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             Haarlem, 8 december 2014. 
   Groep Haarlem e.o. 

 

Jaarverslag 
periode september 2013 – september 2014 

 
Aan: de  leden/flexwerkers van de Amnestygroep Haarlem e.o. 

Amnesty International Nederland en Amnesty International regiokantoor FNU. 
 
De groep 
In bovengenoemd Amnestyseizoen bestond de Amnestygroep Haarlem e.o. uit 38 
werkgroepleden en 32 flexwerkers. 
In het afgelopen seizoen konden we 4 nieuwe leden c.q. flexwerkers welkom heten.  
Jammer genoeg moesten we ook, om voor hen moverende redenen, van 2  leden afscheid 
nemen.  
De werkgroep vergaderde dit seizoen 10  keer bij één van de leden thuis. Op  12 juli 2013 
sloten we het Amnestyseizoen af  met een hapje en drankje. Deze activiteit werd gehouden 
bij één van onze leden en opnieuw als zeer geslaagd ervaren, vooral ook omdat men elkaar 
hier op een andere manier kan leren kennen dan bij vergaderingen.  Naast de voorzitter, 
secretaris en penningmeester is (indien mogelijk) bij elke vergadering van iedere subgroep 
een afvaardiging aanwezig.  
 
Hieronder een overzicht van de subgroepen:  
1/Acties 
2/ Bibliotheek 
3/ Kerkengroep 
4/ Materialenbeheer 
5/ Pers 
6/ Scholengroepen (basis- en voortgezetonderwijs) 
7/ Schrijfgroep 
8/ Standwerk en acties 
9/ Internet (Website – Facebook) 
 
Voorzitter Amnestygroep Haarlem e.o.  
De voorzitter was zo veel mogelijk aanwezig bij de landelijke acties waarvoor de groep zich 
had ingeschreven. Alle belangrijke binnengekomen post, geregistreerd door de secretaris, 
werd door hem per e-mail aan de groepsleden en flexwerkers doorgegeven. De voorzitter 
stuurde verder de bij hem binnengekomen aanmeldingen om eventueel lid te willen worden 
van de groep door naar de secretaris voor een uitgebreide kennismaking met de groep. Voor 
algemene informatie werd men doorverwezen naar onze website. Ook de ledenlijst werd 
door de voorzitter bijgehouden en na wijzigingen doorgestuurd naar onze leden/ 
flexwerkers. Verder werden jaarlijkse controlelijsten en enquêtes uit Amsterdam door hem 
namens de groep ingevuld. De voorzitter bezocht zo veel mogelijk de landelijke en regionale 
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vergaderingen. Verder had hij een ondersteunende rol bij de internet-subgroep die onze 
website en facebookpagina beheert. 
 
Secretaris 
De activiteiten van de secretaris het afgelopen jaar: Het maken van een vergader- en 
actiedata-overzicht 2013-2014; Het voorbereiden van de agenda voor de 
groepsvergaderingen; Het verwerken van de in- en uitgaande stukken; Het doorgeven van 
belangrijke informatie aan leden/flexwerkers; Het maken van draaiboeken voor activiteiten 
en het jaarverslag. Het persoonlijk informeren van geïnteresseerden over onze groep (intake 
gesprekken);  Nauw contact met het Servicecenter Amnesty Nederland.  
 
Penningmeester   
Amnesty Nederland staat het komende jaar voor een flinke uitdaging. Om de inkomsten en 
uitgaven in balans te houden, zullen we moeten bezuinigen. Helaas moeten we daarbij ook 
afscheid nemen van een deel van de medewerkers in Amsterdam. We willen even krachtig 
blijven optreden als voorheen, maar met een kleinere organisatie. Ongeveer 40 procent van 
de huidige inkomsten van Amnesty Nederland komt ten goede aan de internationale 
Amnesty- beweging. Amnesty Nederland kiest ervoor deze bijdrage de komende jaren op 
peil te houden, om met name de groei van de beweging in het globale Zuiden verder te 
stimuleren. Op deze wijze blijft onze strijd tegen mensenrechtenschendingen zowel 
nationaal als internationaal gewaarborgd. 
Groep Haarlem e.o.. Door de inzet van ruim 300 vrijwilligers: coördinatoren, wijkhoofden en 
collectanten is de jaarlijkse collecte weer een succes geworden. In februari 2014 is in 
Haarlem e.o. € 22.150 opgehaald (In 2013: € 23.263,63). Met het oog op de financiële crisis 
een mooi resultaat. Aangezien onze werkgroep doorlopend rekeningen voor onze 
activiteiten ontvangt, hebben wij doorlopend behoefte aan een budget. Met Amnesty 
International Nederland is dan ook de afspraak gemaakt, dat wij een beroep kunnen doen op 
de 25%  regeling m.b.t. de totale opbrengst van de collecte, als wij daar behoefte aan 
hebben. Je kunt dus zeggen dat wij een soort rekening-courantverhouding met Amnesty 
International Nederland hebben. We zijn daardoor in de toekomst minder afhankelijk van 
het moment van de daadwerkelijke uitkering. De opbrengsten uit de collecte blijven 
natuurlijk hard nodig om ons noodzakelijke werk voort te kunnen zetten ook in nationaal en 
internationaal verband. Voor grote activiteiten moet draagkracht binnen de werkgroep 
aanwezig zijn. Dat gedeelte van de collecteopbrengsten, dat wordt over gemaakt aan onze 
groep, maar niet nodig is voor onze eigen activiteiten wordt  na afloop van het kalenderjaar 
aan Amnesty International Nederland afgedragen. 
Amnesty International Nederland en alle groepsrekeningen zijn het afgelopen jaar van de 
ING Bank naar de Triodos Bank overgestapt. Triodos Bank scoort als beste in de Eerlijke 
Bankwijzer. Per kalenderjaar wordt een financieel verslag opgesteld. Zoals gebruikelijk is het 
financieel verslag over 2013 weer door twee werkgroepleden gecontroleerd en is de 
administratie akkoord bevonden. Tevens werd het goedgekeurde financiële jaarverslag ter 
informatie naar alle groepsleden toegestuurd.  
 

Bibliotheekactiviteiten. 
In november 2013 kregen wij het bericht van de nieuwe vestigingscoördinator van de 
bibliotheek Schalkwijk door dat zij niet meer akkoord kon gaan met de gemaakte afspraken 
met de Amnestygroep Haarlem. Die afspraak was nl. dat de Amnestygroep Haarlem eenmaal 
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per maand met een stand in de hal van de bibliotheek kon staan om actie te voeren d.m.v. 
het tekenen van petitielijsten e.d.  Echter door veranderend inzicht van hun huidige 
managementteam is besloten om de medewerking aan de Amnesty- activiteiten aldaar stop 
te zetten.  Per direct kon de groep jammer genoeg geen gebruik meer maken van de ruimte 
in de bibliotheek. We hebben als alternatief de bibliotheek in Heemstede nog benaderd 
maar ook dat lukte niet aangezien zij onder hetzelfde bestuur van Haarlem vielen.  
 
Kerkengroep 
Deze groep bestaat uit 3 personen. Met de meeste kerken  in Haarlem e.o. is nog steeds 
weinig contact. Reden: doordat de meeste kerken te weinig vrijwilligers hebben om naast 
hun eigen activiteiten zich ook nog in te zetten voor Amnesty. Sommige kerken doen wel 
mee aan acties via Kerk in Aktie, waar Amnesty  landelijk mee samenwerkt. Ook mogen we 
meerdere malen per jaar in de Grote of Sint Bavokerk op zaterdagen met een stand staan 
om actie te voeren. Zowel in de PKN Bloemendaal/ Overveen, Ontmoetingskerk Haarlem 
Schalkwijk en de Mariakerk Haarlem Noord zijn maandelijks Amnesty schrijfmogelijkheden. 
Afgelopen jaar zijn daar ook redelijk veel handtekeningen voor diverse acties verzameld. 
Genoemde kerken hebben afgelopen jaar ook succesvol meegedaan aan de landelijke schrijf- 
marathonactie. Deze werd georganiseerd door de Amnesty-coördinatoren van de 
desbetreffende kerken. 
 
Ledenwerving 
Op verzoek van de Gemeente Haarlem heeft de Vrijwilligerscentrale Haarlem voor de 
tweede keer een Informatiemarkt Vrijwilligerswerk georganiseerd. Motto van die dag: Doe je 
mee!!! Werf vrijwilligers en zet je organisatie in het zonnetje!!! 
De Amnestygroep Haarlem heeft hier ook aan meegedaan. Resultaat: Veel handtekeningen 
kunnen verzamelen en aan het eind van de actie hadden we ook nog vier belangstellenden 
die na hun vakantie extra geïnformeerd willen worden over de werkwijze van de groep. De 
secretaris zal contact met hen opnemen en een afspraak maken voor een intakegesprek. 
 
Ledenadministratie .  
Deze wordt door één van onze leden bijgehouden. Jaarlijks moeten veel aanpassingen c.q. 
wijzigingen worden verwerkt. Om die reden ontvangen de groepsleden tussentijds 
bijgewerkte lijsten.  
 
Materiaalbeheer   
Amnesty-verkoopartikelen en inrichtingsmaterialen voor de stand lagen ook dit jaar bij één 
van onze werkgroepleden opgeslagen. Vanuit deze locatie werden veelal ook de stands 
gecoördineerd om actie te voeren. De beheerder of leden van de actiegroep vragen  actie- 
en verkoopmaterialen aan.  De huidige materiaalbeheerder heeft aangegeven dat ze haar 
taak wil overdragen aan een ander enthousiast Amnesty-lid met voldoende opslagruimte, 
Tot op dit moment nog niet gelukt. 
 
Onderwijs/Basisonderwijs. 
Dit jaar konden we niet voor alle districten in Haarlem e.o. een scholenwerker vinden. Het 
huidige scholenwerkersteam bestaat uit 5 personen. Alle basisscholen in Haarlem, 
Bloemendaal, Overveen, Heemstede/Aerdenhout en Spaarndam zijn zo veel mogelijk 
benaderd. De coördinator houdt een totaaloverzicht bij van alle contacten die gelegd zijn op 
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de scholen. Zij maakt ook deel uit van de Adviesgroep scholenwerk van Amnesty Nederland 
en vult de jaarlijkse enquête m.b.t. het basisonderwijs Haarlem e.o.  in voor de Eenheid 
Educatie van Amnesty Nederland. 
Bij een groot aantal scholen werd voor groep 8 het lespakket “De KinderrechtenReis” 
aangeboden en toegelicht. Dit pakket is bedacht en uitgebracht door de Eenheid Educatie 
van Amnesty Nederland in Amsterdam en wordt in Haarlem e.o. gratis aan de scholen 
aangeboden. De scholen kunnen zelf bepalen wanneer er in het leerseizoen een les wordt 
gegeven.  Naast dit  lespakket werd ook de DVD van Klokhuis over mensenrechten bij de 
scholen aangeboden. Bij deze activiteit kunnen kinderen rechtstreeks een groet ter 
bemoediging aan één van de gevangenen toesturen die in de groetenlijst vermeld staan.  
Dit jaar werd een aantal keren door leerlingen van groep 8 informatiemateriaal opgevraagd 
om een scriptie te maken.  Tevens heeft een school uit Aerdenhout en Haarlem reacties van 
leerlingen aan ons toegestuurd waarin zij weergeven hoe belangrijk deze leerlingen de 
Amnesty-lessen hebben gevonden. Het basisscholenteam is voornemens hier een 
tentoonstelling van te maken en te exposeren op 10 december 2014 na de fakkeltocht in de 
Lutherse Kerk in Haarlem. 
 
Onderwijs/Voortgezetonderwijs.  
Deze subgroep bestaat uit 3 scholenwerkers.  Er wordt op de scholen jaarlijks gastlessen 
gegeven, waarbij bekendheid en betrokkenheid met het werk van Amnesty International het 
hoofddoel is.  Afgelopen jaar zijn 15 scholen benaderd waarvan op 9 daarvan les is gegeven. 
V.M.B.O,  HAVO, VWO, MBO en HBO. Hierbij hebben 650 leerlingen les gekregen en 100 
leerlingen hebben op de stagemarkt informatie ontvangen. De onderwerpen waren: 
mensenrechten, jaaroverzicht pubquizz, petitielijsten, groetenkaarten en 24 uurs 
schrijfmarathon 
Schooltype: MBO. Totaal waren er 45 leerlingen uit drie klassen van de afdeling theater en 
dans bij de lessen betrokken. Materialen: filmpje, Free2choose (van de Anne Frankstichting) 
of Reality check en 44 GRTZ-kaarten. Onderwerpen: belangrijkste doelgroepen van Amnesty 
International, werkwijze, werkterrein en resultaten, voorbeelden recente of lopende acties 
(waaronder asielbeleid); kunstenaars en mensenrechten; vrijheid van meningsuiting; 
veiligheid en discriminatie.  
 
Pers 
Ook dit jaar heeft onze persvoorlichter vanuit de groep het verzoek gekregen persberichten 
toe te sturen aan de media m.b.t. onze activiteiten en daaraan gehoor gegeven. 
 
Schrijfgroep.  
Deze subgroep telt op dit moment 10  leden. Jammer genoeg moesten, om voor hen 
moverende redenen, afgelopen jaar 2  leden zich terugtrekken.  
De leden krijgen hun informatie voor hun DAF’s  van een dossiertoewijzer van Amnesty 
Nederland. Voor diegenen die niet weten wat een DAF is het volgende: De 
schrijfgroepsleden werken met zogenaamde DAF's (Digital Action Files of digitale dossiers). 
Dit zijn besloten pagina's op de website van Amnesty Nederland, gericht op een of meer 
landen. In de DAF's vinden de leden informatie over (schrijf)acties op deze landen. DAF's 
worden bijgehouden door landenmedewerkers van het secretariaat in Amsterdam. Ook 
landenmedewerkers zijn vrijwilligers; ze werken doorgaans vanuit huis. Bij sommige DAF's is 
het aanbod aan acties beperkt. De schrijfgroep Haarlem staat op dit moment ingeschreven 



 

5 

 

op de volgende DAF's: DAF Verenigde Staten, DAF Noord-Afrika, DAF Zuidelijk Afrika en DAF 
Zuid-Azië. Het is mogelijk er een DAF bij te nemen als daar belangstelling voor bestaat. In 
totaal zijn er 17 DAF's, die samen bijna de hele wereld omvatten.  
Enige informatie m.b.t. onze DAF’s:  
- Acties op het DAF VS betreffen vooral dreigende executies, al zijn er ook wel andere acties.  
- Op Noord-Afrika ligt de nadruk op langlopende acties (dossiers), maar daar houdt onze 
groep zich (nog?) niet zo mee bezig. Wie weet het komende seizoen. 
- Er zijn echter niet zoveel kortlopende acties op dit DAF, op dit moment zelfs geen. Dat is 
een bewuste keuze van de landenmedewerkers, die graag zien dat groepen op een dossier 
gaan werken.  
- Zuid-Azië en Zuidelijk Afrika behoren tot de DAF's met weinig aanbod. Dit wordt 
momenteel in Amsterdam besproken en op Zuid-Azië is er ook al iets aan gedaan.  
De activiteiten van de schrijfgroep zelf worden meegenomen bij de in- en uitgaande stukken 
in de verslagen van de werkgroep. Op deze manier worden de leden op de hoogte gehouden 
van hun contacten. 
  
Schrijven voor Amnesty (handgeschreven) 
Er is hiervoor al een paar jaar geen speciale subgroep meer namens onze werkgroep. Eén 
van onze leden voorziet nog wel één groepje in Overveen van brieven die maandelijks naar 
de desbetreffende contactpersoon worden toegestuurd.  
Leden en/of geïnteresseerden, die de beschikking hebben over een computer, verwijzen wij 
nl. door naar Amnesty Nederland die hen een gratis abonnement per e-mail aanbiedt. 
 
Standwerk 
Twee van onze leden verzorgden afgelopen seizoen de standbezetting voor alle 
Amnestyactiviteiten waar nodig. Aangezien we weer op alle acties van Amnesty Nederland 
hadden ingeschreven en er nog een aantal extra acties, door ons zelf bedacht,  aan 
toegevoegd werden, zijn deze personen voor onze groep van groot belang. Gelukkig blijven 
zij deze taak ook volgend seizoen uitvoeren. 
 
Website/Facebook  
De groep Haarlem heeft een eigen website die is ondergebracht bij Amnesty Nederland. Alle 
belangrijke informatie van de groep wordt hierop vermeld. De internetgroep heeft 2 leden 
die elkaar bij vakanties kunnen vervangen, een webmaster voor de website en een 
beheerder van de Facebookpagina. Er is een mediaplan opgesteld om te bepalen hoe we de 
website en Facebook zo goed mogelijk kunnen benutten. Amnesty Haarlem is geen actief lid 
meer van de landelijke internetgroep, maar ontvangt nog wel de informatie daarvan. De 
landelijke internetgroep heeft tot doel om lokale webmasters te ondersteunen bij hun werk 
met advies, templates en handleidingen. Alle informatie is te vinden op 
www.internetgroep.amnesty.nl. 
 
Extra activiteiten van de werkgroep. 
Er werd op alle activiteiten, aangereikt door AI Nederland, ingeschreven.  

1. Groetenactie. 
Jaarlijks ontvangt de groep een groetenlijst voor jongeren en volwassenen van AI 
Nederland.  Dit jaar zijn er opnieuw in diverse kerken en scholen namen en adressen 
van gevangenen uitgedeeld om rechtstreeks een kaart naar hen toe te sturen. 

http://www.internetgroep.amnesty.nl/
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2. Verzonden handtekeningen naar AI Nederland. 

- 512  m.b.t. Ruslandactie (Artyom Savyolov, Vladimir Akimenkov en Mikhail  
 Kosenko.  
      707 handtekeningen tijdens actie Schalkwijk aan Zee 

- 101 m.b.t. vrijheid van Eskinder Nega + 335 tijdens Kunstmarkt 
- 104 m.b.t. vrijheid van Johan Teterissa 
- 265 m.b.t. vrije meningsuiting in Turkije 
- 300 m.b.t.  actie 5 mei 2014 
- 44 m.b.t. repressie in Rusland 
- 43 m.b.t. stop sektarisch geweld tegen Kopten 
- 146 kaarten verzonden m.b.t. Ruslandactie 

 
3. Mensenrechtenwandeling door Haarlem. 

De deelnemers aan de 4 georganiseerde wandelingen waren enthousiast over de 
uitgezette route. Onze gidsen gaven toelichting bij de aangegeven punten. Na afloop 
kreeg iedere deelnemer een informatieboekje van de wandeling mee naar huis.      
Van de wandeling zijn foto’s op onze Facebookpagina geplaatst. Tevens is er een 
filmpje van de wandeling gemaakt voor de gemeente Haarlem. Deze is ook te 
bekijken via de Facebookpagina.  De wandelgroep zal  proberen voor het publiek de 
inhoud van de mensenrechtenwandeling via een Amnesty-app volgend jaar te 
vermelden. 

 
4. Roze Kunstlijn 2 november 2013. 

De stand in Zandvoort verliep niet zo goed. In Haarlem was er veel belangstelling. 
Foto’s zijn op de Facebookpagina geplaatst. 

 
5. Landelijke schrijfmarathon 10 december 2013. 

Hieraan heeft ook de groep Haarlem e.o. deelgenomen. Wij noemden het de 023-
schrijfmarathon.  De start was op 1 december in de Jopenkerk, waar toen spontaan 
89 brieven werden geschreven. De Actiegroep heeft er voor kunnen zorgen dat 23 
groepjes in Haarlem hieraan actief hebben meegewerkt.  
Tijdens de 10 decemberactie in de Lutherse Kerk werd het totaal van de actie bekend 
gemaakt. Dit werd een succes. De brieven konden daar ter plekke overhandigd 
worden aan een Amnesty-medewerker van Amnesty Nederland.  
 

6. 10-decemberactie 2013.  
Ook dit jaar zijn we met de fakkeltocht bij de Lutherse Kerk, Haarlem gestart. Er was 
weer veel belangstelling voor de tocht die prima verliep. 
Eveneens werd er aansluitend een goed inhoudelijk programma in de Lutherse kerk 
neergezet.  Ilan de Vré, jurist en lid van de ledenraad Amnesty Nederland hield een 
toespraak over het thema – De pen als wapen- .  
Ook kon men genieten van een muzikaal intermezzo door zangeres Fredie Kuiper, 
Maria Eldering en Nicolette Knape. Zij brachten o.a. ook een prachtig lied over 
Vrijheid. De overdracht van de 023-schrijfmarathon nl. 2187 handtekeningen aan 
Bart van Kuijk, actiecoördinator Amnesty Nederland, werd door hem zeer enthousiast 
ontvangen. Na afloop van het programma kon men een Amnestytentoonstelling 
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bezichtigen en een bezoek brengen aan de Amnesty verkoopstand alwaar men o.a. 
ook een petitielijst kon tekenen. Dat werd dan ook veel gedaan. De actiecommissie 
kon ook dit jaar weer op een succesvolle activiteit terugkijken. 
 

7. Kick-off collecte februari 2014 
De coördinator had dit jaar Eric van Muiswinkel bereid gevonden om de aftrap te 
doen. Deze keer werd gekozen voor een locatie in Haarlem Noord. Om die reden kon 
maar een beperkt aantal leden hierbij aanwezig zijn. De pers had ook deze keer weer 
veel aandacht aan de kick-off  gegeven. De fotograaf van Radio-105 had een aantal 
foto’s voor onze website doorgestuurd. De collecte zelf bracht naar tevredenheid op. 

 
8. Internationale Vrouwendag 8 maart 2014. 

Een van onze leden had contact opgenomen met de St. Brugmakers Haarlem om aan 
te geven dat de Amnestygroep Haarlem bereid is met hen mee te werken aan de 
Internationale Vrouwendag. Dit is gebeurd.  Amnesty was aanwezig met een eigen 
stand en een eigen actie. Het was een succesvolle dag. 

 
9. Bevrijdingspop 5 mei 2014. 

De stand was dit jaar op een rustiger plek dan vorig jaar.  Desondanks ging de actie 
wel goed. Er werden zo’n 650 handtekeningen opgehaald. Het op de foto gaan met 
de iPad koste veel tijd en overredingskracht. 
 

10. Kunstfestival 7 juni 2014. 
Thema: De kleuren van leven. Hier stonden we met een stand. Men kon een 
petitielijst tekenen voor Eskinder Nega en de app –gebruik je macht- stond centraal. 
Met de app werd geprobeerd meer jongeren te bereiken. 

 
11. Houtfestival 17 juni 2014. 

Een aantal leden hadden zich hiervoor opgegeven om standwerk te doen. Men kon 
o.a. een petitielijst tekenen voor de vrijheid van meningsuiting in Turkije. Er werden 
265 handtekeningen opgehaald.  

 
12. Pubquiz 5 juni 2013. 

Er werd een pupquiz in de Jopenkerk Haarlem georganiseerd. Dit bleek een succes. 
Zo’n 36 mensen waren op komen dagen om deel te nemen aan de quiz. De vragen 
voor de quiz waren aangeleverd door Amnesty Nederland en werden via power point 
voorgelegd aan de deelnemers. Tussentijds werd de petitielijst m.b.t. de Ruslandactie 
ook door iedereen ondertekend. Voor herhaling vatbaar. 

 
13. Vrijwilligersmarkt 22 juni 2014. 

Tijdens deze markt hadden 4 mensen zich aangemeld voor een intakegesprek. Na de 
vakantie zou de secretaris  gesprekken met hen voeren over het reilen en zeilen van 
de groep. Er waren die dag ook nog 101 handtekeningen verzameld voor de vrijheid 
van Eskinder Nega en 113 voor Johan Tererissa. 
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14. Schalkwijk aan Zeefestival 24/8/14. 
Ook dit jaar waren er weer veel handtekeningen verzameld nl. 554 voor Vrije 
meningsuiting Turkije. Alle medewerkers werden achteraf gevraagd naar hun mening 
over de activiteit. 

 
15. Beleidavonden Amnesty Nederland. 

Een aantal leden hebben meegewerkt aan de beleidsavonden van Amnesty 
Nederland. De beleidsavonden vervulden de functie van klankbord in de uitwerking 
van Amnesty Nederland’s mensenrechtenprogramma’s. 

 
16. Start nieuw Amnestyseizoen op 23 augustus 2014 

In verband met geplande vakanties zijn we als groep bij een van onze leden thuis het 

nieuwe seizoen gestart met een hapje en drankje. Dit in plaats van de geplande 

afsluiting van het seizoen in juli. Het was een gezellig sfeertje. Conclusie: happening 

geslaagd! 

 
Tiny Ribbens 
Secretaris Amnestygroep Haarlem e.o. 
E: tiny.ribbens@xs4all.nl 
 023-5332083 
www.haarlem.amnesty.nl  
 
 
 
 
 

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. 

 
 
 

http://www.haarlem.amnesty.nl/

