
Amnesty International 
 

 
 
Amnesty International is een wereldwijde, onafhankelijke en onpartijdige 
organisatie die de naleving van de mensenrechten beoogt zoals die zijn 
vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 
 
De vereniging werd in 1961 te Londen opgericht door de Britse advocaat Peter 
Benenson. Naar eigen zeggen las hij in 1960 een krantenartikel over twee 
Portugese studenten die gearresteerd waren omdat ze in een restaurant 
proostten voor de vrijheid.Met twee collega's bedacht Benenson de één jaar 
durende campagne “Appeal for Amnesty”. Dit was een groot succes en er was 
zoveel aandacht voor dat het initiatief uitgroeide tot de vereniging Amnesty 
International. 
De activiteiten breidden zich snel uit en in 1977 kreeg Amnesty International de 
Nobelprijs voor de Vrede. Het ledenaantal steeg van 15.000 in 1969 tot 200.000 
in 1979. 
 
Het Internationaal Secretariaat bevindt zich nog steeds in Londen. Hier 
onderzoekt men de informatie over mensenrechtenschendingen in de hele 
wereld op basis van getuigenissen van (ex)gevangenen en hun familieleden, 
gezaghebbende instanties ter plaatse, persberichten en mededelingen van 
plaatselijke overheden en diplomatieke vertegenwoordigers. 
Nu telt A.I. ongeveer 7 miljoen leden. In zo'n 80 landen bestaat een Amnesty-
afdeling, die de rapporten van het Internationaal Secretariaat bekendheid geeft, 
Amnesty-groepen door het land aanstuurt, lobby voert bij de overheid en acties 
organiseert. 
Amnesty Vlaanderen is ontstaan in 1973 en heeft haar secretariaat in Brussel 
(Waversesteenweg, 169  1050-Brussel) 
 



Ooit begon A.I. met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. In de 
afgelopen vijftig jaar is het werkterrein enorm uitgebreid: van de afschaffing van 
de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting en van het 
beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek 
geweld en vervolging. 
 
De schrijfgroepen zijn de ruggengraat van A.I. Ook in onze Pastorale Eenheid 
Emmaüs is er een schrijfgroep actief. 
 
Zowat 40 jaar geleden namen een paar mensen het besluit maandelijks samen 
te komen om brieven te schrijven voor A.I. Gaandeweg sloten meerdere leden 
zich aan en onze schrijfgroep was geboren. Duizenden brieven werden 
ondertussen verstuurd. In één derde van de gevallen worden mensen beter 
behandeld of vrijgelaten of mogen ze zelf hun advocaat kiezen. 
Wij willen reageren wanneer waar ook ter wereld mensenrechten worden 
geschonden. Wij weten dat we er niet alleen voor staan, want duizenden 
mensen en Amnesty-groepen doen hetzelfde. De enorme stapels brieven in de 
brievenbus van een ambassade, een overheid of een andere autoriteit, verstuurd 
vanuit alle hoeken van de wereld, kunnen niet onopgemerkt blijven. Soms 
krijgen we een brief uit een van de aangeschreven landen om de situatie toe te 
lichten. Regelmatig vernemen we “Goed Nieuws” via Amnesty. Dit geeft telkens 
nieuwe moed om verder te schrijven. 
 
Wie onze schrijfgroep wil komen versterken is van harte welkom. We schrijven 
elke laatste dinsdag van de maand van 19.30 uur tot 21.30 in de parochie van 
Sint-Karel. U kunt, indien u dat wenst, ook thuis schrijven. Voor alle verdere 
informatie kunt u terecht bij Anne De Geyter 
 
Tel. 02/466 30 01  of  andegeyter1957@gmail.com. 
 
Elke brief telt. Mensenrechten verdedig je met vuur. 
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