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06-01-2019
Amnesty International: schrijfactie januari 2019
U kunt schrijven tot 1 februari 2019
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 Burundi: absurd lange straf voor activist Mensenrechtenverdediger Germain Rukuki werd in april dit jaar
veroordeeld tot 32 jaar celstraf omdat hij streed tegen marteling in Burundi.
Rukuki zou in 2016 onder meer de staatsveiligheid hebben bedreigd, omdat hij als werknemer van de inmiddels verboden
organisatie ACAT-Burundi zich inzette tegen marteling. De rechter veroordeelde hem ook voor deelname aan een
rebellerende beweging.
Maatschappelijke organisaties worden in Burundi steeds meer onderdrukt, nadat in april 2015 een politieke crisis
uitbrak. President Nkurunziza besloot toen zich voor een derde termijn herkiesbaar te stellen. Daarop braken massale
protesten uit. Veel mensenrechtenverdedigers zijn het land ontvlucht. Degenen die nog in Burundi zijn, worden geregeld
bedreigd, gearresteerd en vervolgd na valse aanklachten.
Schrijf een brief aan de autoriteiten van Burundi. Roep hen op Germain Rukuki onmiddellijk vrij te laten.
Goed nieuws! Goed nieuws! Goed nieuws!
Egyptische rechter beveelt vrijlating Amal Fathy. Wij hebben in september 2018 voor haar vrijlating naar de
Egyptische autoriteiten geschreven.
In september vorig jaar werd de Egyptische vrouwenrechtenverdediger Amal Fathy veroordeeld tot 2 jaar voorwaardelijke
gevangenisstraf omdat zij in een video kritiek leverde op de autoriteiten, die seksuele intimidatie niet weten in te
dammen. Ze zit al zeven maanden onterecht in voorarrest vanwege een andere rechtszaak. Gisteren beval de rechter Fathys
voorwaardelijke vrijlating.
Amnesty vindt dat Amal Fathy zo snel mogelijk moet worden vrijgelaten, zodat zij kan terugkeren naar haar familie. En
dat de Egyptische autoriteiten alle aanklachten tegen haar moeten intrekken, omdat zij zich vreedzaam uitspreekt tegen
seksuele intimidatie. Dat is een schandalige schending van haar recht op vrije meningsuiting.
Wilt u meer weten over Amnesty International? Kijk dan op de website: www.amnesty.nl .
Wijzigingen/opmerkingen/suggesties graag doorgeven aan:Henny Veldman-Klunder: dickveldman30442@gmail.com Portokosten:
in NL 1 of ¬ 0,87. Buiten NL: Internationaal 1 of ¬ 1,45

Riet Coolsma/Monica Bosman, 06-01-2019
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3421, Subitem: 43.
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06-01-2019
MAANDELIJKS BRIEVEN SCHRIJVEN VOOR AMNESTY
In het nieuwe jaar gaan we elke week om en om gezamenlijk kerken in onze grote kerken.
Wij zijn gewend dat we de eerste zondag van de maand de brieven neerleggen voor Amnesty en daar dan ook aandacht aan
schenken. Het nieuwe rooster geeft aan dat de eerste zondag van de maand de dienst steeds in de Johanneskerk plaats
vindt, en de tweede zondag van de maand steeds in de Ontmoetingskerk.
Wij hebben besloten dat we de eerste zondag van
de maand de briefschrijfactie in de Johanneskerk
houden en de tweede zondag van de maand in de
Ontmoetingskerk.Dat betekent dat u in beide kerken
de gelegenheid heeft om de brieven mee te nemen,
te ondertekenen en thuis te versturen.
Wij willen u nog danken voor de landelijke
schrijfactie die we op zondag 2 december in beide
kerken hebben gehouden.We hebben samen 297 brieven
geschreven. Dat is een mooi resultaat. Hartelijk
dank hiervoor.
Wij hopen in het nieuwe jaar opnieuw op uw steun zodat we weer mensen kunnen helpen die de steun van Amnesty zo hard
nodig hebben.
'Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken'.
Henny Veldman en Riet Coolsma
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03-02-2019
Amnesty International: schrijfactie februari 2019
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 adresbenodigde 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 Vietnam: activist niet veilig in gevangenis De Vietnamese mensenrechtenverdediger Tráº§n Thi Nga werd
bijna 2 jaar geleden opgepakt voor haar deelname aan een protest. Ze werd in de gevangenis aangevallen. Zeer
waarschijnlijk in opdracht van de gevangenisdirecteur.
Tráº§n Thi Nga is arbeids- en landrechtenactiviste. Ze ging in 2017 de straat op om de overheid op te roepen
maatregelen te nemen na een grote milieuramp in 2016 waarbij een staalfabriek gif dumpte in de zee. Ze kreeg negen jaar
cel en vijf jaar huisarrest omdat ze propaganda tegen de staat zou verspreiden.
Tráº§n Thi Nga is in de gevangenis meermaals in elkaar geslagen door medegevangenen. Ze dreigden haar zelfs te
vermoorden. De gevangenisautoriteiten willen haar hiermee waarschijnlijk straffen. Ook mag ze geen bezoek ontvangen
omdat ze geen bekentenis wil afleggen.
Schrijf een brief aan de minister van Openbare Veiligheid. Roep hem op Tráº§n Thi Nga onmiddellijk vrij te laten.
Goed nieuws!
Goed nieuws!
Goed nieuws!
Indonesië: Johan Teterissa vrijgelaten In Indonesië is gewetensgevangene Johan Teterissa vrijgelaten. Hij werd in juni
2007 opgepakt nadat hij deelnam aan een vreedzame demonstratie. Deze vond plaats op Ambon, de hoofdstad van de Molukken.
Hij werd veroordeeld voor rebellie en kreeg 15 jaar gevangenisstraf. Die beschuldiging wordt door de Indonesische
autoriteiten vaker gebruikt om vreedzame activisten vast te zetten.
Hij werd in 2009 overgeplaatst naar een gevangenis op Java, meer dan 2500 kilometer van huis. In augustus 2018 werden
hij en zes anderen gevangenen vanuit Java overgeplaatst naar een gevangenis in Ambon, zodat hij weer dichter bij zijn
familie was.
Na zijn vrijlating op 25 december 2018 keerde Teterissa terug naar zijn woonplaats op de Molukken. Tijdens een
telefoongesprek bedankte hij de Amnesty-mensen die lang voor zijn onvoorwaardelijke vrijlating actievoerden en hem als
gewetensgevangene beschouwden en niet als crimineel.Wij hebben tijdens de schrijfmarathon eind 2016 actie voor hem
gevoerd.
Wilt u meer weten over Amnesty International? Kijk dan op de website: www.amnesty.nl .
Wijzigingen/opmerkingen/suggesties graag doorgeven aan:Henny Veldman-Klunder: dickveldman30442@gmail.com Portokosten:
in NL 1 of ¬ 0,87. Buiten NL: Internationaal 1 of ¬ 1,45

Riet Coolsma/Hans Pelman, 03-02-2019
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3494, Subitem: 43.
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10-03-2019
AMNESTY INTERNATIONAL: ACTIE VOOR
INTERNATIONALE VROUWENDAG 8 MAART
Op zondag 10 maart willen wij in de Ontmoetingskerk actie voeren voor Saudische activisten die zich hebben ingezet
tegen het autorijdverbod voor vrouwen.
Sinds afgelopen zomer is dat rijverbod opgeheven,
maar Loujain al-Hathoul,Iman al-Nfjan, Aziza
al-Yousef en andere activisten die zich hiervoor
inzetten, zitten gevangen en worden gemarteld.
1. We verzamelen handtekeningen op een petitie
waarin we de Saoedische autoriteiten oproepen om
deze activisten te beschermen tegen marteling en
hen onmiddellijk vrij te laten.2. We sturen
groetenkaarten naar de gevangenis waar Loujan,
Iman en Aziza vastzitten om deze dappere vrouwen
een hart onder de riem te steken.3. En, vanwege
internationale vrouwendag hebben we ook kaartjes
die je zelf kunt sturen naar iemand die jij
bewondert. Zo kun je iemand in het zonnetje zetten
en laten weten dat je aan haar denkt.Deze actie
komt in maart in plaats van de briefschrijfactie
die we maandelijks plannen.
Ook samen op weg met Amnesty?Nu we dit jaar
gezamenlijk optrekken als twee gemeenten door
om-en-om te kerken in de Ontmoetingskerk en in de
Johanneskerk, hebben Henny Veldman en Riet Coolsma
besloten om de brievenactie van Amnesty altijd te plannen op de 1e zondag van de maand in de Johanneskerk en niet meer
op meerdere locaties. Wilt u liever de brieven iedere maand per mail ontvangen. Dat kan ook. Even een mailtje naar Henny
Veldman, dickveldman30442@gmail.com, en het komt in orde.
Het is verheugend hoeveel gemeenteleden betrokken zijn bij het werk van Amnesty.
Op zondag 3 februari zijn er 86 brieven meegenomen om te ondertekenen en te versturen. Daar zijn wij heel blij mee en
danken u namens Amnesty, die blijft opkomen voor mensenrechten. Wij laten de mensen die opkomen voor een vreedzame
samenleving niet in de steek.
Henny Veldman en Riet Coolsma

Activiteiten/Monica Bosman, 10-03-2019
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07-04-2019
Amnesty International: schrijfactie april 2019
U kunt schrijven tot 1 mei 2019
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 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.
Casus Verenigde Staten
De 39-jarige Valquiria vluchtte in maart 2018 met haar 7-jarig zoontje uit Brazilië. Ze vroeg om bescherming bij de
grens tussen Mexico en de VS, in El Paso (Texas). Ze werd opgesloten en zonder reden gescheiden van haar zoontje. Ze
heeft hem al bijna een jaar niet gezien.
Valquiria besloot te vluchten nadat drugshandelaren haar en haar zoontje meermaals bedreigden met de dood. Een
asielambtenaar oordeelde op 27 maart 2018 dat Valquirias verhaal geloofwaardig was. Ze mocht asiel aanvragen. Maar in
september werd haar verzoek afgewezen. Ze is nu in beroep en zit nog altijd vast.
Valqueiria s zoontje woont bij zijn vader aan de andere kant van de Verenigde Staten. Hij is getraumatiseerd en
begrijpt niet waarom zijn moeder niet thuiskomt. Hij mag haar wel bezoeken, maar er is geen geld voor de reis.
Schrijf een brief naar Corey Price, de directeur van het kantoor van de Immigration and Customs Enforcement in El
Paso. Roep hem op Valquiria in afwachting van de uitkomst van haar asielverzoek op humanitaire gronden vrij te laten.
Goed nieuws!
Goed nieuws!
Goed nieuws!
Rond 10 december vorig jaar voerden we tijdens de Write for Rights-schrijfactie (voorheen Schrijfmarathon) actie voor
vrouwelijke mensenrechtenactivisten van over de hele wereld. Vrouwen die demonstreren voor gelijke kansen, kritiek uiten
op hun regering, zich niet laten wegsturen van hun land. En met succes!
o Politie beschermt demonstraties voor vrouwenrechten Oekraïne
Dit jaar werden de demonstranten op 8 maart goed beschermd door de politie, die van te voren ook veiligheidsmaatregelen
met de demonstranten had doorgesproken. De demonstraties verliepen zonder incidenten. Een mooi succes voor de
vrouwenbeweging in Oekraïne.
o Kirgizië ratificeert VN-verdrag voor mensen met handicap
Amnesty International is blij dat Kirgizië het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap heeft
geratificeerd. Dit betekent een tastbare vooruitgang in het tegengaan van voor-oordelen en misvattingen over mensen met
een handicap.
Wilt u meer weten over Amnesty International? Kijk dan op de website: www.amnesty.nl .
Wijzigingen/opmerkingen/suggesties graag doorgeven aan:Henny Veldman-Klunder: dickveldman30442@gmail.com Portokosten:
in NL 1 of ¬ 0,87. Buiten NL: Internationaal 1 of ¬ 1,45

Activiteiten/Hans Pelman, 07-04-2019
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3647, Subitem: 43.
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01-05-2019
Amnesty International: schrijfactie mei 2019
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 adresbenodigde 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 Eritrea: 22-jarige al 6 jaar in geheime gevangenis Ciham Ali Ahmed wordt al ruim zes jaar vastgehouden op
een geheime locatie. Ze is nergens voor aangeklaagd. Naar alle waarschijnlijkheid proberen de Eritrese autoriteiten
Cihams vader te straffen. Ze denken dat hij betrokken was bij een poging de regering omver te werpen.
Ciham werd op 8 december 2012 opgepakt toen ze Eritrea probeerde te verlaten zonder toestemming van de overheid. Ze was
toen vijftien jaar oud. Normaal gesproken zou ze hiervoor een celstraf van zes maanden krijgen.
Naar alle waarschijnlijk zit Ciham nog altijd vast omdat de autoriteiten haar vader willen straffen. Haar vader was
voormalig minister van Informatie in Eritrea. Hij wordt er van verdacht een groep militairen in 2013 te hebben geholpen
die een staatsgreep wilden plegen.
Eritrea kent een verplichte diensttijd, ook voor meisjes, die tientallen jaren duurt en neerkomt op gedwongen arbeid.
Daarom proberen veel mensen, vooral jongeren zoals Ciham, het land te ontvluchten.
Schrijf een brief naar de autoriteiten van Eritrea. Roep hen op Ciham onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.
Goed nieuws! Goed nieuws! Goed nieuws!
Saudi-Arabië: drie vrouwelijke activisten vrijgelaten, maar verzonnen aanklachten blijven.
Misschien herinnert u zich nog dat er rond 10 maart actie gevoerd is voor deze vrouwen. In diverse kerken hebt u een
petitielijst kunnen tekenen, waarmee de Saoedische autoriteiten opgeroepen wer-den om deze activisten niet te martelen
en onmiddellijk vrij te laten.
Dit is natuurlijk heel goed nieuws, maar slechts een stap in de goede richting. Amnesty roept verder de Saudische
autoriteiten op om alle aanklachten tegen de drie vrouwen in te trekken, evenals tegen de andere vrouwelijke
mensenrechtenverdedigers die nog vastzitten. Allen moeten onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten.
Wilt u meer weten over Amnesty International? Kijk dan op de website: www.amnesty.nl .
Wijzigingen/opmerkingen/suggesties graag doorgeven aan:Henny Veldman-Klunder: dickveldman30442@gmail.com Portokosten:
in NL 1 of ¬ 0,87. Buiten NL: Internationaal 1 of ¬ 1,45

Riet Coolsma/Hans Pelman, 01-05-2019
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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01-06-2019
Amnesty International: schrijfactie juni 2019
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.
Ahmed Mansoor was een van de weinige mensen in de Verenigde Arabische Emiraten die zich nog durfde uit te spreken over
de mensenrechten schendingen in zijn land. Hij schreef hierover op zijn blog en sociale media. Ook gaf hij interviews
aan buitenlandse media. Dit werd hem niet in dank afgenomen.
In 2018 kreeg hij tien jaar cel omdat hij onder meer valse informatie zou hebben gepubliceerd met het doel de reputatie
van de Verenigde Arabische Emiraten te schaden.
Het ziet er naar uit dat de autoriteiten Ahmed Mansoors onterechte straf nog niet voldoende vinden. Zij proberen hem
nog eens extra te straffen door zijn leven in de gevangenis ondragelijk te maken. Zo zit hij al sinds zijn arrestatie in
maart 2017 in eenzame opsluiting. Dit kan worden gezien als een vorm van marteling.
Goed nieuws!
Goed nieuws!
Goed nieuws! De Egyptische mensenrechtenverdediger Hanan Badr el-Din kwam
op 25 april 2019 vrij. Ze zat bijna twee jaar vast zonder ooit een proces te hebben gehad.Hanan Badr el-Din zet zich met
haar organisatie in voor de nabestaanden van mensen die zijn verdwenen, vaak door toedoen van de veiligheidstroepen. Op
6 mei 2017 bezocht ze in een gevangenis net buiten de Egyptische hoofdstad Caïro een man die eerder was verdwenen, maar
weer was opgedoken in de gevangenis. Ze hoopte van hem informatie te krijgen over het lot van haar man, die in 2013
verdween. Tijdens het bezoek werd ze gearresteerd. Badr el-Din werd ten onrechte beschuldigd van lidmaatschap van de in
Egypte verboden Moslimbroederschap, die door de overheid als terroristische organisatie wordt gezien. Zij is wel nog
steeds op zoek naar haar man.
Wilt u meer weten over Amnesty International? Kijk dan op de website: www.amnesty.nl
.Wijzigingen/opmerkingen/suggesties graag doorgeven aan:Henny Veldman-Klunder: dickveldman30442@gmail.com Portokosten:
in NL 1 of ¬ 0,87. Buiten NL: Internationaal 1 of ¬ 1,45

Riet Coolsma/Hans Pelman, 01-06-2019
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3783, Subitem: 43.
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02-08-2019
AMNESTY SCHRIJFACTIE AUGUSTUS
U kunt schrijven tot 1 september 2019
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: - plaats, datumafzender: handtekening, naam en volledig adresbenodigde 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 Paraguay: inheemse gemeenschap mogelijk voor tweede keer van land verjaagd
De inheemse Tekoha Sause-gemeenschap in Paraguay werd in de jaren 70 van hun land verjaagd, waar zonder hun instemming
een waterkrachtcentrale werd gebouwd. Drie jaar geleden keerden ze terug naar een deel van hun land. Het staatsbedrijf
dat eigenaar is van de waterkrachtcentrale eist dit land nu weer op. Mogelijk worden de Tekoha Sause dus weer verdreven
van het land dat al zo lang hun woongebied is.
De Tekoha Sause voeren een jarenlange strijd om het land van hun voorouders, onder aanvoering van Amada Martínez en
Cristóbal Martínez. De twee gemeenschapsleiders komen op voor de rechten van de Tekoha Sause en claimen hun land terug
bij de rechter. Amada Martínez werd in verband met haar activisme bedreigd door mannen in het uniform van de
waterkrachtcentrale. De Tekoha Sause hebben het recht om hun traditionele manier van leven te leiden op het land waar ze
al generaties lang wonen. Volgens zowel de Paraguayaanse grondwet als internationaal recht mogen zij niet van hun land
gestuurd worden als zij daar niet mee hebben ingestemd.
Schrijf vóór 1 september 2019 naar de president van Paraguay. Roep hem op ervoor te zorgen dat de inheemse Tekoha Sause
op hun land kunnen blijven wonen.
Goed nieuws!
Goed nieuws!
Goed nieuws! Rusland laat gewetensgevangene Oyub Titiev voorwaardelijk
vrijDe prominente mensenrechtenverdediger Oyub Titiev uit Rusland zat anderhalf jaar gevangen op grond van een verzonnen
aanklacht. De Tsjetsjeense autoriteiten beweerden dat er drugs in zijn auto zouden zijn gevonden. Titiev ontkende dat.
Amnesty voerde uitgebreid actie voor Titiev.
Hij mocht op 21 juni 2019 de gevangenis verlaten en is voorwaardelijk vrij.
Amnesty is daar verheugd over, maar vindt ook dat hij volledig moet worden vrijgesproken. Amnesty roept de Russische
autoriteiten op om omstandigheden te creëren waarin mensenrechtenverde-digers in Tsjetsjenië en elders in Rusland op een
veilige manier hun werk kunnen doen.
Wilt u meer weten over Amnesty International? Kijk dan op de website: www.amnesty.nl.Wijzigingen/opmerkingen/suggesties
graag doorgeven aan: Henny Veldman-Klunder: dickveldman30442@gmail.comPortokosten: in NL 1 of ¬ 0,87. Buiten NL:
Internationaal 1 of ¬ 1,45

Activiteiten/Monica Bosman, 02-08-2019
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3901, Subitem: 43.
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01-09-2019
Amnesty International: schrijfactie september 2019
U kunt schrijven tot 1 oktober 2019
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:

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.
Drie vrouwelijke Iraanse activisten Anisha Assadolahi, Atefeh Rangriz en Neda Naji namen op 1 mei deel aan een
vreedzame bijeenkomst. De demonstratie vond plaats op de internationale Dag van de Arbeid voor het parlementsgebouw in
Teheran. Veiligheidsagenten sloegen de bijeenkomst hard uiteen en pakten tientallen mensen op, onder wie de drie
vrouwen. Toen journalist Marzieh Amiri informeerde wat er gebeurd was, werd ook zij gearresteerd. Alle vier de vrouwen
worden nu valselijk beschuldigd van misdrijven tegen de nationale veiligheid; ze zouden onder meer propaganda tegen de
staat hebben verspreid. De vrouwen werden wekenlang eenzaam opgesloten, dat is een vorm van marteling. Atefeh Rangriz
en Neda Naji weigerden een chador (een sluier die het hele lichaam behalve het gezicht. Ze werden door de bewakers
geslagen en verwond. Nu zijn ze naar een andere gevangenis gestuurd. Daar zitten ze tussen vrouwen die ernstige
geweldsmisdaden hebben gepleegd. Dat is zeer gevaarlijk voor hen. Marzieh Amiri heeft ook medische zorg nodig omdat ze
lijdt aan epilepsie.
Goed nieuws!
Goed nieuws!
Goed nieuws!
Op 19 augustus werd Evelyn Hernández uit El Salvador door een rechtbank vrijgesproken van moord. Amnesty
International noemt het een overwinning voor mensenrechten en de rechten van vrouwen in El Salvador. Op 6 april 2016
beviel de toen 21-jarige Hernández thuis op het toilet voortijdig van zoontje. Haar kindje overleed aan zuurstoftekort.
Ziekenhuispersoneel waarschuwde de politie en Hernández werd gearresteerd en ervan beschuldigd abortus te hebben
gepleegd. Ze kreeg een gevangenisstraf van 30 jaar opgelegd wegens moord. In hoger beroep oordeelde een rechter later
dat er opnieuw naar het bewijs tegen Evelyn gekeken moet worden. Uit het autopsierapport bleek bijvoorbeeld dat het
kindje ontlasting in zijn luchtwegen had. Op 19 augustus 2019 werd Evelyn Hernández vrijgesproken.
Wilt u meer weten over Amnesty International? Kijk dan op de website: www.amnesty.nl.
Wijzigingen/opmerkingen/suggesties graag doorgeven aan:Henny Veldman-Klunder: dickveldman30442@gmail.com Portokosten:
in NL 1 of ¬ 0,87. Buiten NL: Internationaal 1 of ¬ 1,45

Riet Coolsma/Hans Pelman, 01-09-2019
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3934, Subitem: 43.
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06-10-2019
Amnesty International: schrijfactie oktober 2019
U kunt schrijven tot 1 november 2019
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 brieven in de kerk 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.
Joaquin Elo Ayeto is op 25 februari 2019 voor de derde keer gearresteerd. Hij zou informatie hebben over een plot om
de president te vermoorden.De aanklachten tegen hem veranderen steeds, daarom lijkt het dat hij wordt gestraft omdat hij
lid is van de oppositie partij CPDS. Joaquin werkt voor een mensenrechtenorganisatie. Tijdens zijn voorarrest werd hij
in de cel gemarteld. In de rechtbank liet hij zijn verwondingen zien, maar de rechter weigerde er naar te kijken.
Joaquin mag zijn familie en advocaat al weken niet zijn. Er zijn grote zorgen omdat zijn gezondheid hard achteruitgaat.
Hij heeft al weken last van ernstige diarree en hoge koorts.
Hij heeft hard medische zorg nodig, omdat hij ook verschijnselen van malaria heeft
Goed nieuws!
Goed nieuws!
Goed nieuws!
Oleg Sentsov eindelijk vrij. Bij de gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland kwam de Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov
vrij. Hij werd in 2014 opgepakt op de Krim omdat hij volgens de Russen plannen had om daar een aanslag te plegen.
Daarvoor kreeg hij 20 jaar gevangenisstraf opgelegd. Sentsov zat meer dan 6 jaar gevangen in een strafkamp in een
afgelegen gebied in Siberië Drie duizend kilometer van zijn familie vandaan. In 2018 kreeg hij de prestigieuze
Sacharovprijs voor mensenrechten van het Europees Parlement. Oleg Sentsov en vele anderen werden na de annexatie van de
Krim door Rusland gevangengezet. Zij zijn het slachtoffer van politiek gemotiveerde aanklachten en hadden nooit gevangen
gezet mogen worden, zegt Marie Struthers van Amnesty International.
Wilt u meer weten over Amnesty International? Kijk dan op de website: www.amnesty.nl
.Wijzigingen/opmerkingen/suggesties graag doorgeven aan:Henny Veldman-Klunder: dickveldman30442@gmail.com Portokosten:
in NL 1 of ¬ 0,87. Buiten NL: Internationaal 1 of ¬ 1,45

Riet Coolsma/Hans Pelman, 06-10-2019
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 4052, Subitem: 43.
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15-12-2019
10 DECEMBER , DE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
Tijdens Write for Rights vraagt Amnesty mensen in de hele wereld om brieven te schrijven voor kinderen en jongeren. We
doen dit om hen te ondersteunen, kracht te geven en het mogelijk te maken om te blijven durven waar volwassenen
tekortschieten.
Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt
wetshandhavers om mensen eerlijker te behandelen.
Want niemand wil bekend staan als onderdrukker
folteraar of tiran.
Ons motto is: schrijf een brief, verander een
leven.
Op zondag 15 december schrijven na de dienst in
de Johanneskerk ook voor een aantal jongeren.
Er kunnen dan meerdere brieven worden getekend,
die samen worden opgestuurd naar het hoofdkantoor
van Amnesty. Alle brieven worden in de kerk
getekend en dus niet mee naarhuis genomen. Er zal
ook een stand zijn waar u kerstkaarten en kaarsen
van Amnesty kunt kopen.
U kunt ook
samen brieven schrijvenOp zondag 8 december 2019
tussen 14.00 en 17.00 uurin Ernesto te Sittard op
de Markt.
Schrijft u ook mee? U bent van harte welkom.
Henny Veldman en Riet Coolsma,Amnesty
International Westelijke Mijnstreek

Vervolg op volgende pagina >>
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Vervolg van: 10 DECEMBER , DE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Activiteiten/Monica Bosman, 15-12-2019
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 4120, Subitem: 43.
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01-11-2019
Amnesty International: schrijfactie november 2019
U kunt schrijven tot 1 december 2019
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.
Cuba . Journalist Jesús Quinones Haces is opgepakt vanwege verzet en ongehoorzaamheid als journalist van het Cubanet.
Veroordeeld zonder hoorzitting Roberto de Jesús Quinones Haces zegt dat hij al sinds 2015 af en toe zomaar wordt
opgepakt. Afgelopen april gebeurde het weer en sloegen agenten hem daarbij. Na zijn vrijlating deed hij aangifte.
In augustus werd hij veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Op 11 september werd hij opgepakt om zijn straf uit te
zitten.
Vrijheid van meningsuiting In Cuba worden activisten en journalisten steeds vaker geïntimideerd, gestraft en opgesloten
voor misdrijven die niet in overeenstemming zijn met het internationale recht of die al tientallen jaren in Cuba worden
gebruikt om kritische stemmen het zwijgen op te leggen. Een onafhankelijke rechterlijke macht ontbreekt.
Goed nieuws!
Goed nieuws!
Goed nieuws!
Hajar Raissouni, journalist van het onafhankelijke dagblad Akhbar al-Youm, is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf
vanwege onwettige abortus. Koning Mohammed VI van Marokko heeft haar gratie verleend, dat geldt ook voor haar
verloofde, de gynaecoloog en medewerkers van de kliniek.
Zij is vrijgelaten op 16 oktober, maar had nooit vastgezet en veroordeeld mogen worden. Hajar had nooit veroordeeld
mogen worden op basis van onjuiste aanklachten.
Wilt u meer weten over Amnesty International? Kijk dan op de website: www.amnesty.nl .
Wijzigingen/opmerkingen/suggesties graag doorgeven aan:Henny Veldman-Klunder: dickveldman30442@gmail.com
Portokosten: in NL 1 of ¬ 0,87. Buiten NL: Internationaal 1 of ¬ 1,45

Riet Coolsma/Hans Pelman, 01-11-2019
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 4155, Subitem: 43.
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