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Amnesty International: schrijfactie februari 2018

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.
Israël dwingt een bedoeïenengemeenschap in de bezette Westbank hun land te verlaten. Zo�n 58 families met meer dan 150
kinderen dreigen elk moment uit hun huis gezet te worden.Het Israëlisch leger stuurde op 1 november 2017 een
ontruimingsbevel uit waarin stond dat de Jahalin-bedoeïen in Jabal al-Baba hun land moeten verlaten. Hun huizen bevinden
zich in de door Israël bezette Westbank. Israël verplaatste de Jahalin bedoeïenen in de jaren vijftig ook al eens. Ze
werden toen vanuit de Negeb- woestijn in het zuiden van Israël naar de Westbank verplaatst.
Toen Israël in 1967 de Westbank bezette werd het graasland van de bedoeïenen ingenomen om Israëlische nederzettingen te
bouwen. De traditionele nomadische manier van leven van de bedoeïenen werd onmogelijk gemaakt en ze werden gedwongen om
zich te vestigen in kleine tentenkampen rond Oost Jeruzalem. Nu moeten ze ook hier vandaan.
De Jabal al-Baba gemeenschap hoorde op 16 november dat ze binnen een week hun huizen moesten verlaten omdat ze
�illegaal gebouwd� zouden hebben op het land. Ze probeerden het besluit tevergeefs aan te vechten. De gemeenschap heeft
nieuwe grond toegewezen gekregen naast de voormalige vuilstortplaats van Jeruzalem.
Sinds het ontruimingsbevel leven de families in angst. De Israëlische autoriteiten proberen de bedoeïenen te dwingen
het gebied te verlaten door hun huizen te slopen en middelen van bestaan te vernietigen. Dit is een oorlogsmisdaad en
schending van internationale mensenrechten, waaronder het recht op huisvesting.
Schrijf  een brief naar de Israëlische autoriteiten. Roep hen op het ontruimingsbevel onmiddellijk in te trekken en de
vernielingen van bedoeïenen huizen te stoppen.
Goed nieuws!         Goed nieuws!          Goed nieuws! 
Egyptische Mahienour el-Massry vrij 
Dinsdag 16 januari werd de Egyptische mensenrechtenadvocaat Mahienour el-Massry vrijgelaten. Zij was veroordeeld tot
twee jaar cel omdat zij vreedzaam had deelgenomen aan een demonstratie.
Op 14 juni 2016 deed Mahienour el-Massry mee aan een demonstratie in Alexandrië tegen het besluit van de regering om de
macht over de eilanden Tiran en Sanafir over te dragen aan Saudi-Arabië. In november werd zij daarom opgepakt en in
december werd ze veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor �deelname aan een illegaal protest� en �geweldpleging�.
Op 13 januari sprak het Hof van Beroep El-Massry vrij. El-Massry mocht drie dagen later de gevangenis verlaten.
Duizenden mensen zitten in Egypte nog zonder geldende reden vast omdat de autoriteiten activisten en maatschappelijke
organisaties de mond snoeren.

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  ¬ 0,83.   Buiten NL: Internationaal 1 of ¬ 1,40
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Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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04-03-2018

VROUWENDAG: STEUN AZZA SOLIMAN UIT EGYPTE

Azza Soliman uit Egypte komt op voor vrouwen die
slachtoffer zijn van marteling, huiselijk geweld
of verkrachting. In Egypte is dit voor de
autoriteiten een doorn in het oog. Azza is al
verschillende keren gearresteerd, ze wordt
voortdurend lastiggevallen.
Met smaadcampagnes wordt ze zwart gemaakt.
Kranten en televisiezenders bestempelen haar als
�vijand van het volk�. Nu ligt ze weer onder vuur
en kan 15 jaar gevangenisstraf krijgen voor
verzonnen aanklachten. Elke dag loopt de
Egyptische Azza Soliman gevaar omdat zij opkomt
voor slachtoffers van marteling en verkrachting.
Het net sluit zich om wie opkomt voor anderen.
Wereldwijd wordt het steeds gevaarlijker om op te
komen voor mensenrechten. Ook in Egypte. Meer dan
ooit krijgen mensenrechtenverdedigers zoals Azza
Soliman te maken met intimidatie, lastercampagnes,
geweld en gevangenisstraf.
Nieuwe wetten maken hen monddood. En elk jaar
worden meer activisten vermoord. Regeringen,
gewapende groeperingen en bedrijven zorgen er zo
voor dat het net zich steeds verder sluit om wie
op vreedzame wijze zijn mening geeft. Kom in actie
tegen deze alarmerende aanval op verdedigers van
de mensenrechten en stuur Azza een kaart.
Op 8  maart is het weer Internationale
Vrouwendag. Dit jaar willen we steun geven aan
Azza Soulman. Op zondag 4 maart, Amnesty-zondag,
liggen er in de kerk petitielijsten om te
ondertekenen. Doet u ook mee?Namens Amnesty, Riet
Coolsma

Activiteiten/Monica  Bosman, 04-03-2018
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Amnesty International: schrijfactie april 2018

De slachtoffers van mensenrechtenschendingen die
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:
<ul style="list-style-type: disc; 

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.
Wit-Rusland: twee mannen wachten op hun executie  Viachaslau Sukharko en Aliaksandr Zhylnikau kregen op 20 januari 2018
de doodstraf opgelegd. Ze kregen eerder in maart 2017 levenslang voor moord maar de openbaar aanklager ging in hoger
beroep. Ze zijn nu in afwachting van hun executie.Wit-Rusland past als enige land in Europa en Centraal-Azië de
doodstraf nog toe. Volgens de autoriteiten zitten er op dit moment zeven mensen in een dodencel. Dit is niet te
bevestigen omdat gegevens over het aantal doodstraffen en executies niet openbaar zijn.De doodstraf wordt in Wit-Rusland
vaak opgelegd na een oneerlijk proces waarbij niet zelden gebruik gemaakt wordt van bekentenissen gekregen door
marteling. Executies worden uitgevoerd in het geheim. De familie kan geen afscheid nemen en wordt zelfs niet verteld
waar de lichamen zijn begraven. Dit schendt de rechten van de veroordeelden en hun nabestaanden.Amnesty is overal en
altijd tegen de doodstraf. Het is een schending van het recht op leven zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens. Bovendien is het een vorm van marteling.Schrijf  een brief naar president Lukashenka van
Wit-Rusland. Roep hem op onmiddellijk een moratorium op executies in te stellen als een eerste stap naar afschaffing van
de doodstraf.
Goed nieuws!  Goed nieuws!  Goed nieuws! 
El Salvador: vrouw vrij die gevangenisstraf kreeg na doodgeboren kind De 34-jarige Maira Verónica Figueroa Marroquín is
op 14 maart 2018 vrijgelaten. De El Salva-doraanse zat 15 jaar in de gevangenis nadat ze een doodgeboren kindje kreeg.
Ze was tot 30 jaar gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging van abortus. Het is een grote opluchting dat Maira
Marroqaín is vrijgelaten, maar het is diep triest dat zij bijna de helft van haar leven vastzat.In El Salvador is
abortus sinds 1997 in alle gevallen verboden, ook als een vrouw of meisje zwanger raakt na verkrachting, incest of
wanneer haar leven door de zwangerschap gevaar loopt. Hierdoor is een cultuur van achterdocht ontstaan voor zwangere
vrouwen die een miskraam krijgen of van wie de baby kort na de geboorte overlijdt.Amnesty International roept de El
Salvadoraanse autoriteiten op onmiddellijk een moratorium in te stellen op de abortuswet, zoals ook het VN-Comité voor
de Eliminatie van Geweld tegen Vrouwen heeft aanbevolen. Doel daarvan is om abortus niet langer als misdrijf te
zien.Bovendien moeten vrouwen toegang krijgen tot een legale en veilige abortus, in ieder geval als hun leven of hun
fysieke en mentale gezondheid gevaar loopt en wanneer de zwangerschap het gevolg is van verkrachting, incest of wanneer
de foetus fatale schade heeft.
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  ¬ 0,83.   Buiten NL: Internationaal 1 of ¬ 1,40

Riet Coolsma/Hans  Pelman, 01-04-2018
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Schrijfactie Amnesty International augustus 2018
U kunt schrijven tot 1 september 2018
Het slachtoffer van mensenrechtenschendingen dat u in deze informatiebrief aantreft kunt u helpen met een verzoek aan
of een protest bij de betreffende autoriteiten. Zie bijgaande brieven:-  brief ambassade Thailand 
-  brief politie Thailand 

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.

Schrijfactie Thailand: bekende advocate onterecht opgepakt 
Sirikan Charoensiri, ook wel bekend als June, is advocaat en een prominente Thaise mensen-rechtenverdediger. Ze
riskeert een celstraf van vijftien jaar enkel en alleen omdat ze aanwezig was bij een protest.
June werd eind 2016 in Thailand opgepakt nadat ze bij de Verenigde Naties sprak over de men-senrechtensituatie in het
land. De politie beweert nu dat June de wet overtrad door aanwezig te zijn bij een �illegaal� studentenprotest in juni
2015. Er waren toen demonstraties in heel Bangkok. De studenten eisten een einde aan de militaire macht in Thailand.
June ging met de demonstranten mee om te kijken hoe de politie hen behandelde en om eventueel juridische hulp te bieden.
De politie pakte later veertien studenten op.
June wordt nu naar alle waarschijnlijkheid samen met de studenten die ze probeerde te beschermen, vervolgd. Als de
rechter bepaalt dat ze schuldig is, kan ze een straf van vijftien jaar cel krijgen.
Schrijf  een brief aan de Thaise autoriteiten. Roep hen op Sirikan Charoensiri niet te vervolgen en ervoor te zorgen
dat zij haar werk ongehinderd kan doen.
Goed nieuws!                Goed nieuws!            Goed nieuws! 
Cuba: milieuactivist vrijgelaten 
Ariel Ruiz Urquiola uit Cuba is op 3 juli 2018 vrijgelaten. De milieuactivist kreeg op 8 mei 2018 een jaar
gevangenisstraf opgelegd voor het beledigen van boswachters die zijn land bezochten. Urquiola begon in 2016 een
milieuproject op land rondom zijn huis om lokale plantensoorten te beschermen en om duurzame landbouwprojecten te
ontwikkelen. Het land is eigendom van de staat en hij had toestemming om het te bewerken.
Toen begin mei twee boswachters Urquiola�s land bezochten, vroeg hij de twee om zich te identificeren en noemde hen
�rurale politie�. De boswachter interpreteerden die term als �rurale bewakers�, wat in Cuba een negatieve bijklank
heeft. Het verwijst naar ambtenaren van de regering van de voormalige president Batista,  Urquiola�s familie denkt dat
de autoriteiten hem wilden straffen voor zijn inzet voor duurzame landbouw in het westen van Cuba. Iemand die land
gebruikt dat eigendom is van de staat, verliest dat recht wanneer hij niet meer op het land aanwezig is. Met de
gevangenisstraf zou Ariel Urquiola dat recht verliezen.
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:
dickveldman30442@gmail.com
Portokosten: in NL 1 of  ¬ 0,83.   Buiten NL: Internationaal 1 of ¬ 1,40.

Riet Coolsma/Hans  Pelman, 01-08-2018
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Amnesty International: schrijfactie september 2018
U kunt schrijven tot 1 oktober 2018
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 de 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.
Schrijfactie Egypte: dappere vrouwenrechtenactiviste vast 
De Egyptische vrouwenrechtenactiviste Amal Fathy sprak zich uit tegen seksuele intimidatie in haar land. Ze zit nu al
bijna drie maanden vast. Haar gezondheid gaat hard achteruit. Ze heeft last van een extreme mate van stress en kan
nauwelijks meer op haar benen staan. Ze zit vast vanwege een video over seksuele intimidatie.
Fathy deelde op 9 mei op sociale media haar eigen ervaring met seksuele intimidatie. Ook bekritiseerde ze de Egyptische
overheid, die er niet in slaagt om vrouwen te beschermen. Ze kreeg een golf van kritiek en dreigementen over haar heen
op sociale media. Twee dagen later pakte de politie haar midden in de nacht thuis op. Ook haar man, voormalig
Amnesty-onderzoeker en directeur van een Egyptische mensenrechtenorganisatie, en hun 3-jarige kind moesten mee naar het
politiebureau. Haar man en kind werden later die dag vrijgelaten.
Amal Fathy zit nog steeds in voorarrest. Ze wordt beschuldigd van het verspreiden van vals nieuws. Ook onderzoeken de
autoriteiten of ze banden heeft met de verboden 6 April Jeugdbeweging.
Schrijf  een brief aan de Egyptische autoriteiten. Roep hen op Amal Fathy onmiddellijk haar vrijheid terug te geven.
Goed nieuws!       Goed nieuws!       Goed nieuws! 
Azerbeidzjan: gewetensgevangene Mammadov vrijgelaten 
In Azerbeidzjan is Ilgar Mammadov vrijgelaten. De voormalige oppositieleider werd in 2013 gearresteerd en tot 7 jaar
gevangenisstraf veroordeeld vanwege het aanzetten tot geweld. Dat was een valse aanklacht.
Mammadov werd op 4 februari 2013 opgepakt op het moment dat hij rellen in het noordwesten van Azerbeidzjan gadesloeg.
Hij had toen net bekendgemaakt het tegen president Aliyev op te nemen bij de presidentsverkiezingen later dat jaar.
Hij is nu vrijgelaten, maar  de 2 jaar gevangenisstraf die hij nog te gaan had is niet vernietigd maar opgeschort. Hij
kan dus later alsnog opgepakt worden om die uit te zitten. Al vanaf zijn arrestatie heeft Amnesty International om zijn
onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating gevraagd en zal de autoriteiten blijven oproepen tot vernietiging van de
veroordeling.
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:
dickveldman30442@gmail.com 
Portokosten: in NL 1 of  ¬ 0,83.   Buiten NL: Internationaal 1 of ¬ 1,40

Activiteiten/Hans  Pelman, 01-09-2018

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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Amnesty schrijfactie oktober 2018
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.
Schrijfactie Angola 
Joaquim Costa Zangui is jongerenlid van een kleine oppositiepartij in Angola. Op 12 augustus 2018 werd hij ontvoerd
door twee onbekende mannen. Het is niet bekend waar hij is. Hij is ook wel bekend als Lutambi. Joaquim is schoolleraar
en studeert rechten  Hij is ook zeer actief in de gemeenschap van Massaque, een stad in de provincie Luanda aan de
noordkust van Angola. De dag voor zijn verdwijning organiseerde hij de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter van een
commissie die die de belangen behartigt van de inwoners van Massaque. Hij zou zelf ook plaatsnemen in de commissie. 
Naar alle waarschijnlijkheid hebben de Angolese autoriteiten iets te maken met zijn verdwijning. Oppositieleden en
dissidenten zijn in Angola vaak het doelwit van arrestaties en verdwijningen.
Goed nieuws!        Goed nieuws!       Goed nieuws! 
Na meer dan veertien maanden gevangenschap is Taner KÄ±lÄ±ç, voormalig voorzitter van Amnesty Turkije, vrij. Een
rechtbank in Istanbul beval vandaag zijn vrijlating. Hij is terug bij zijn vrouw en kinderen. Taner KÄ±lÄ±ç liet in een
reactie weten: �Ik wil iedereen bedanken voor de solidariteit die ze me getoond hebben. De gedachte dat mensen over de
wereld, van Benin tot Noorwegen, onder de hete zon en in de vrieskou, mij steunden beurde mij op in de gevangenis. Het
deed me beseffen hoe belangrijk internationale solidariteit is in de strijd voor mensenrechten.�

Wilt u meer weten over Amnesty International? Kijk dan op de website: www.amnesty.nl.
Wijzigingen/opmerkingen/suggesties graag doorgeven aanHanna v.d. Avert: hannavdavert@gmail.com   ofHenny Veldman:
dickveldman30442@gmail.com 
Portokosten:  in NL 1 of  ¬ 0,83.   Buiten NL: Internationaal 1 of ¬ 1,40

Riet Coolsma/Hans  Pelman, 01-10-2018

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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Amnesty schrijfactie november 2018
U kunt schrijven tot december 2018
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 de 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.
Schrijfactie Sri Lanka: activiste ernstig bedreigd De Sri Lankaanse journalist en cartoonist Prageeth Eknaligoda
verdween op 24 januari 2010 in de hoofdstad Colombo. Zijn vrouw Sandhya Eknaligoda, inmiddels een bekende activiste,
vecht sindsdien voor gerechtigheid. Vanwege haar strijd wordt ze nu op sociale media lastig gevallen en zelfs met de
dood bedreigd.
Het aantal bedreigingen aan het adres van Sandhya Eknaligoda stapelen zich inmiddels op. In mei werd een prominente
Boeddhistische monnik veroordeeld omdat hij haar in 2016 in het openbaar had bedreigd.
In een lastercampagne op sociale media wordt ze afgeschilderd als een aanhanger van de Tamil Tijgers, een verboden
gewapende groepering. Ook dreigen mensen haar te laten verdwijnen, te doden of haar kinderen geweld aan te doen.
Schrijf  een brief aan de autoriteiten van Sri Lanka. Roep hen op onderzoek te doen naar de verdwijning van Prageeth
Eknaligoda en Sandhya Eknaligoda te beschermen.
Goed nieuws!    Goed nieuws!   Goed nieuws! 
India: Dalit-activist vrijgelaten In India is Chandrashekhar Azad vrijgelaten. De activist zet zich in voor de rechten
van de Dalit, de onaanraakbaren die onderaan de maatschappelijke ladder en buiten het kastesysteem staan.
Hij werd elf maanden gevangengehouden. Amnesty International voerde actie voor de vrijlating van Chandrashekhar Azad.
Ook wij  hebben in januari brieven voor hem naar de autoriteien gestuurd.
Azad is de oprichter van het �Bhim-leger�, een groep Dalit-activisten die campagnevoeren tegen discriminatie en geweld
dat het gevolg is van het kastesysteem. Ze runnen zo�n driehonderd scholen voor Dalit-kinderen die weinig kansen krijgen
zich te ontwikkelen.
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:
dickveldman30442@gmail.com 
Portokosten: in NL 1 of  ¬ 0,83.   Buiten NL: Internationaal 1 of ¬ 1,40

Riet Coolsma/Hans  Pelman, 01-11-2018
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Amnesty International
10 december, de Dag van de Rechten van de Mens.2 december Write for Rights-schrijf-actie9 december schrijfactie
10 december, de Dag van de Rechten van de Mens. 
Rond 10 december voeren we dit jaar actie voor vrouwelijke men-senrechtenactivisten van over de hele wereld. Vrouwen
die demonstreren voor gelijke kansen, kritiek uiten op hun regering, zich niet laten wegsturen van hun land. Want
vrouwen die hun nek durven uit te steken krijgen nog vaker dan mannen te maken met (seksuele) intimidatie,
laster-campagnes en verkrachting.
2 december in de Ontmoetingskerk, in Beek en in de Johanneskerk 
Wij zullen op zondag 2 december in onze eigen kerken stilstaan bij de acties van 10  december. We doen weer mee met
Write for Rights-schrijf-actie (voorheen Schrijfmarathon) om deze vrouwen  te helpen. Er kunnen meerdere brieven
getekend worden, die samen worden opgestuurd naar het hoofdkantoor van Amnesty. Net als voorgaande jaren. Alle brieven
wor-den in de kerken getekend en niet mee naar huis genomen. We richten  alle aandacht op deze landelijke actie.
En natuurlijk is er ook weer  in de Johannes- en de Ontmoetingskerk een stand, waar kaarten, kaarsen en andere
artikelen verkocht worden. U steunt hier mee het regionale werk van Amnesty.
U kunt ook  brieven komen schrijven  op zondag 9 december 2018  tussen 14 en 17 uur in Ernesto�s Cantina Mexicana te
Sittard op de Markt. 
Met muzikale opluistering door Jesse Deledda en vrienden van de Kunst-bende.
Iedereen is van harte welkom! We zouden uw komst erg op prijs stellen.
Riet Coolsma en Henny VeldmanAmnesty International Westelijke Mijnstreek.

Activiteiten/Hans  Pelman, 01-12-2018
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