WAAR TREF JE ONS?
Je kunt ons tegenkomen tijdens de landelijke collecteweek en Dodenherdenking
(4 mei). Daarnaast is Amnesty Maastricht, verspreid over het jaar, aanwezig op
meerdere evenementen zoals El Dunya, Manus-van-Alles en Festival Bruis.
We bieden dan informatie over het werk van Amnesty, met bijzondere aandacht
voor het ondertekenen van actiekaarten en petitielijsten. Verder neemt Amnesty
Maastricht deel aan de Schrijfmarathon, die wereldwijd op 10 december (Internationale Dag van de Rechten van de Mens) wordt georganiseerd.

LEDEN
Voor al deze activiteiten is Amnesty Maastricht steeds op zoek naar nieuwe leden.
Voor ieder talent kunnen wij interessant vrijwilligerswerk aanbieden. Wil je je horizon
verbreden en een steentje bijdragen aan een rechtvaardige wereld? Dan is Amnesty
voor jou dé organisatie! Kijk op onze website www.amnesty-maastricht.nl of mail naar
info@amnesty-maastricht.nl.
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Terwijl je dit leest worden mensen gearresteerd, opgesloten, gemarteld en gedood.
Vaak in alle eenzaamheid, zonder dat iemand van hen weet. Mensen die slachtoffer

SCHRIJFWERK

zijn, omdat hun ras, seksuele geaardheid, geloof of politieke overtuiging niet wordt

In Maastricht organiseren we elk jaar enkele openbare schrijfavonden. Je kunt

getolereerd. Het zijn gewone mensen: boeren, arbeiders, studenten, politici en

dan groeten sturen aan gewetensgevangenen en meedoen aan lopende acties.

schrijvers. Hun regeringen hopen dat ze vergeten worden.

Het actievoeren voor een bepaalde regio of een bepaald onderwerp behoort ook
tot de mogelijkheden. De openbare schrijfavonden worden aangekondigd op

SINDS 10 DECEMBER 1975 VOERT AMNESTY MAASTRICHT
ACTIE VOOR VRIJHEID EN VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS

www.amnesty-maastricht.nl. Vanuit thuis een brief of groetenkaart schrijven?
Abonneer je dan op acties via www.amnesty.nl.

MENSENRECHTENEDUCATIE
Vanaf het begin is het geven van voorlichting ter promotie en bewustwording van
de Universele verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) de belangrijkste
doelstelling. Dit heeft geresulteerd in een actieve voorlichtingsgroep, die zich vooral
bezig houdt met mensenrechteneducatie in de Maastrichtse basis-, middelbare en
hoger onderwijsinstellingen. De groep verzorgt ook lezingen aan geïnteresseerden.
Voor meer info scholenwerk@amnesty-maastricht.nl

SHELTER CITY MAASTRICHT
Amnesty Maastricht is actieve partner in het project Shelter City, een landelijk initiatief
van Justice and Peace in samenwerking met Nederlandse steden dat zich richt op
het beschermen van mensenrechtenverdedigers. Voor meer info www.sheltercity.nl

ACTIES
Amnesty is een onafhankelijke wereldwijde beweging, die zich inzet voor slachtoffers
van schendingen van mensenrechten door het doen van onderzoek, het aanschrijven
van autoriteiten en het organiseren van acties. Amnesty Maastricht volgt en steunt
Amnesty International is een onpartijdige organisatie, die zich wereldwijd inzet voor

de lopende acties die landelijk worden gevoerd en werkt hierbij regelmatig samen met

het naleven van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Amnesty werkt

de studentengroep AIMS (Amnesty International Maastricht Students). Voor meer info

onafhankelijk van regeringen, politieke partijen of religieuze instellingen. Amnesty zet

www.facebook.com/joinaims.

zich in voor vrijlating van mensen, die onrechtvaardig behandeld worden op grond van
hun politieke of godsdienstige overtuiging. Er wordt gestreden tegen mishandeling,

Amnesty Maastricht is sinds 2006 bijzonder in het nieuws geweest door de arrestatie

marteling en doodstraf. Amnesty Nederland telt ongeveer 255.000 leden.

van haar groepslid Abdullah al-Mansouri. Vanaf dat moment is Amnesty Maastricht
aandacht blijven vragen voor zijn lot, om consulaire bijstand en een eerlijk proces.

www.facebook.com/AmnestyMaastricht |

www.twitter.com/Amnesty_Maas

Na 8 jaar werd Abdullah vrijgelaten. Op 20 augustus 2014 keerde hij terug in Nederland.

