AMNESTY INTERNATIONAL
GROEP VELDHOVEN

JAARVERSLAG 2021

Voorwoord
Het jaar 2021 stond nog steeds in het teken van de
coronapandemie. Maatregelen bleven van kracht waardoor het ook
dit jaar bijna niet mogelijk was om fysiek acties te voeren. Maar
mensenrechtenschendingen stoppen niet, dus ging Amnesty door
met het bestrijden van deze schendingen. Regeringen werden ook
dit jaar weer bestookt met brieven waarin aandacht werd gevraagd
voor het lot van mensenrechtenactivisten. Gelukkig konden op tal
van plaatsen de Write for Rights schrijfactiviteiten doorgaan. Tijdens
de Write for Rights voerde Amnesty International actie met de pen
als machtig wapen.
Maart 2022
Amnestygroep Veldhoven

8 maart Internationale Vrouwendag:

In verband met corona kon er geen actie gehouden worden in de
bibliotheek. Om toch aandacht te schenken aan de Internationale
Vrouwendag zat er in ieder jaarverslag een oproep om de nieuwe
verkrachtingswet te ondersteunen. Een wet die seks zonder
wederzijdse toestemming strafbaar stelt als verkrachting.

Collecte en donateur actie:
Vanaf 29 februari 2021 ging de jaarlijkse collecte volledig online.
Dertien collectanten hebben € 1890,- opgehaald.
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De donateur actie bracht € 140,- op.

Financieel jaarverslag 2021
inkomsten
saldo 1-1-2021
donatie

verkoop materiaal
AI

collecte vergoeding

bank
uitgaven
€ 1.457,83 afdracht 2020
porto
€ 221,00 Krans 4 mei
Copy kosten
materiaal AI

bank
€ 457,83
€ 228,95
€ 115,00
€ 185,00
€ 127,18

€ 142,00 vlag AI
activiteiten

€ 133,89
€ 102,89

€ 472,50 saldo 31 -12-2021

€ 942,59

€ 2.293,33

€ 2.293,33

4 mei dodenherdenking
Vanwege de coronamaatregelen werd de
dodenherdenking in zeer besloten kring
georganiseerd. Het comité 'herdenkingen 4 mei
en 17 september' legde namens Amnestygroep
Veldhoven een krans bij het Klokmonument
aan de Kleine Dreef omdat de Amnestygroep
het belangrijk vindt om slachtoffers van de 2e
Wereld Oorlog te herdenken en hen, die nog steeds tijdens oorlogen
sneuvelen en te lijden hebben van onderdrukking.

Herdenking 17 september
Ook deze herdenking werd georganiseerd zonder publiek. Een klein
aantal mensen was uitgenodigd aan de herdenking op het Meiveld
deel te nemen. Ook Amnestygroep Veldhoven was
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vertegenwoordigd. Na de kranslegging op het Meiveld was er nog
wel een kleine plechtigheid op het parochiekerkhof waar de 19
slachtoffers van het bombardement op Zeelst werden herdacht.

Write for Rights Schrijfactie
Op vrijdag 10 december organiseerde Amnestygroep Veldhoven
geheel coronaproof van 10.30 uur tot 16.30 uur een Write for Rights
schrijfactie in de bibliotheek in Veldhoven om aandacht te vragen
voor 10 mensenrechtenactivisten.

De burgemeester, Marcel
Delhez, schreef een brief naar
China om aandacht te vragen
voor Zhang Zhan. Toen Wuhan
als eerste stad ter wereld in
lockdown ging, was Zhang Zhan
een van de weinige
burgerjournalisten die verslag
deed van de beginnende
coronacrisis. Ze wilde de
waarheid naar buiten brengen.
Zhang Zhan werd opgepakt en
veroordeeld tot 4 jaar cel. Zo wilden de autoriteiten haar het
zwijgen opleggen.
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Totaal zijn er 294 brieven en 184 kaarten verstuurd. Het schrijven
van brieven is een simpele maar uiterst belangrijke manier van actie
voeren. Dat blijkt wel uit het verhaal van de Algerijnse Khaled
Drareni.
Hij werd op 18 februari
2021 vrijgelaten na een
presidentieel pardon.
Drareni deed begin 2020
verslag van protesten
tegen corruptie en van
het harde politie
optreden daartegen.
Tijdens Write for Rights
in 2020 schreven veel
mensen voor zijn
vrijlating.

Persactiviteiten
Activiteiten van de Amnestygroep werden vermeld in het
Veldhovens Weekblad, het Eindhovens Dagblad, op de Kabelkrant
en in de nieuwsbrieven van de kerk en de bibliotheek.

Schrijfactiviteiten
Brieven werden geschreven bij Marlien Buijsman.
Ook werd er iedere maand een groetenkaart gestuurd
aan een gevangene zelf. Een groot aantal mensen
kreeg de brieven per email en een aantal werd door
ons rondgebracht.

Goed Nieuws
Egyptische student Patrick George Zaki bedankt actievoerders.
De Egyptische student Patrick George Zaki werd in december 2021
voorlopig vrijgelaten. Hij bedankt iedereen die hem steunde: ‘Een
berichtje dat voorbijkomt is soms een levenslijn’.
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Patrick George Zaki bracht 22 maanden door in willekeurige
gevangenschap voor valse aanklachten dat hij nepnieuws zou
verspreiden. Dit zou hij hebben gedaan in een artikel uit 2019.
Daarin publiceerde hij dagboekfragmenten over de discriminatie van
koptische christenen in Egypte.

Er werd veel actie gevoerd voor Zaki’s vrijlating. Vooral door
Amnesty Italië, omdat Zaki in dat land studeerde. Op 7 december
2021 werd Zaki voorlopig vrijgelaten, maar de rechtszaak tegen hem
gaat door. Amnesty dringt erop aan dat de aanklachten tegen hem
worden ingetrokken.

In Iran werd Atena
Daemi vrijgelaten. Zij zat
een celstraf van 7 jaar uit
voor haar vreedzame
actie tegen de doodstraf
en zij kwam op voor de
rechten van vrouwen en
kinderen. In 2018 werd
massaal voor haar
vrijlating geschreven.
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Wat kunt u doen ?
Razendsnel actievoeren als iemand in gevaar is. Dat is de kracht van
Amnesty’s spoedacties.
Het is simpel en doeltreffend: duizenden mensen, waar ook ter
wereld, sturen een e-mail naar machthebbers als iemand wordt
gemarteld, bedreigd of onterecht gevangen zit. In korte tijd worden
zoveel oproepen verstuurd, dat ze niet genegeerd kunnen worden.
Dat werkt. Met één druk op de knop steun je de actie oproep.
Hoe meer mensen aan de spoedacties meedoen, hoe groter onze
vuist is tegen onrecht.
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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Voor nieuws over onze acties kunt u terecht op
www.veldhoven.amnesty.nl

