
Wij komen in actie voor Amnesty op  6 december 
 
Elk jaar op 10 december wordt de verjaardag gevierd van de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dat 
mensenrechten nog veelvuldig geschonden worden kunnen we 
dagelijks in het nieuws horen en zien. Het blijft dan ook nodig actie 

te voeren. Amnesty streeft immers naar een wereld waarin de mensenrechten voor iedereen gelden 
en wil zorgen dat ze ook nageleefd worden. 
Dat doet Amnesty bijvoorbeeld met schrijfacties die op 10 december op verschillende plekken in ons 
land worden gehouden. 
 
Bij de actie in de kerken zal het deze keer niet gaan om het verzamelen van handtekeningen op een 
petitielijst zoals we dat vorig jaar deden voor de bootvluchtelingen, nu vragen we u een brief te 
ondertekenen (en uw naam en adresgegevens erop te vermelden). Het is een brief die gezonden zal 
worden aan de Iraanse autoriteiten met het verzoek twee Iraanse vredesactivisten die in mei van dit 
jaar werden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen onmiddellijk vrij te laten. 
 
Het gaat om de Iraniërs Omid Alishenas en 
Asou Rostami. Zij kregen in mei 2015 
gevangenisstraffen van respectievelijk tien en 
zeven jaar vanwege hun vreedzame activisme. 
 
De Iraanse autoriteiten pakten hen in het 
najaar van 2014 op en hielden hen 
maandenlang vast zonder toegang tot een 
advocaat. Ze werden beschuldigd van het ‘beramen van misdaden tegen de nationale veiligheid’ en 
‘belediging van de Hoogste Leider’ (ayatollah Khamenei). 
In een zeer oneerlijke rechtszaak oordeelde de rechter dat Alishenas schuldig was omdat hij onder 
meer contact had met de families van geëxecuteerde gevangenen. Rostami nam deel aan een 
solidariteitsbijeenkomst voor de inwoners van de Syrische stad Kobani, die door Islamitische Staat 
werd aangevallen. Volgens de rechter was dit bewijs dat hij een gevaar is voor de staatsveiligheid. 
Zeer dubieuze bewijzen! 
 
Acties als deze hebben beslist zin – regelmatig is er ook goed nieuws te horen. Voor meer informatie 
zie www.amnesty.nl . 
 

http://www.amnesty.nl/

