorig jaar leden van de Otodo-Gbame gemeenschap dwong
hun huizen te verlaten. Volgens ooggetuigen waren de twee mannen aanwezig bij aanvallen op enkele bewoners door
gewapende mannen. De huizen moesten geruimd omdat de koninklijke familie het land opeiste.Fangnon meldde de aanvallen
bij de politie. De politie pakte hem echter op en beschuldigde hem er van valse informatie te hebben gegeven. Hij is op
borgtocht vrij, maar er loopt nog een onderzoek tegen hem.
Schrijf een brief naar de Nigeriaanse autoriteiten en roep hen op alle aanklachten tegen Maurice Fangnon te laten
vallen.
Goed nieuws!
Goed nieuws!
Goed nieuws! Sudanese mensenrechtenverdediger na acht maanden vrij Op 29 augustus
werd Mudawi Ibrahim Adam samen met vijf andere mensenrechtenverdedigers vrijgelaten. Hij werd vastgehouden op grond van
zes verzonnen aanklachten, waaronder het ondermijnen van het grondrechtelijk systeem. Hiervoor kon hij de doodstraf of
een levenslange celstraf krijgen. Alle aanklachten zijn inmiddels ingetrokken.
Mudawi is inmiddels herenigd met zijn familie. Amnesty is enorm opgelucht dat Mudawi weer een vrij man is. Dank aan
iedereen die actie voor hem voerden.
Wilt u meer weten over Amnesty International? Kijk dan op de website: www.amnesty.nl .
Wijzigingen/opmerkingen/suggesties graag doorgeven aan Hanna v.d. Avert: hannavdavert@gmail.com of Henny Veldman:
hennyveldman@planet.nl
Portokosten: in NL 1 of ¬ 0,78. Buiten NL: Internationaal 1 of ¬ 1,33
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03-12-2017
Zondag 3 december 2017 is het weer Amnesty zondag
Dit keer geen gewone schrijfactie maar een actie
in het kader van de jaarlijkse schrijfmarathon van
Amnesty op 10 december. Dat is de dag van de
rechten van de mens.
Wij vieren tevens het 40 jarig bestaan van
Amnesty in de Westelijke Mijnstreek.
Zondag schrijven we vast 5 brieven voor de
schrijfmarathon.
Ook zal er een stand staan van Amnesty in de hal
van de kerk.
Doet u weer mee?

Riet Coolsma/Hans Pelman, 03-12-2017
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10-12-2017
Amnesty International Westelijke Mijnstreek bestaat 40 jaar!
Is dat het vieren waard, vragen wij ons af&&&
En ons antwoord is volmondig..&natuurlijk. Maar
ook&.nee er valt eigenlijk niets te vieren, zie
wat er allemaal nog wereldwijd gebeurt.
Toch willen wij vieren dat de pen nog steeds haar
kracht niet verloren heeft in de strijd tegen
onrecht. De pen maakt mensen ervan bewust dat we
geen oorlog hoeven voeren als onze stem en onze
pen maar krachtig genoeg zijn.En daarom gaan wij
samen brieven schrijven.
Kom op 10 december 2017 schrijven tussen 14 en 17
uur in Ernestos Cantina te Sittard op de Markt.
Samen met burgemeesters uit de regio schrijven we en herdenken we.
Deze middag wordt opgeluisterd door de cabaretgroep De Tutjes, die een speciaal programma heeft geschreven voor
Amnesty. (tussen 15 en 16 uur)
Iedereen is van harte welkom!
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