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Ongetwijfeld kent u Amnesty International.
Amnesty International streeft de naleving van alle mensenrechten na.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is daarbij de leidraad.
Mensenrechten zijn de fundamentele rechten en vrijheden waarop iedere mens
aanspraak kan maken. Wie je ook bent, waar je ook woont, je hebt deze rechten
omdat je een mens bent.
Meer info vind je op de website https://www.amnesty-international.be

Amnesty In Actie
Amnesty International voert wereldwijk actie tegen schendingen van
mensenrechten: mensen die onterecht gevangen zitten, of die gefolterd worden
of ter dood veroordeeld zijn.

De briefschrijfacties van Amnesty International zijn legendarisch: aan de
autoriteiten van het land in kwestie worden massaal brieven geschreven om die
mensen vrij te krijgen, want hun gevangenneming betekent een schending van de
mensenrechten.
Op de website vind je de schrijfacties, samen met achtergrondinformatie en
voorbeeldbrieven:
https://www.amnesty-international.be/voer-actie/schrijfacties

Wat haalt het uit?
In zeker één derde van alle acties is er direct resultaat te zien: een
gewetensgevangene wordt vrijgelaten, een 'verdwenen' persoon komt terecht,
een zieke gevangene krijgt medische verzorging, een gevangene krijgt bezoek
van familie of een advocaat of een doodvonnis wordt omgezet of uitgesteld.
Bij andere acties is zo'n verband niet direct zichtbaar. Het is vaak moeilijk om
precies het resultaat te meten van het werk van Amnesty. De autoriteiten
melden zelden dat een gevangene is vrijgelaten of dat zijn of haar situatie is
verbeterd dankzij de inzet van Amnesty.
Wel hebben (ex-)gevangenen gezegd dat zij hun leven of vrijheid aan Amnesty te
danken hebben. Uit brieven van gevangenen blijkt dat het voor hen een grote
morele steun is om te weten dat mensen uit verschillende werelddelen van hun
lot op de hoogte zijn en daar verbetering in proberen te brengen.
Nieuws over de acties van Amnesty International vindt je op
https://www.amnesty-international.be/nieuws

Amnesty International – Schrijfgroep Lubbeek
Maandelijks organiseert onze Lubbeekse briefschrijfgroep een gezamenlijke
briefschrijfavond, ten huize van een van de leden van de schrijfgroep. Wij
selecteren een drietal brieven uit de actuele schrijfacties van Amnesty.
De gastheer en/of gastvrouw van dienst zorgen voor een natje en een droogje,
het is steeds een gezellige avond.
Meestal nemen een tien tot twaalf leden deel aan deze bijeenkomst.
Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij
Guy Sprengers, Bollenberg 44, 3210 Lubbeek, tel. 0492/61 30 31
Mail: ailubbeek@gmail.com

