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Voor Amnesty Bunnik Odijk Werkhoven was 2014 een jaar met veel 

bijzondere activiteiten. In dit Jaarbeeld een korte samenvatting. Actuele 

informatie is te vinden op www.bunnik.amnesty.nl 

De Amnesty-fototentoonstelling 'Ons 

Goed Recht' (13 t/m 28 februari) in 

ons gemeentehuis verbeeldde het 

thema Gemeente en mensenrechten, 

de invloed van gemeentebestuurders 

en ambtenaren op de rechten van burgers en de dilemma's 

waar ze voor staan. Op  3 december was er een bijeen-

komst met B&W, politieke partijen en AI. Gediscussieerd 

is over de betekenis van internationale verdragen voor de 

beleids- en uitvoeringspraktijk in onze gemeente. De conclusie was dat we trots mogen zijn 

op de aandacht in Bunnik voor mensenrechten, al is het van belang alert te blijven.  

Trots zijn we ook op de activiteiten die er aan hebben bij 

gedragen dat SHENJUN MAG BLIJVEN! Shenjun (8 

jaar) is in Nederland geboren in een asielzoekerscentrum. 

Toen hij 6 maanden oud was, is zijn moeder Carina (die in 

2001 uit China naar Nederland kwam) met hem het centrum 

uitgezet, omdat ze was uitgeprocedeerd. Sinds die tijd 

wonen ze – zonder verblijfsvergunning - bij de familie De 

Ligny in Odijk, die zich hun lot heeft aangetrokken. Shenjun 

was afgewezen voor het kinderpardon. Hij voldeed niet aan 

de criteria. Enorme hoeveelheden handtekeningen, uitzonderlijke inzet van onze burgemeester 

Hans Martijn Ostendorp en de landelijke Campagne Eerlijk kinderpardon leidden tot succes. 

Op 25 september heeft staatssecretaris Teeven Shenjun (en daarmee ook zijn moeder) en nog 

50 andere gezinnen alsnog een verblijfsvergunning gegeven.  

 

Het thema van de jaarlijkse studiebijeenkomst was 

'Amnesty en het nieuwe geweld'. Dick Leurdijk (voormalig 

adviseur Clingendael) gaf op 15 november een inleiding. Hij 

ging in op de conflicten in Syrië en Irak en de rol van de 

soenitische militanten (IS). Wat betekent deze ontwikkeling 

voor schending van mensenrechten? Leurdijk schetste een 

complexe situatie waarmee NGO’s (waaronder Amnesty) 

krachtig mee aan de slag moeten gaan, binnen het kader van 

de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Wij 

– hier in Bunnik – zijn begonnen om ons te verdiepen, de ontwikkelingen te volgen, onze 

geesten te scherpen en ons bewust te zijn van de politieke realiteit, een belangrijke 

voorwaarde om met onze bescheiden acties de mensenrechten op de kaart te blijven zetten. 

 

 Scholenwerk: er is lesgegeven op de basisscholen Anne Frank,  Cammingha, Barbara 

(Bunnik), Delteijk/Werkhof (Werkhoven) en Bongerd, Beurthonk en Nicolaaschool (Odijk). 

Daarnaast  op De Hoeksteen en Het Spoor (Zeist). De gezamenlijke werkgroep bestaat  uit 8 

leden.   



De Werkgroep Coalitie voor de mensenrechten organiseerde op 22 september een discussie 

over Recht op arbeid in het licht van globalisering. Prof. Dr. Rolph van der Hoeven, ont-

wikkelingseconoom, hield een betoog over de invloed van globalisering op de arbeidsmarkt, 

inspanningen van ILO voor meer “decent’(fatsoenlijk) werk, de gevolgen van de crisis van 

2008 en hoe globalisering in betere banen te leiden. Hij pleitte voor “anders globaliseren” o.a. 

door financiële instellingen af te rekenen op “decent work” en inkomensongelijkheid, door 

een mondiale aanpak van de arbeidsmarkt en door werk als hoofddoelstelling te formuleren in 

(inter)nationale politiek. De kunst is om 3 grote vraagstukken met elkaar te verbinden: de 

economische schuldencrisis, ecologische bedreigingen en sociale uitdagingen (groeiende 

ongelijkheid). Hierna volgde een levendige en inhoudelijke discussie. 

In het kader van de 10 december-acties is meegedaan aan de landelijke Schrijfmarathon. In 

het Gemeentehuis werd een bijeenkomst gehouden met korte inleidingen, gedichten en 

muzikale omlijsting van het koor van Claartje Kocken. Vervolgens schreven bijna alle 

aanwezigen brieven voor  gewetensgevangenen. 

  

Digital Action Files: Turkije is voor AI een speerpunt. In 2014 werd geschreven naar de 

Turkse autoriteiten om het op te nemen voor de taxichauffeur Hakan Yaman, die tijdens de 

Gezi park demonstraties (zomer 2013) door de politie zwaar werd verwond. We schreven om 

het voor vertegenwoordigers van deze beroepsgroepen op te nemen in het kader van Taksim 

Solidarity. Ook schreven we voor gewetensgevangene Ali Fikri Isik, een dienstweigeraar. 

Urgent Actions is een schrijfactie gekoppeld aan gebeurtenissen die snelle actie vereisen, 

zoals arrestatie en gevangenzetten in isolement, vaak zonder proces. Geschreven wordt naar 

verantwoordelijke regeringsfunctionarissen met afschrift naar de ambassadeur in Nederland. 

In het verslagjaar is zeven keer actie ondernomen (Ecuador, Colombia 2 x, Swaziland, 

Mauritanië, China en Saoedi-Arabië) 

 

Overige activiteiten: Schrijfacties (maandelijkse brievenactie, schrijven in de kerken, 

voorafgaand aan een  Gemeenteraadsvergadering), Collecte (2 t/m 8 februari, 84 collectanten, 

€ 5845,05), Internationale Vrouwendag (8 maart; kaarten voor Liu Xia,echtgenote van Liu 

Xiaobo), Bunnik Fair (24 mei, Eerlijk Kinderpardon), Collecte Pride Fonds in Samaya 

(Werkhofgemeenschap, Werkhoven), Dodenherdenking Fort bij Rhijnauwen (bloemen 

gelegd). Financiën: de kas is gecontroleerd en in orde bevonden.  

 

Contactpersoon voor Amnesty Bunnik – Odijk – Werkhoven is Jos Evers, Drie 

Jofferengaarde 35, 3984 JX Odijk, 030-6571049, ever0608@planet.nl 

 

Met dank aan allen die dit jaar tijd hebben besteed aan het werken voor Amnesty! 

 

 


