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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 MENSENRECHT ENINSTRUMENTEN.
IN NAVOLGING VAN DEZE VISIE IS HET DE MISSIE VAN AMNESTY INTERNATIONAL
ONDERZOEK TE DOEN EN ACTIE TE VOEREN GERICHT OP HET VOORKOMEN EN BEËINDIGEN
VAN ERNSTIGE SCHENDINGEN VAN DEZE RECHTEN.

Amnesty is volstrekt onpartijdig en onafhankelijk. Amnesty is niet gebonden aan enige
regering, politieke ideologie, religie of economisch belang. Amnesty neemt voor onderzoek, lobby
en actie geen geld aan van overheden.
De kracht van Amnesty is betrouwbaarheid. Aan al onze acties is gedegen onderzoek
voorafgegaan. Pas als onze onderzoekers voldoende zeker zijn van hun zaak, gaan we tot actie
over. Met deze werkwijze zijn we altijd in staat schendingen van mensenrechten op betrouwbare
manier aan de kaak te stellen.

Het waarborgen van vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid ligt ten grondslag aan de
mensenrechten.
Vrijheid Wij geloven dat ieder mens een vrij wezen is. Met een vrije wil, vrij in gedachten,
voorkeuren, ontwikkeling en levenshouding. En dat waar de mensenrechten worden nageleefd, de
grootst mogelijke vrijheid bestaat.
Gelijkheid Mensenrechten zijn universeel. Ze gelden altijd en overal. Ze gelden voor iedereen, en
voor iedereen evenveel.
Rechtvaardigheid In een wereld waarin veel onzeker is, vormen de mensenrechten de basis voor
een rechtvaardige behandeling.
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Samenvatting
Via enkele hoogtepunten uit ons werk krijgt u een indruk van de vele manieren waarop wij ons
hebben ingezet voor de mensenrechten.
Mensenrechten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika
Ons werk met betrekking tot de Arabische regio richtte zich op Egypte, Syrië en Saudi-Arabië. Dat
laatste land speelt een (verborgen) sleutelrol in de Arabische wereld, en dus is het belangrijk om
de Saudische mensenrechtenbeweging te steunen. Ons rapport Wie zwijgt stemt toe? leidde tot
nieuw Nederlands en EU-beleid voor steun aan Saudische mensenrechtenverdedigers.
Gedwongen huisuitzettingen
Ieder jaar worden wereldwijd twee miljoen mensen onrechtmatig uit hun huis gezet. Samen met
lokale organisaties voerden we spoedacties tegen dreigende huisuitzettingen in Nigeria, Kenia en
Roemenië. Ook voerden we een petitie -actie tegen gedwongen huisuitzettingen in Kenia. De petitie
had effect: in 2014 wordt waarschijnlijk nieuwe wetgeving aangenomen tegen gedwongen
huisuitzettingen.
Vrijheid van meningsuiting Rusland
Sinds Vladimir Poetin zijn derde termijn als president van Rusland begon, verslechtert de
mensenrechtensituatie snel. Nieuwe wetten leggen critici het zwijgen op, en met intimidatie en
geweld wordt de vrijheid van meningsuiting beperkt. Tijdens het Nederland-Ruslandjaar maakten
we met vele acties het Nederlandse publiek hiervan bewust. Ook zorgden we ervoor dat de
mensenrechtensituatie in Rusland hoog op de politieke agenda bleef.
De Eerlijke Verzekeringswijzer
Amnesty Nederland maakte samen met vijf andere organisaties de Eerlijke Verzekeringswijzer. Op
www.eerlijkeverzekeringswijzer.nl kunnen consumenten het beleggingsbeleid van verzekeraars
vergelijken op thema’s als mensenrechten, dierenwelzijn en wapens. Tweeduizend mensen
schreven hun verzekeraar aan over het mensenrechtenbeleid. Vier grote financiële instellingen
zegden toe meer te doen om betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen te voorkomen.
Versterking mensenrechtenbeweging in Afrika
De mensenrechtensituatie in Afrika is zorgwekkend. In veel landen is sprake van po litieke
repressie, en er woeden diverse gewapende conflicten. Om de Afrikaanse mensenrechtenbeweging
te versterken, ontwikkelde Amnesty’s Internationaal Secretariaat een groeistrategie voor Afrika,
waaraan Amnesty Nederland financieel bijdroeg. Inhoudelijke ondersteuning leverde ons Speciaal
Programma voor Afrika. Bijvoorbeeld met mensenrechtentrainingen in Somalië, Oeganda, de DRC
en Zuid-Sudan.
Voorlichting en educatie
Het draagvlak voor mensenrechten staat in Nederland onder druk. Amnesty wil dat de
mensenrechten meer tegenwicht gaan bieden voor de ‘onderbuik’ en de politieke waan van de dag.
Daarom ontwikkelden we een aantal formats, waaronder een filmprogramma en een pubquiz, die
denken en debat over mensenrechten stimuleren bij onder meer politici, professionals en het
algemene publiek.
Vreemdelingendetentie
Nederland sluit jaarlijks duizenden onschuldige vreemdelingen op in een gevangenis. Niet omdat ze
iets strafbaars hebben gedaan, maar omdat ze wachten op behandeling van hun asielverzoek of op
uitzetting. Daarom voerden we de campagne ‘Ik schaam me diep’. Bijna 90.000 mensen
ondertekenden onze petitie aan staatssecretaris Teeven. In september presenteerde Teeven zijn
langverwachte beleidsvisie op vreemdelingendetentie. Het oordeel van Amnesty: te weinig en te
vaag.
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Overige acties
Etnisch profileren – Met twee rapporten en een seminar stelden we deze vorm van discriminatie
door politie in Nederland aan de kaak.
Turkije: demonstraties Gezipark – Petitie, rapport en diverse schrijfacties tegen ernstig
politiegeweld tegen demonstranten.
Mensenrechteneducatie – Met gastlessen door Amnesty-vrijwilligers bereikten we bijna 59.000
scholieren.
Politie – Trainingen in verschillende landen om mensenrechtenschendingen door de politie tegen te
gaan.
Qatar 2022 – Actie tegen uitbuiting van buitenlandse werknemers aan stadions en infrastructuur
voor het WK 2022.
Schrijfacties – Honderden acties per brief, e-mail, sms en fax om druk op autoriteiten te leggen of
mensen een hart onder de riem te steken.
Onze achterban
We kunnen ons werk doen dankzij de vele mensen die ons tijd en geld geven. De Amnesty-acties
worden gevoerd door onze actieve achterban, in groepsverband of op individuele basis. In 2013
zetten ruim 250.000 mensen zich in voor onze acties. De bijdragen van leden vormden onze
grootste bron van inkomsten. Het aantal leden daalde van 278.516 tot 265.151. Bij de landelijke
Collecteweek waren 25.000 vrijwilligers betrokken, het hoogste aantal ooit. Zij haalden 1,73
miljoen euro op.
Waar wordt je € 1 aan uitgegeven?

Internationaal
Mensenrechtenprogramma’s
14 cent

Internationaal

Beleidsontwikkeling
7 cent
Beleidsbeïnvloeding
4 cent

Financiële bijdragen aan kleine

Amnesty-afdelingen

Actievoeren

6 cent

13 cent

Internationaal
Bestuur en governance

6 cent

Voorlichting
10 cent

Internationaal
Opbouw beweging en campagnes
10 cent

Informatie aan leden
2 cent

Internationaal
Overig
2 cent
Kosten beheer en
administratie
5 cent

Internationale organisatieontwikkeling
8 cent
Werving baten
13 cent
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Voorwoord
Geachte lezer,
Het jaar 2013 was voor Amnesty Nederland in veel opzichten een bewogen jaar. We werkten aan
zeven hoofdpunten en vele andere activiteiten waarover u in dit jaarverslag kunt lezen. We
brachten haarscherp in kaart hoe de vrijheid van meningsuiting in Rusland steeds verder wordt
ingeperkt. We wisten de inspanningen van de Nederlandse regering te richten op Saudi-Arabië,
waar de mensenrechtenbeweging alle steun hard nodig heeft. En samen met onze duizenden lokale
activisten voerden we vele acties: voor politieke gevangenen, tegen inhumane detentie van
vreemdelingen en voor vele andere situaties waarin vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid in het
geding waren.
Het jaar werd echter tevens gekenmerkt door sterk teruglopende inkomsten – zo sterk dat we een
grondige reorganisatie moesten inzetten. Deze reorganisatie zal in 2014 zijn beslag krijgen in een
inkrimping in mensen en uitgaven.
Ondanks het financieel zware weer is de inzet van onze medewerkers, en de kwaliteit van hun
werk, erg goed geweest. Dat bleek onder meer op 10 december, de Dag van de Mensenrechten,
toen we vierentwintig uur lang onze deuren openden voor de Amnesty Schrijfmarathon. We waren
van tevoren een beetje huiverig of mensen zich niet zouden vervelen. Of ze niet vermaakt,
verwend en aangemoedigd moesten worden. Die angst bleek volkomen ongegrond. De sfeer was
prachtig: geconcentreerd, aandachtig en optimistisch tegelijk. En vooral oo k: realistisch. Wat kun
je als gewone burger in Nederland doen voor een gevangen activiste in Cambodja? Precies wat wij
daar deden: aan degenen die ervoor verantwoordelijk zijn, persoonlijk je protest laten horen. Een
bescheiden daad, die vaak groot succes heeft.
Hoe dat succes eruit kan zien, bleek bijvoorbeeld aan het eind van het jaar. We ontvingen een
prachtige e-mail van de Iraanse mensenrechtenadvocate Nasrin Sotoudeh. Zij had
gevangengezeten wegens haar werk voor de mensenrechten, en was na acties van Amnesty
vrijgekomen. Ze schreef onder meer: ‘In de afgelopen maanden ben ik me bewust geworden van
Amnesty’s werk over de hele wereld. Ik realiseerde me dat jullie op koude besneeuwde dagen
samenkomen om handtekeningen op te halen […] De gedachte dat me nsenrechtenactivisten een
grote wereldwijde familie vormen, geeft mij hernieuwde energie en kracht. De beste wensen voor
jullie mooie dromen.’
Het zijn deze successen die ons stimuleren ons werk met volle inzet en overtuiging te blijven doen.
Ila Kasem, voorzitter
Eduard Nazarski, directeur

7

Deel I

Ons Werk
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1 Onze keuzes
1.1 Onze prioriteiten
In 2013 werkte Amnesty Nederland aan de volgende organisatiebrede prioriteiten, hoofdpunten
genoemd:
1. Mensenrechten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika
2. Gedwongen huisuitzettingen
3. Vrijheid van meningsuiting in Rusland
4.
5.
6.
7.

Eerlijke Verzekeringswijzer
Versterking van de mensenrechtenbeweging in Afrika
Voorlichting en educatie
Vreemdelingendetentie

Lees in hoofdstuk 3 tot en met 9 wat het afgelopen jaar bereikt is op deze hoofdpunten.
Voor afzonderlijke nationale Amnesty-afdelingen, zoals Amnesty Nederland, is de wereld te groot
om zich op alle landen te richten. In Nederland hebben we in 2013 daarom keuzes gemaakt. Dit
waren de prioriteitslanden in 2013:
Afrika

Nigeria, Kenia, Democratische Republiek Congo, Zimbabwe, (Zuid -)Sudan,
en Zuid-Afrika

Azië

China, Indonesië, India, Filipijnen en Myanmar (Birma)

Europa

Rusland, de Europese Unie (met name met betrekking tot Roma), Turkije,
Wit-Rusland, Oekraïne

Midden-Oosten en
Noord-Afrika

Syrië, Saudi-Arabië, Egypte, Israël/Palestijnse Gebieden

Noord-, Midden- en
Zuid-Amerika

Verenigde Staten, Colombia, Mexico, Brazilië en Guatemala

1.2 Reflectie op keuzes
Eduard Nazarski: ‘We willen iets extra’s kunnen betekenen’
Amnesty International Nederland richtte haar focus in 2013 op zeven hoofdpunten. Waren die
prioriteiten goed gekozen? Heeft Amnesty Nederland kunnen doen wat ze op voorhand hoopte?
Directeur Eduard Nazarski blikt terug.
Hoe zijn jullie tot deze selectie gekomen?
We kiezen op basis van een aantal factoren. Natuurlijk kijken we naar wat er in de wereld aan de
hand is, welke situaties de meeste aandacht vragen. Daarnaast kijken we naar de prioriteiten van
ons Internationaal Secretariaat en ook naar wat wij als Nederlandse sectie kunnen toevoegen. Wij
zoeken hoofdpunten waarop Amnesty Nederland een relevante bijdrage kan leveren, ook in relatie
tot wat andere organisaties doen.
Waren de keuzes gelukkig?
Over het algemeen ben ik tevreden. We hebben nu en dan wat bijgesteld maar dat is
onvermijdelijk. Voor Syrië bleek het moeilijk om de verlamming in de internationale gemeenschap
te doorbreken. We hebben acties gevoerd voor individuen, we hebben een training over
mensenrechten georganiseerd voor Syriërs in Nederland en we hebben aangedrongen op een
ruimhartig toelatingsbeleid voor Syrische vluchtelingen. Maar van een grote campagne, gericht op
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de Syrische autoriteiten of de internationale gemeenschap, hebben we afgezien. Hoe schrijnend dat
besef ook is, het moet wel iets kunnen opleveren.
We hebben ons binnen de campagne ‘Midden-Oosten en Noord-Afrika’ toen meer op SaudiArabië gericht. Met een combinatie van goed eigen onderzoek en nauw contact met de Saudische
mensenrechtenbeweging hebben we het Nederlandse politieke proces beïnvloed, en we hebben
onder meer bereikt dat op EU-niveau is afgesproken dat rechtszaken tegen
mensenrechtenverdedigers worden bijgewoond. Dat was een prima bijstelling van strategie.
Er is veel energie gegaan naar de Rusland-campagne. Vind je de campagne geslaagd?
Ja en nee. We hebben veel aandacht gekregen, veel solidariteit met Russische organisaties van de
grond gekregen. Maar tegelijk blijft de mensenrechtensituatie in Rusland zorgwekkend: zo zijn er
direct na het einde van de Winterspelen 2014 in Sotsji honderden mensen gearresteerd in Moskou,
en van de Nederlandse regering klonk er een oorverdovende stilte. Dus goed genoeg was het nog
niet. Daarom moeten we blijven hameren op de situatie in Rusland. Die mensenrechtenbeweging
voelt zich nu alleen staan. Die heeft internationale steun harder nodig dan ooit.
Vreemdelingendetentie bleek sterk te leven bij het Nederlandse publiek
Daarbij speelde ook het overlijden van de asielzoeker Aleksandr Dolmatov een rol; dat had een
grote politieke impact. Er ontstond maatschappelijk debat en dat hebben wij sterk inhoudelijk
kunnen voeden. Onze campagne voerde de druk op en vervolgens zijn er in de politiek dingen
enigszins losgekomen die jarenlang vastzaten. Teeven heeft een aantal aspecten van het
detentieregime versoepeld. Hij heeft gezegd: we sluiten minder mensen op en staan meer vrijheid
toe binnen de detentiecentra. De visitatie wordt vervangen door bodyscans, maar hij gaat niet ver
genoeg: kinderen en mensen met psychische problemen kunnen nog steeds worden opgesloten, en
van sommige voorstellen bestaat het vermoeden dat ze wellicht uiteindelijk een achteruitgang
betekenen.
Wat was het idee achter het hoofdpunt ‘Voorlichting en educatie’?
Mensen in Nederland hebben een afnemend besef van het belang van mensenrechten, en ook in
het politieke en maatschappelijke debat wordt het belang van mensenrechten niet altijd voldoende
onderkend. Wij willen mensen daar beter over informeren, en ook bevorderen dat ze zich actief
opstellen bij het verdedigen van mensenrechten. Dat is iets van de lange adem, maar ik vind dat
we dit jaar goed werk hebben gedaan. We hebben materialen ontwikkeld waarmee mensen in hun
eigen omgeving de mensenrechten kunnen uitdragen. Veel mensen vinden het ingewikkeld ,
internationaal, juridisch. Maar als je het hebt over vrijheid, rechtvaardigheid, fatsoen, eerlijkheid,
dan komt het wel binnen. Of als ze concrete verhalen horen over schendingen in Nederland. Dat
iemand staande wordt gehouden alleen om hoe hij eruitziet bijvoorbeeld. Of een zwangere vrouw
die in vreemdelingendetentie wordt opgesloten.
Een van de hoofdpunten had als doelstelling bij te dragen aan de internationale Amnesty-beweging
in Afrika. Hoe ging dat?
Ietwat moeizaam, maar we kunnen redelijk tevreden zijn. Mensenrechtenbewegingen in Afrika
hebben hun eigen vertrekpunt en dynamiek. Het model van een lidmaatschapsorganisatie, van
individuen die zich in groepen verzamelen en samen een Amnesty-sectie vormen, dat is al eerder
in Afrika niet succesvol gebleken. Dus er worden nu kantoren van Amnesty opgezet die zorgen
voor herkenbaarheid en continuïteit zodat ze relaties kunnen opbouwen. Dat is nu een jaar aan de
gang en ik hoor van Afrikaanse collega’s dat ze blij zijn dat ze eindelijk stappen kunnen zetten.
Onze financiële toezegging voor de komende vier jaar geeft stabiliteit. Ze weten: als het de goede
kant op blijft gaan, hoeven we ons niet elk jaar zorgen te maken om budget.
Wat hebben jullie bij het managen van de hoofdpunten anders gedaan dan in 2012?
We hebben ten eerste gekozen voor concretere doelstellingen. In de Rusland -campagne kozen we
voor beïnvloeding van de Nederlandse politiek en steun aan de Russische mensenrechtenbeweging.
Binnen de Arabische regio verlegden we de focus van Syrië naar Saudi-Arabië, waar we veel meer
konden bereiken. Binnen het hoofdpunt gedwongen huisuitzettingen hebben we bijgedragen aan
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een radiostation in Nigeria, dat mensen bewust maakt van hun rechten.
De hoofdpunten zelf waren ook scherper geformuleerd. Waar we vorig jaar ‘Migratie’ als
hoofdpunt hadden, werkten we nu voor een einde aan de inhumane detentie van vreemdelingen in
Nederland. En het hoofdpunt ‘Bedrijven en mensenrechten’ van vorig jaar was nu toegespitst op de
Eerlijke Verzekeringswijzer. Daarmee is het overigens goed gelukt om in die complexe financiële
sector de aandacht op mensenrechten gericht te krijgen.
Daarnaast hebben de projectleiders zowel inhoudelijk als financieel meer bevoegdheden
gekregen. Ik zou in de toekomst overigens de projectteams nog wa t kleiner willen maken, met
meer mensen die af en toe worden ingeschakeld in plaats van permanent.
In hoeverre hebben de bezuinigingen binnen Amnesty Nederland het werk aan de hoofdpunten
beïnvloed?
Ze waren uiteraard van invloed op de sfeer in de organisatie, maar niet op de hoofdpunten. Dat
vind ik bewonderenswaardig, dat bij alle onzekerheid onze medewerkers echt gáán voor
mensenrechten. We hebben hier best moeilijke besprekingen met elkaar, over inkrimpen, over
mogelijke ontslagen. Maar in het werk is iedereen keihard aan de weg blijven timmeren. Daar ben
ik trots op. Dat kun je als management niet afdwingen. Dat hebben mensen vanuit hun eigen drive
gedaan.

1.3 Vooruitblik naar 2014
Amnesty heeft voor 2014 vijf hoofdpunten vastgesteld. We lieten ons daarbij leiden door factoren
binnen en buiten Amnesty. Amnesty zal ook in 2014 aansluiten bij het internationale Amnestybeleid.

Hoofdpunten 2014
Campagne ‘Gebruik Je Macht’
Om te voorkomen dat iemand die onrecht is aangedaan er alleen voor staat, roepen we mensen
wereldwijd op protest aan te tekenen. Deze massale reacties van over de hele wereld maken vaak
indruk op autoriteiten. Dat kan de redding zijn voor de duizenden personen voor wie we jaarlijks in
actie komen.
Met de campagne ‘Gebruik je macht’ streven we ernaar met nóg massalere actie positieve
verandering te brengen in de situatie van een aantal mensen. Daarnaast willen we het aantal
deelnemers aan onze snelle acties vergroten. Zo zorgen we ervoor dat deze acties in de toekomst
een nog grotere impact hebben in de levens van duizenden mensen die onrecht is aangedaan.
Vrijheid van meningsuiting in Rusland
De mensenrechtensituatie in Rusland verslechtert. In 2013 voerden we al campagne voor vrije
meningsuiting in het land. De Nederlandse media besteedden daar veel aandacht aan. In de eerste
twee maanden van 2014 zetten we onze campagne voort, mede in het kader van de Olympische
Winterspelen in Sotsji. Na de Spelen gaan we tot 2016 door met het ondersteunen van
mensenrechtenverdedigers in Rusland, onder meer met veiligheidstrainingen en uitbreiding van het
Amnesty-kantoor in Moskou. Hiervoor gaan we op zoek naar externe financiering.
Straffeloosheid in Indonesië
In 2014 vinden in Indonesië parlements- en presidentsverkiezingen plaats. Enkele
verkiezingskandidaten worden in verband gebracht met ernstige mensenrechtenschendingen in het
recente of minder recente verleden. Zij zijn hiervoor nooit ter verantwoording geroepen. Dit is
ontoelaatbaar. Amnesty International gaat die straffeloosheid aanpakken. We zorgen dat de
waarheid boven tafel komt door documenten over schendingen in 1965 en de jaren daarna te
digitaliseren. Daarnaast dringen we aan op de vrijlating van gewetensgevangenen en op de
bescherming en ondersteuning van Indonesische mensenrechtenverdedigers.
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Vrijheid van meningsuiting in Turkije
In Turkije staat de vrijheid van meningsuiting onder druk. Demonstraties worden hardhandig
neergeslagen, activiteiten voor mensenrechten worden via oneerlijke juridische processen in de
kiem gesmoord en plegers van politiek geweld worden zelden vervolgd. In 2014 gaat Amnesty
Nederland eraan werken dat mensen die in Turkije hun nek uitsteken, zoals journalisten, advocaten
en mensenrechtenverdedigers, rechtvaardig behandeld worden. We gaan de internation ale druk op
de Turkse autoriteiten opvoeren. Daarnaast ondersteunen we de Turkse Amnesty-afdeling en
geven we mensenrechtenorganisaties trainingen in het documenteren van politiegeweld en
proceswaarneming, zodat zij kunnen bijdragen aan gerechtigheid voor de slachtoffers.
Brazilië – politiegeweld in het kader van WK Voetbal
De politieke en economische betekenis van Brazilië groeide de afgelopen jaren. Het land sleepte
twee prestigieuze sportevenementen in de wacht: het WK voetbal in 2014 en de Olympische
Spelen van 2016. Maar daarachter gaan onder meer onrechtmatige huisuitzettingen en
politiegeweld schuil. Naar verwachting zal in aanloop naar het WK voetbal in juni en juli het
politiegeweld in Brazilië nog verder toenemen. Er is een groot risico op extra h uisuitzettingen en
protesten in de speelsteden en op een gewelddadige reactie daarop van de politie. Mocht dat het
geval zijn, dan komen wij uiteraard in actie om aandacht te vragen voor de schendingen en druk
uit te oefenen op de Braziliaanse overheid om politiegeweld te voorkomen.

Regulier werk
Uiteraard gaan we daarnaast door met de honderden jaarlijkse acties voor individuele slachtoffers
van mensenrechtenschendingen, zullen we actuele ontwikkelingen op mensenrechtengebied
nauwgezet volgen en zullen we daar zo nodig op reageren met actie, lobby of het zoeken van de
publiciteit.

Reorganisatie
Zoals zoveel organisaties in Nederland heeft ook Amnesty te maken met teruglopende inkomsten.
Door de financiële crisis bekijken veel mensen hun lidmaatschappen en donaties steeds kritischer.
Om onze onafhankelijkheid te bewaren, accepteren wij geen overheidssteun voor onderzoek, lobby
en acties. Dankzij extra steun van onze donateurs heeft Amnesty haar inkomsten lange tijd op peil
weten te houden. Maar nu de inkomsten stagneren, zijn bezuinigingen helaas onvermijdelijk.
Amnesty 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 onze medewerkers. We willen even krachtig blijven optreden als voorheen, maar met een
kleinere organisatie.
We kiezen ervoor om de eigen organisatie flink in te krimpen. In 2013 zijn we gestart met het
nemen van de eerste maatregelen, waaronder het strakker stroomlijnen van organisatieprocessen
en het verminderen van ongeveer 10 fte door onder meer natuurlijk verloop. In de loop van 2014
zal de organisatie nog verder moeten krimpen, met ruim 20 fte. Gedwongen ontslagen zijn naar
verwachting niet te vermijden.
Bij het bepalen van de exacte invulling van de bezuinigingen spelen de volgende twee
uitgangspunten een leidende rol:
Ongeveer 40 procent van de huidige inkomsten komt ten goede aan de internationale Amnestybeweging. 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.
Alle mensenrechten zijn van groot belang. Toch zal Amnesty Nederland keuzes moeten maken ten
aanzien van de onderwerpen waarop we ons richten. We zullen daartoe de komende jaren als
Amnesty Nederland binnen de internationale beweging een scherpe, toegespitste agenda g aan
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voeren. Deze agenda stellen we vast in samenspraak met onze leden, samenwerkingspartners en
de internationale beweging.
Het bezuinigingsproces is naar verwachting eind 2014 afgerond. Het wordt een forse operatie,
maar op deze manier zijn we in staat o m ook in de toekomst een gezonde organisatie te blijven en
ons werk voort te zetten. Zo kunnen we blijven doen wat wij het allerbelangrijkst vinden: vrijheid,
gelijkheid en rechtvaardigheid nastreven van mensen waar ook ter wereld.

1.4 Werkterrein 2010-2016
Amnesty Nederland maakt deel uit van de wereldwijde Amnesty-beweging. Eensgezinde en
gecoördineerde samenwerking tussen de verschillende nationale afdelingen is voor Amnesty
International van essentieel belang. Daarom heeft Amnesty een internationaal beleidsplan: het
Integrated Strategic Plan (ISP). Het huidige ISP beslaat de periode 2010-2016. In dit plan zijn de
prioriteiten van Amnesty International geformuleerd op basis van een analyse van de belangrijkste
tendensen in de wereldwijde mensenrechtensituatie. Op basis van het ISP is voor de jaren 20122013 het Global Priority Statement (GPS) vastgesteld. Hierin zijn de vier werkterreinen uit het ISP
concreter uitgewerkt voor de kortere termijn. De prioriteiten die erin staan zijn voor alle nationale
afdelingen en het Internationaal Secretariaat uitgangspunt voor het werk van 2012 en 2013.
Op basis van het ISP legde Amnesty Nederland haar strategische keuzes voor de komende jaren
vast in de nota Agenda '10-'16. We hebben, in overeenstemming met het ISP, vie r werkterreinen.
Deze zijn verderop toegelicht. Ons werk voor mensenrechtenverdedigers blijft in alle activiteiten
een prioriteit, met meer nadruk op werk met die verdedigers. De mensenrechtenverdedigers zijn
op al onze werkterreinen de mensen die ter plekke het verschil maken en die alle mogelijke
aandacht en bescherming nodig hebben.
Uit Agenda '10-'16 destilleerden we de hoofdpunten voor 2013. Daarbij hielden we ook rekening
met onze eigen landenkeuze voor 2012-2013. Amnesty is het aan haar oorsprong e n missie
verplicht álle landen waar mensenrechten in het geding zijn te bestrijken. Dat gebeurt onder meer
door uitgave van het Amnesty International Jaarboek, door onderzoek in en rapportage uit een
zeer groot aantal landen en door een stroom van rapporten, berichten, oproepen tot actie en
dossiers vanuit vooral het Internationaal Secretariaat. Voor afzonderlijke nationale Amnestyafdelingen, zoals Amnesty Nederland, is de wereld te groot om zich op alle landen te richten. In
Nederland hebben we in 2013 daarom keuzes gemaakt. Dat deden we aan de hand van een lijst
van ijkpunten waaronder: ernst van de schendingen, relevantie voor Nederland, regionale
betekenis en beschikbare kennis en ervaring.

1 De bescherming tegen politiek geweld en vervolging
Geweld door staten en niet-statelijke actoren – zoals gewapende groeperingen – heeft een
vernietigende invloed op de mensenrechten. De wedloop om natuurlijke hulpbronnen, de
proliferatie van wapens en het verzwakken van staten intensiveren wereldwijde conflicten. Gewone
burgers zijn opzettelijk doelwit in oorlogen. Geweld op basis van geslacht blijft een van de meest
wijdverbreide schendingen van de mensenrechten: in veel oorlogen wordt verkrachting ingezet als
oorlogswapen.
Amnesty Nederland blijft actief werken voor bescherming tegen willekeurige gevangenschap,
oneerlijke processen, martelen, verdwijningen, buitengerechtelijke executies, politiegeweld,
schendingen van de mensenrechten van vrouwen en geweld van gewapende groepen. In
overeenstemming met internationale besluitvorming geven we de doodstraf bijzondere aandacht.
We zetten ons in voor berechting van degenen die verantwoordelijk zijn voor
mensenrechtenschendingen; daartoe zetten we in 2012 in Den Haag het Centre for International
Justice op, dat zich bezighoudt met de internationale berechting in die stad.
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2 De vrijheid van meningsuiting en non-discriminatie
Uit bezorgdheid om de economie, migratie, de culturele identiteit of de nationale veiligheid
onderdrukken veel regeringen legitieme vormen van oppositie. Zij beperken het recht op
informatie, vrije meningsuiting, vereniging en vergadering. Nieuwe informatietechnologieën bieden
burgers meer mogelijkheden om van deze rechten gebruik te maken, maar tegelijkertijd gebruiken
regeringen ze – soms met medewerking van bedrijven – om privacy te schenden, censuur toe te
passen en toezicht te verscherpen. Xenofobie, racisme en andere vormen van discriminatie nemen
onder deze omstandigheden toe. Mensenrechtenverdedigers die zich ertegen verzetten, worden
aangevallen en zwartgemaakt.
Het politiek en maatschappelijk klimaat staat in Nederland en daarbuiten onder druk door kwesties
van vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, discriminatie en privacy. Amnesty Nederland
wil van 2010 tot en met 2016 bijdragen aan duidelijkheid over wat de inhoud en beperkingen van
die vrijheden en rechten zijn. Daarnaast nemen we deel aan acties voor de mensenrechten van
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in en buiten Europa, met (omdat onze
toegevoegde waarde daar groter is) voorrang voor internationale activiteiten boven Nederlandse.

3 De mensenrechten van migranten en vluchtelingen
Een groeiende groep migranten en vluchtelingen wordt door geen enkel land erkend of beschermd;
noch door het land waar ze vandaan komen, noch door het land waarin ze verblijven. Zij worden
uitgebuit door werkgevers, behandeld als criminelen door staten en soms teruggestuurd naar
landen waar ze het slachtoffer dreigen te worden van grove mensenrechtenschendingen. Omdat
velen geen legale verblijfsstatus hebben, hebben ze vaak geen toegang tot het rechtssysteem. Met
het toenemen van gewapende conflicten, armoede, onzekerheid en milieucrises, neemt ook het
aantal mensen dat binnen landen en over grenzen migreert toe. In reactie hierop gaan staten over
tot steeds hardere restrictieve maatregelen, vaak met aanzienlijke publieke steun.
Amnesty Nederland zal van 2010 tot en met 2016 binnen het werk voor mensenrechten van
migranten en vluchtelingen speciale aandacht geven aan vreemdelingendetentie en mensenrechten
van 'illegalen' in Nederland. Uitbuiting en onmenselijke (arbeids)omstandigheden van migranten
waar ook ter wereld krijgen aandacht in onder meer ons werk met bedrijven.

4 Werken voor economische, sociale en culturele rechten
Mensen die in armoede leven hebben te maken met gebrek, uitsluiting, onzekerheid en het feit dat
er niet naar hen geluisterd wordt. Het gevolg is een vicieuze cirkel van machteloosheid en armoede
die moet worden tegengegaan met behulp van de mensenrechten. Amnesty International werkt
hieraan op internationaal niveau en, vooral in arme landen, op lokaal en nationaal niveau.
Amnesty Nederland zal van 2010 tot en met 2016 laten zien dat waarborgen voor mensenrechten
onmisbaar zijn in het werk tegen armoede en ontbering. We zetten ons in voor onder meer
Nederlandse ratificatie van het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag voor
Economische, Sociale en Culturele Rechten, het opnemen van mensenrechten in de
Millenniumdoelen na 2015, het versterken van de aansprakelijkheid van bedrijven en de
bescherming tegen willekeurige huisuitzetting in sloppenwijken.
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2 Onze Werkwijze
2.1 Activiteiten
Amnesty International probeert door de inzet van verschillende werkwijzen en
activiteiten de mensenrechten overal te bevorderen.
Onderzoek
Aan de basis van ons werk staat goede, betrouwbare informatie. Amnesty-onderzoekers
verzamelen – aangestuurd vanuit ons hoofdkantoor in Londen - over de hele wereld gegevens over
mensenrechtenschendingen. Zij interviewen slachtoffers, wonen rechtszaken bij, praten met
advocaten, artsen en mensenrechtenverdedigers en ontmoeten regeringsvertegenwoordigers. Hun
onderzoeksgegevens vormen de basis voor Amnesty-rapporten en andere publicaties en voor
acties.
Acties
Amnesty voert actie om mensenrechtenschendingen te voorkomen en beëindigen. Wereldwijd
mobiliseren we hiervoor zoveel mogelijk mensen. Massale actie werkt: autoriteiten en bedrijven die
weten dat de wereld over hun schouder meekijkt, zijn eerder geneigd zich aan de regels te houden.
We gebruiken acties ook om mensenrechtenverdedigers te ondersteunen.
Lobby
Nationale Amnesty-afdelingen proberen via lobby bij hun regeringen de mensenrechten een
prominente rol te geven in het binnen- en buitenlands beleid. Wij lobbyen ook bij bedrijven die
verantwoordelijk zijn voor schendingen. Daarnaast vragen we andere regeringen en organisaties
als de Europese Unie en de Verenigde Naties om druk uit te oefenen.
Bewustwording
Over de hele wereld maakt Amnesty mensen bewust van de inhoud van de mensenrechten en van
hun belang. In Nederland geven we voorlichting via grote publieksacties en verzorgen we lessen op
scholen. Onrecht brengen we via de media en publieksacties onder de aandacht van het
Nederlands publiek.
Samenwerking
Amnesty Nederland werkt samen met andere nationale Amnesty-afdelingen en met andere
organisaties die op ons werkterrein werken, als dat ons helpt bij het bereiken van onze
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doelstellingen. We streven naar een sterke wereldwijde mensenrechtenbeweging om de
mensenrechtensituatie in de wereld te verbeteren.

2.2 Inzicht in verandering
Amnesty International doet onderzoek en voert actie gericht op het voorkomen en beëindigen van
mensenrechtenschendingen. Hierbij kiezen we gericht voor projecten waarmee we verwachten
resultaten te kunnen boeken. Daarnaast voelen we de morele verplichting ook iets te doen aan
situaties waarin resultaten mogelijk lang op zich laten wachten en wellicht onbereikbaar zijn.
Wat is de impact van ons werk? Amnesty definieert impact als significante veranderingen – positief
of negatief, bedoeld of onbedoeld – als gevolg van onze directe interventies of bijdragen. Het is
geen vaststaand te bereiken eindpunt, maar een dynamisch, niet-lineair proces. Er is overigens
een verschil tussen ‘impact’ en ‘resultaat’. Het is belangrijk dat we aandacht hebben voor de weg
ernaartoe en de mijlpalen die we in dat proces plaatsen. Dat kunnen belangrijke resultaten zijn van
ons werk, die nog niet per definitie ‘impact’ hebben.

Soorten verandering
Om te weten of we succesvol zijn, is het essentieel dat we ons werk monitoren en evalueren. Dat
doen we aan de hand van een raamwerk van Dimensies van Verandering. Dit raamwerk drukt uit
welke soorten veranderingen wij beogen.
De





dimensies zijn:
verandering in het leven van mensen;
verandering in wet- en regelgeving;
verandering in accountability;
verandering in civil society, media en andere beïnvloedingskanalen.
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Hieronder zijn de verschillende soorten veranderingen toegelicht aan de hand van
succesindicatoren en voorbeelden. In de afzonderlijke verslagen over onze projecten is ingegaan op
doelstellingen, activiteiten, resultaten en wat nog niet is bereikt.
Amnesty richt zich primair op het bereiken van veranderingen in het leven van mensen door
de mensenrechtensituatie waarin ze zich bevinden te verbeteren. Een voorbeeld is onze
samenwerking in Nigeria met de lokale organisatie CMAP bij de oprichting van radiostation Chicoco
Radio in Port Harcourt. Hiermee worden bewoners bewust gemaakt van hun mensenrechten: ze
leren dat ze rechten hebben en welke dat zijn. Indicatoren voor vooruitgang zijn de mate waarin
mensen in staat zijn om hun rechten te claimen en te genie ten, bijvoorbeeld bij onderhandeling
met autoriteiten rond huisuitzettingen. In Port Harcourt zijn, o.a. via Chicoco Radio, veel bewoners
betrokken bij de ontwikkelingen in de sloppenwijken en meer bekend met hun rechten.
Amnesty’s werkzaamheden zijn vaa k gericht op het veranderen van wet- en regelgeving. Zo
voerden we in 2013 de campagne ‘Ik schaam me diep’, waarin we de staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie vroegen om een einde te maken aan de inhumane detentie van
vreemdelingen in Nederland. Voortgangsindicatoren waren onder meer een veranderde houding
over de problematiek door sleutelfiguren met besluitvormende macht en het voorstellen,
amenderen of herroepen van wet- en regelgeving. Vele actoren hebben invloed op
mensenrechtensituaties: regeringen, politici, wetgevers, beleidsmakers, ordehandhavers en
bedrijven.
Veel van ons werk richt zich op het beïnvloeden van de mate waarin deze actoren
verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen en daarvoor aansprakelijk kunnen worden
gehouden (verandering in accountability ). Belangrijke indicatoren voor vooruitgang hierbij zijn
de implementatie van wet- en regelgeving en het afleggen van verantwoordelijkheid daarvoor. Een
voorbeeld is ons onderzoek waaruit bleek dat de Nederlandse regering de Sa udische
mensenrechtenbeweging onvoldoende ondersteunt, in weerwil van haar eigen beleid op dat gebied.
Wij publiceerden onze bevindingen en deden aanbevelingen, die vervolgens door het parlement
Kamerbreed werden onderschreven. Een ander voorbeeld is de Eerlijke Verzekeringswijzer, die tot
doel heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen in de financiële sector te bevorderen.
Achterliggend doel is dat verzekeraars hun invloed aanwenden om bedrijven te verduurzamen,
bijvoorbeeld door te voorkomen dat zij investeren in grondstofwinnende bedrijven die betrokken
zijn bij mensenrechtenschendingen.
Verandering in civ il society , media en andere beïnvloedingskanalen is een vierde type
verandering. De mate waarin lokale organisaties betrokken zijn bij het willen ve rbeteren van de
mensenrechtensituatie is hierbij een belangrijke voortgangsindicator, evenals een positieve(re),
meer geïnformeerde houding van publiek en media. Een voorbeeld van ons werk op dit terrein is
onze financiële bijdrage aan het internationale Amnesty-programma voor versterking van de
mensenrechtenbeweging in Afrika. En in Rusland hielpen we het Amnesty-kantoor in Moskou,
onder andere met training in campagnetechnieken, om het bereik van zijn werk in de Russische
samenleving te vergroten. Ook in Nederland doen we veel aan het vergroten van kennis over
mensenrechten onder volwassenen en schoolkinderen.

Evaluaties
Het kennen en begrijpen van deze verschillende soorten verandering helpt ons bij het ontwikkelen
van ons mensenrechtenwerk en vormt de basis voor het monitoren en evalueren.
Amnesty Nederland maakt deel uit van Amnesty’s internationale Community of Practice over
planning, monitoring, evaluatie en impact. Uitwisseling en onderling contact tussen verschillende
Amnesty-afdelingen en het Internationaal Secretariaat verbeteren de kwaliteit van ons werk. In de
loop der jaren zijn diverse tools en methodieken voor planning, monitoring en evalueren
ontwikkeld, uitgeprobeerd en verbeterd door verschillende Amnesty-afdelingen in verschillende
projecten en door ervaringen te delen.
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De prioriteitsprojecten van 2013 zijn bijna allemaal afgerond met een bijeenkomst waarin reflectie
centraal staat. Deze vorm van evaluatie stimuleert reflectief denken binnen een projectgroep,
waarbij ze gezamenlijk analyseren en beoordelen wat er gebeurd is. Hebben we de kansen
gegrepen die zich voordeden? Welke benaderingen werkten wel en welke niet? Wat waren succesen faalfactoren? Zijn de middelen efficiënt ingezet?
In 2013 is een impact assessment uitgevoerd o ver ons werk in de afgelopen jaren tegen
mensenrechtenschendingen rond oliewinning in de Nigerdelta. Een aantal belangrijke lessen hieruit
zijn dat we meer moeten investeren in vaardigheden van projectleiders om discussies over
strategie te faciliteren. Opdrachtgevers van projecten moeten ook actief betrokken zijn bij het
managen daarvan. Bijvoorbeeld door plannings- en rapportagemomenten te gebruiken om samen
met het projectteam de strategie te bespreken. Een andere aanbeveling is om samenwerking met
andere ngo’s meer strategisch en formeel te organiseren in plaats van dit van geval tot geval te
moeten beoordelen.
Goede resultaten die we bereikt hebben delen we graag met de buitenwereld, vooral via internet
en social media. Amnesty ontvangt jaarlijks veel berichten van mensen die zich gesteund voelen
door ons werk en zeggen kracht te putten uit de gedachte dat ze er niet alleen voor staan. Deze
berichten zijn uiteraard ook gericht aan de mensen uit onze achterban en het publiek die zich
ingezet hebben. Voorbeelden van goed nieuws in 2013 waren de vrijlatingen van Nasrin Sotoudeh,
Yorm Bopha en Shi Tao. Onze inzet werkt niet altijd en ook dat brengen we naar buiten. Zo
kwamen we in actie voor Kimberly McCarthy die in 1998 ter dood veroordeeld was in Texas (VS)
maar helaas is zij in 2013 toch geëxecuteerd.
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3 Mensenrechten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika
Het probleem
Sinds eind 2010 is in de Arabische wereld sprake van grootschalig publiek verzet tegen
onderdrukking, corruptie en wanbeleid in de regio. De protesten waren sterk gericht op het ten val
brengen van de zittende regimes, maar sloten daarnaast in veel gevallen aan op de eisen van
Amnesty International, onder meer op het gebied van vrijheid van meningsuiting en het optreden
van politie- en veiligheidsdiensten. In Egypte vonden sindsdien twee omwentelingen plaats, in
Syrië ontstond een burgeroorlog, in Saudi-Arabië groeide de onderdrukking van de
mensenrechtenbeweging. De situatie in de regio blijft veranderlijk en moeilijk te voorspellen; juist
daarom verdienen het Midden-Oosten en Noord-Afrika extra aandacht.

Wat er moet gebeuren
Amnesty speelt in op de mogelijkheden om de mensenrechtensituatie in de regio te verbeteren. We
werken voor gerechtigheid voor slachtoffers van schendingen en zorgen voor internationale
solidariteit met activisten. Ook zien we erop toe dat hervormingen voldoen aan
mensenrechtencriteria. We stimuleren de Nederlandse overheid om aandacht te besteden aan
mensenrechten in haar beleid voor de regio.

Doelstellingen 2013
De focus van Amnesty Nederland voor het werk op de MENA-regio (Midden-Oosten en NoordAfrika) lag op drie landen: Egypte, Saudi-Arabië en Syrië.
Amnesty Nederland wilde in 2013:
Egypte
 de Nederlandse overheid stelt in contacten met Egyptische autoriteiten mensenrechten aan de
orde;



mobiliseren van Nederlandse publieke druk voor de mensenrechten op de Egyptische
autoriteiten;
Egyptische media rapporteren over aan de veiligheidssector gerelateerde gebeurtenissen en
over hervormingen in lijn met Amnesty-standpunten.

Saudi-Arabië
 de Nederlandse regering integreert een sterke mensenrechtencomponent in haar beleid ten
aanzien van Saudi-Arabië;
 vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid spreken zich vaker uit o ver schendingen in


Saudi-Arabië;
het Nederlandse publiek is zich bewust van de Saudische mensenrechtensituatie en is bereid
ervoor in actie te komen.

Syrië
 mobiliseren van druk van de Nederlandse regering en het Nederlands publiek op Rusland en de




VN, om de Syrische autoriteiten te bewegen een einde te maken aan het geweld, een
wapenembargo op te leggen en de tegoeden van Assad en naaste medewerkers te bevriez en;
mobiliseren en activeren van publiek om solidariteit te betuigen met Syrische
mensenrechtenverdedigers;
de Syrische diaspora in Nederland trainen op het gebied van mensenrechten, om ze beter in
staat te stellen een actieve rol te spelen in een toekomstig Syrisch transitieproces.

Activiteiten
Egypte
Amnesty deelde alle onderzoeksrapporten over Egypte met de Egyptische ambassade in Den Haag
en sprak twee keer met de ambassadeur over Amnesty’s algemene zorgen en specifieke cases.
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Amnesty hield de Nederlandse pers, politiek en het ministerie van Buitenlandse Zaken op de
hoogte van de mensenrechtenschendingen in Egypte.
Onze oproep aan overheden tot een wapenembargo voor Egypte werd gedeeld met het ministerie
van Buitenlandse Zaken en de Tweede Kamer, met de vraag om voor dit embargo te pleiten in de
Raad van Buitenlandse Zaken van de EU.
Rond de Internationale Vrouwendag (8 maart) voerden we actie tegen discriminatie van en geweld
tegen vrouwen in Egypte. Lokale Amnesty-groepen verzamelden handtekeningen op actiekaarten
aan president Morsi en we maakten samen met het Nederlandse publiek een solidariteitsfilmpje,
dat we via social media deelden met Egyptische organisaties voor vrouwenrechten. In een petitie
riepen we leiders van politieke partijen op om gew eld tegen vrouwen te veroordelen en te zorgen
voor een strategie om seksueel geweld en discriminatie van vrouwen te stoppen.
We voerden actie voor de bescherming van koptische christenen in Egypte. In een uitzending van
het televisieprogramma ‘Jij Bent Sterk’ werden mensen opgeroepen de petitie te tekenen.
Saudi-Arabië
Amnesty riep de Nederlandse ambassade in Riyadh regelmatig op aandacht te geven aan de
repressie van Saudische mensenrechtenverdedigers en om rechtszaken tegen hen bij te wonen. In
september publiceerden we een beleidsonderzoek naar de Nederlandse inzet voor Saudische
mensenrechtenverdedigers in het rapport Wie zwijgt stemt toe?.
Voorafgaand aan de publicatie van het rapport reisden drie Saudische activisten op onze
uitnodiging samen met een Amnesty-onderzoeker naar Londen en Brussel voor lobbygesprekken in
de aanloop naar de Universal Periodic Review (UPR) van Saudi-Arabië, de periodieke
mensenrechtenbeoordeling binnen de VN. De lobbytour eindigde in Den Haag met gesprekken met
individuele Kamerleden en het ministerie van Buitenlandse Zaken. In onze ‘UPR-aanbevelingen’
over Saudi-Arabië vroeg Amnesty aan de Nederlandse ambassade in Riyadh, het ministerie van
Buitenlandse Zaken en de Saudische ambassade in Den Haag om aandacht voor de situatie van
gewetensgevangenen en vrijheid van vereniging.
In oktober voerden we een Twitteractie in solidariteit met de Saudisch e mensenrechtenorganisatie
ACPRA, die in oktober haar vierjarig bestaan vierde. Via social media en tijdens de schrijfmarathon
op 10 december (Dag van de Mensenrechten) kwamen we op voor twee gevangen Saudische
mensenrechtenactivisten.
Syrië
In het voorjaar riepen we met een publieksactie Rusland op zijn invloed te gebruiken om een einde
te maken aan het geweld in Syrië, en de Syrische overheid en de Syrische Nationale Coalitie om
betere bescherming te bieden aan burgers.
We voerden diverse acties voor bedreigde mensen. Rond de Internationale Dag van de Persvrijheid
(3 mei) voerden we een foto-actie voor het stoppen van geweld tegen journalisten. We
organiseerden een zeswekelijkse e -mailactie voor Syrische individuen met onze ‘Syrië
supportgroep’. Rond 30 augustus, de Internationale Dag van de Gedwongen Verdwijningen,
voerden we online actie tegen gedwongen verdwijningen in Syrië.
Vanaf de zomer riep Amnesty met regelmaat de Tweede Kamer en staatssecretaris Teeven van
Veiligheid en Justitie op om Syriërs meer veilige mogelijkheden te bieden om naar
Europa/Nederland te komen. In december initieerde Amnesty een bijeenkomst voor Kamerleden
waar een overlevende van de bootramp bij Lampedusa zijn verhaal vertelde. Bij deze ramp
kwamen honderden vluchtelingen om het leven. In dezelfde week zetten we een online
kerstkaartenactie uit richting Teeven, met de oproep ruimhartigheid te tonen.
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In contacten met vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid drong Amnesty aan op een
wapenembargo voor Syrië en verw ijzing van de oorlogsmisdaden naar het Internationaal Strafhof.
Amnesty organiseerde op verzoek van de in Nederland gevestigde mensenrechtenorganisatie Het
Syrisch Comité een basiscursus mensenrechten voor de Syrische diaspora in Nederland; er deden
21 mensen mee.

Resultaten
Egypte
Amnesty-groepen verstuurden 24.000 actiekaarten tegen discriminatie van vrouwen. De petitie
tegen geweld tegen vrouwen leverde 15.060 handtekeningen op. Onder de petitie voor
bescherming van koptische christenen werden 31.352 handtekeningen opgehaald.
In december stelde de Egyptische president een onderzoekscommissie in om de schendingen sinds
30 juni 2013 te onderzoeken. Het mandaat van de commissie is echter te vaag en omvat niet het
vaststellen van individuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid. In een gesprek met de Egyptische
ambassadeur in februari 2014 bracht Amnesty deze zorgen over en werden de handtekeningen van
de petitie voor kopten overhandigd.
De politieke lobby in eigen land wierp enkele vruchten af. Amnesty-cases werden door diverse
Kamerleden gebruikt tijdens debatten. Door Kamerleden werd veel uit onze informatie geput voor
het overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en voor schriftelijke vragen.
Het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië gaven gehoor aan Amnesty’s oproep om wapentransporten
naar Egypte te stoppen.
Diverse publicaties van Amnesty’s onderzoekers zorgden voor geregelde media -aandacht voor
Amnesty’s zorgen rond Egypte. Met na me onze briefings rond de val van Morsi in juli en het daarop
volgende geweld werden zeer goed opgepakt in de Nederlandse media.
Saudi-Arabië
De publicatie van ons rapport Wie zwijgt stemt toe?, de aandacht daarvoor in de media en de
lobbytour die we organiseerden voor de Saudische activisten, zorgden ervoor dat het Tweede
Kamerdebat over de nieuwe mensenrechtennota werd gedomineerd door discussie over het beleid
op Saudi-Arabië. De Kamer vroeg in een aangenomen motie om een concrete beleidsverandering.
Daarnaast gaf Nederland gehoor aan Amnesty’s oproep om tijdens Saudi-Arabië’s UPR specifieke
aanbevelingen te doen rond het waarnemen van processen, vrijheid van vergadering en
vereniging, en aandacht voor de mensenrechtendialoog. Saudische activisten liet en ons weten
enorm gesterkt te zijn door de aanbevelingen in de UPR en hadden het idee dat de Saudische
overheid nu ‘on trial’ was.
Mensenrechtenambassadeur Lionel Veer zocht Amnesty’s input voor zijn bezoek aan Saudi-Arabië
in november. In zijn eindverslag schreef hij: ‘Verder werden de zorgen over de positie van
activisten zoals verwoord in het Amnesty-rapport “Wie zwijgt, stemt toe”, bevestigd tijdens het
bezoek: vervolging van mensenrechtenverdedigers in Saoedi-Arabië neemt toe.’ Hij bracht in
Saudi-Arabië onze aanbeveling om rechtszaken bij te wonen ter sprake bij zowel de Saudische
autoriteiten als de EU-missie en de Nederlandse ambassadeur.
Onze druk leidde er in januari 2014 toe dat op EU-niveau in Riyadh werd afgesproken om roterend
rechtszaken tegen mensenrechtenverdedigers bij te wonen. Ook werden de contacten van de
Nederlandse ambassade met activisten frequenter. Amnesty ontving berichten van gevangen
activisten dat ze zich zeer gesterkt voelden door de acties.
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Syrië
We wakkerden in de Tweede Kamer en bij de regering het debat aan om meer Syrische
vluchtelingen bescherming te bieden in Nederland. Door onze regelmatige rapporten en briefings
en onze lobby richting staatssecretaris Teeven en de Tweede Kamer, wordt Amnest y hierover als
een van de belangrijkste bronnen van informatie gezien. Dit heeft echter nog niet geleid tot een
grotere opname van Syrische vluchtelingen.
Onze acties voor Syrië kregen ruime steun van het Nederlandse publiek. De petitie aan Rusland
werd ondertekend door zo’n 40.000 mensen, en ruim 23.000 mensen ondertekenden de oproep
aan de Syrische regering en de Syrische Nationale Coalitie. Het aantal deelnemers aan de Syrië supportgroep steeg in 2013 van tweehonderd naar ruim drieduizend. De acties ro nd de
Internationale Dag van de Gedwongen Verdwijningen versterkte het gevoel van solidariteit bij
Syrische activisten, zoals af te leiden uit de positieve reacties uit Syrië van vrienden en familie van
verdwenen mensen. Aan de kerstkaartenactie voor een ruimhartig toelatingsbeleid voor gevluchte
Syriërs deden zo’n drieduizend mensen mee.
De Nederlandse overheid zegde toe om mede in VN-verband erop aan te dringen dat de
oorlogsmisdaden in Syrië worden verwezen naar het Internationaal Strafhof.

(Nog) niet bereikt
De geplande trainingen over ‘Policing and Human Rights’ voor Egyptische journalisten en activisten
konden niet plaatsvinden doordat de omstandigheden in Egypte met het afzetten van president
Morsi te onzeker en gevaarlijk werden voor een dergelijke training.
Kopten en vrouwen wachten, naast de vele andere slachtoffers van mensenrechtenschendingen in
Egypte sinds de val van Mubarak, nog steeds op gerechtigheid en compensatie. De discriminatie
tegen religieuze minderheden en vrouwen zal bovendien nog in de wet en de praktijk moeten
worden bestreden.
Er is vooralsnog geen verruiming in het Nederlandse toelatingsbeleid voor Syriërs. Het geweld in
Syrië blijft toenemen en de verwachting is dan ook dat de vluchtelingenstroom ook in 2014 sterk
zal groeien. Amnesty blijft Nederland daarom oproepen tot een ruimer toelatingsbeleid.

Evaluatie
Negatieve ontwikkelingen in Egypte en Syrië leidden ertoe dat Amnesty minder kon bereiken op
deze landen dan vooraf verwacht. Daarom kozen we ervoor om ons in Syrië vooral te richten op
zaken waarop we meer invloed kunnen hebben: individuele zaken en het toelatingsbeleid voor
Syriërs van de Nederlandse overheid. Wat betreft Egypte hopen we de capaciteitsopbouw op een
later moment te kunnen voortzetten.
Onze keuze om ons dit jaar sterk te richten op Saudi-Arabië bleek een goede te zijn. Onder
kenners van de regio is bekend dat het land een (verborgen) sleutelrol speelt in de ontwikkelingen
in de Arabische wereld. En juist daarom is het belangrijk om de Saudische
mensenrechtenbeweging, die sinds het begin van de Arabische lente sterk wordt onderdrukt, te
steunen. Deze invalshoek vond weerklank bij de Nederlandse politiek, en werd door de
mensenrechtenbeweging in Saudi-Arabië zelf als zeer versterkend ervaren.
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4 Gedwongen huisuitzettingen
Het probleem
Ieder jaar worden naar schatting twee miljoen mensen, vooral in sloppenwijken over de hele
wereld, onrechtmatig uit hun huis gezet. Doordat de bewoners meestal nie t beschikken over
huurcontracten of eigendomspapieren, zijn ze extra kwetsbaar voor schendingen van hun
mensenrechten.
Vaak zijn deze gedwongen huisuitzettingen onaangekondigd en gaan ze gepaard met politiegeweld.
Slachtoffers worden aan hun lot overgelaten: ze krijgen doorgaans geen nieuwe woning en geen
compensatie. Ze zijn hun huis, hun bezittingen en vaak ook hun kostwinning kwijt. In een
handomdraai wordt het leven van hele families geruïneerd.

Wat er moet gebeuren
Gedwongen huisuitzettingen zijn onrechtmatig. Als er toch een huisuitzetting moet plaatsvinden,
dan moet deze voldoen aan strikte voorwaarden die zijn vastgelegd in VN-richtlijnen voor
huisuitzettingen. Getroffenen moeten bijvoorbeeld adequate alternatieve woonruimte aangeboden
krijgen, ze moeten tijdig en volledig worden geïnformeerd over de plannen en ze moeten inspraak
krijgen in de uitvoering ervan. Landen moeten deze normen en procedures over huisuitzettingen
vastleggen in nationale wetgeving. En waar dat reeds is gebeurd, moeten die we tten worden
gehandhaafd.

Doelstellingen 2013
Amnesty Nederland wilde in 2013:
 dreigende gedwongen huisuitzettingen voorkomen in Nigeria, Kenia, en Brazilië, en in Italië en







Roemenië met betrekking tot Roma, en internationale aandacht genereren voor de
problematiek in deze landen;
dat sloppenwijkbewoners in deze landen hun rechten kennen en claimen;
dat het Keniaanse parlement wetgeving (reeds in ontwerp aanwezig) over huisuitzettingen
aanneemt en invoert;
dat Nigeria wetgeving over huisuitzettingen maakt en tot die tijd een moratorium op
huisuitzettingen instelt;
dat bewoners van Port Harcourt (Nigeria) hun stem kunnen laten horen en geïnformeerd
worden over hun rechten via het community-radiostation Chicoco Radio;
dat sloppenwijkbewoners in Nairobi (Kenia) minder risico lopen op politiegeweld.

Activiteiten
Rapid Response-actie
Omdat gedwongen huisuitzettingen veelal niet of slechts kort tevoren worden aangekondigd, moet
actie snel van de grond komen. Daarom voert Amnesty Nederland samen met zo’n vijftien andere
Amnesty-afdelingen ‘Rapid Response-acties’. Als er gedwongen huisuitzetting dreigt, wordt op korte
termijn actie ondernomen via onder meer Amnesty’s e -mailnetwerk en de social media, en door
lobby, door de Nederlandse ambassade ter plaats te informeren en aan te sporen te reageren en
door het benaderen van de media in het betreffende land. In 2013 nam Amnesty Nederland deel
aan Rapid Response-acties op Nigeria, Kenia en Roemenië.
Wereldwijde acties
Wereldwijd voerde Amnesty International in 2013 een aantal ‘global actions’ tegen gedwongen
huisuitzettingen; Amnesty Nederland deed hieraan mee. Rondom Wereld Roma Dag (8 april)
verzamelden we handtekeningen voor een petitie aan EU-commissaris Viviane Reding. De petitie
riep op tot een einde aan de discriminatie van Roma, die ten grondslag ligt aan de vele
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onrechtmatige huisuitzettingen van Roma -gemeenschappen in Europa. Daarnaast organiseerde
Amnesty Nederland een debat en filmvertoningen over dit onderwerp.
Voor Nigeria en Kenia was er een periode van ‘global action’ van augustus tot november. Amnesty
deed mee aan een kaartenactie gericht aan de Nigeriaanse president Goodluck Jonathan, waarin
opgeroepen werd tot het instellen van een moratorium op gedwongen huisuitzettingen. Rond
Wereld Habitat Dag (dit jaar op 7 oktober) voerden we een actie gericht aan de Keniaanse minister
voor Land, Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling. De Keniaanse straatartiest Boniface Mwangi
deed in Nederland aan een Amnesty-solidariteitsactie mee en hield verschillende presentaties over
de problematiek, onder meer op scholen en de Universiteit Leiden.
Chicoco Radio
In Port Harcourt (Nigeria) werkten we samen met lokale mensenrechtenorganisatie CMAP en
bewoners aan het realiseren van het eerste Nigeriaanse community-radiostation voor en door
sloppenwijkbewoners: Chicoco Radio. Een geselecteerde groep bewoners startte in 2013 met
trainingen in techniek, radiomaken en mensenrechten. Amnesty wierf in Nederland fondsen voor
Chicoco Radio.
Politie in dialoog met bewoners
In februari verzorgde Amnesty Nederland een workshop voor Amnesty Kenia, gericht op het
faciliteren van dialoog tussen politie en sloppenwijkbewoners. Daarnaast gaf z ij een training over
policing aan leden van bewonersverenigingen. Lees hierover meer in hoofdstuk 10.

Resultaten
In Kenia wordt naar verwachting in 2014 nieuwe wetgeving tegen onrechtmatige huisuitzettingen
aangenomen. De internationale druk was hierbij van groot belang, met name via de overhandiging
in december van onze petitie aan de verantwoordelijke bewindsvrouw. Hierbij sprak zij zich
publiekelijk uit tegen gedwongen huisuitzettingen en voor snel invoeren van wetgeving. In Kenia
zijn veel mondige sloppenwijkbewoners door Amnesty Kenia georganiseerd in bewonerscomités,
die de bewoners goed en snel weten te mobiliseren. Rondom de huisuitzettingen die in mei
plaatsvonden in Nairobi (City Carton en Opendo) waren bewoners actief betrokken bij gesprekken
met politie en autoriteiten.
Onder de petitie tegen discriminatie van Roma werden wereldwijd ruim 95.000 handtekeningen
opgehaald in 22 landen. Ook in dit geval leidde de aanbieding daarvan tot publiekelijke uitspraken
van de verantwoordelijke EU-commissaris Reding, die er bij EU-lidstaten op aandrong de
discriminatie en achterstelling van Roma aan te pakken door nationale actieplannen daartoe te
implementeren. Door Rapid Response-acties, die met name bestonden uit druk uitoefenen op
autoriteiten via brieven en social media, zijn vermoedelijk verdere uitzettingen voorkomen. In
gevallen waarin de acties niet succesvol waren, genereerden ze toch veel aandacht b ij lokale
autoriteiten en bewoners, en de Nederlandse ambassades.
In Port Harcourt (Nigeria) zijn door inspanningen van partner CMAP, o nder andere via het opzetten
van Chicoco Radio, veel bewoners betrokken bij de ontwikkelingen in de sloppenwijken en zijn zij
meer bekend met hun rechten.

(Nog) niet bereikt
Acties rondom Brazilië zijn niet gerealiseerd omdat het Internationaal Secretariaat een rapport over
een aantal gedwongen huisuitzettingen heeft uitgesteld omdat er onderhandelingen gaande zijn
over hoe om te gaan met de gevolgen van de uitzettingen in de wijk Villa Autodromo. Er werden
dan ook geen ‘global actions’ uitgezet.
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Na de politietrainingen in februari in Nairobi is er vanuit Amnesty Kenia geen verzoek tot
ondersteuning meer gekomen, en hebben de geplande vervolgtraining en de advisering aan
Amnesty nog niet kunnen plaatsvinden. Hier wordt in 2014 verder aan gewerkt.
De Nigeriaanse regering heeft nog geen moratorium op gedwongen huisuitzettingen ingesteld.
Helaas zijn meerdere geplande huisuitzettingen waartegen we in actie zijn gekomen, doorgegaan.
Het betrof huisuitzettingen in Roemenië, Kenia en Nigeria.

Evaluatie
We zijn tevreden over ons werk tegen onrechtmatige huisuitzettingen in sloppenwijken. Op alle
doelstellingen behalve Brazilië is vooruitgang geboekt. Sloppenwijkbewoners zijn mondiger en
bewuster van hun rechten. Met snelle acties wisten we enkele huisuitzettingen te voorkomen. De
gedwongen huisuitzettingen die niet werden voorkomen hebben geleid tot internationale
verontwaardiging, actieve betrokkenheid van Nederlandse ambassades en bereidheid van
autoriteiten om met bewoners in gesprek te gaan. Ook door de verschillende acties voor beter
beleid en wetgeving zijn autoriteiten succesvol onder druk gezet om zich publiekelijk u it te
spreken. Met Chicoco Radio zijn betrokken bewoners goed getraind en voorbereid om in 2014 van
start te kunnen.
Het ‘politiewerk’ in Kenia was moeizaam en was in die zin leerzaam dat duidelijk is geworden dat er
voor Amnesty-afdelingen (en partners) standaard beleid moet komen over hoe om te gaan met
autoriteiten, en met politie in het bijzonder. Amnesty Nederland werkt momenteel aan richtlijnen
hierover voor de hele beweging.
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5 Vrijheid van meningsuiting in Rusland
Het probleem
Sinds Vladimir Poetin op 7 mei 2012 voor een derde termijn als president van Rusland werd
beëdigd, verslechtert de mensenrechtensituatie in het land snel. Met nieuwe wetten legt Poetin
stap voor stap critici het zwijgen op. Door intimidatie en geweld worden ze beperkt in hun vrije
meningsuiting. Uit angst voor represailles zien journalisten en anderen af van openbaarmaking van
gevonden feiten. Kunstenaars voelen zich geremd in hun uitingen. Een in 2013 aangenomen wet
tegen ‘homopropaganda’ wakkert homofobie e n discriminatie van seksuele minderheden aan.

Wat er moet gebeuren
Het recht op vrije meningsuiting moet gelden voor alle Russen. Tijdens de campagne ‘Poetin, Stop
de onderdrukking, kies voor vrijheid’, die we voeren samen met Amnesty Rusland, zetten we met
acties en lobby druk op de Russische regering om de vrijheid van meningsuiting te verbeteren ,
zowel in wetgeving en beleid als in de praktijk. Daarnaast verlenen we steun aan Russische ngo’s,
mensenrechtenactivisten, journalisten, advocaten, kunstenaars en homoactivisten die vanwege
repressieve wetgeving onder druk staan.

Doelstellingen 2013
Amnesty Nederland wilde in 2013:
 Russische ngo’s, mensenrechtenverdedigers en journalisten onder vuur ervaren steun,
solidariteit en bescherming vanuit Nederland;




de internationale druk op Rusland vergroten, met name via zichtbare kritiek op Russische
schendingen van mensenrechten in de Nederlandse media en via de Nederlandse regering die
gelegenheden aangrijpt om problemen rondom vrijheid van meningsuiting aan de o rde te
stellen en zich internationaal sterk maakt voor meer druk;
ondersteuning aan het Amnesty-kantoor in Moskou bij uitvoering van de campagne in Rusland,
waaronder supporters engagement en online activisme.

Activiteiten
We grepen diverse gelegenheden tijdens het ‘Nederland-Ruslandjaar’ aan om aandacht te vragen
voor de mensenrechtensituatie in Rusland. Tijdens het bezoek aan Nederland van president Poetin
in april legden we een ‘mensenrechtenvrije zone’ aan rondom de Hermitage, waar Poetin binnen
was. Tijdens de Amsterdamse Gay Pride in augustus tuigden we een ‘Russische antihomoboot’ op
en tijdens het festival Zwarte Cross trok de naaktloopwedstrijd Naked Run for Freedom veel
bekijks. Op onder meer de festivals Lowlands en Pinkpop konden bezoekers het krachtspel ‘De Kop
van Poetin’ spelen. Voorafgaand aan het bezoek van Willem-Alexander aan Rusland in november,
maakten we het voorlichtingsfilmpje ‘Ons Rusland: Een gids voor Willem-Alexander’. Tijdens dat
bezoek hield Amnesty Rusland een eenmansdemonstratie bij het Kremlin.
Ruim 130.000 Nederlanders tekenden onze petitie voor vrijheid van meningsuiting in Rusland, die
internationaal 330.000 handtekeningen opleverde. De petitie is in januari 2014 op het kantoor van
president Poetin aangeboden. Naast de algemene petitie waren er acties voor onder anderen de
gevangen leden van Pussy Riot en de drie gewetensgevangenen die bekendstaan als ‘de Bolotnayadrie’. De acties werden onder meer gevoerd rond het televisieprogramma ‘Jij Bent Sterk’ en op 10
december (Dag van de Mensenrechten).
We ondersteunden de capaciteit op het Amnesty-kantoor in Moskou op verschillende manieren. Zo
bezochten in maart twee medewerkers van Amnesty Nederland Moskou om te helpen bij het
ontwikkelen van on- en offline campagneactiviteiten. Daarnaast bouwde Amnesty Nederland een
actiewebsite voor de Russen, en ondersteunden we de training van vrijwilligers over activisme.
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Arnon Grunberg schreef op ons verzoek acht columns over mensenrechten in Rusland, die werden
geplaatst in de Russische krant Novaya Gazeta.

Resultaten
Belangrijkste resultaat was de vrijlating, in december, van onder meer de twee leden van Pussy
Riot, de Greenpeace-activisten en enkele Bolotnaya-verdachten, na een presidentiële amnestie. De
vrijlatingen werden grotendeels ingegeven door de noodzaak van Poetin om een gebaar te maken
in de aanloop naar de Winterspelen van Sotsji, maar kunnen zeker gezien worden als resultaat van
de internationale kritiek en de vele acties die, ook door Amnesty, voor deze gevangenen werd en
gevoerd.
In Nederland was er in 2013 veel aandacht voor de mensenrechtensituatie in Rusland. Vanwege
het Nederland-Ruslandjaar, de staatsbezoeken in april en november, en de discussie over de
Nederlandse delegatie naar Sotsji stond Rusland steeds hoog op de politieke agenda. De druk die
er van zowel de Tweede Kamer als de publieke opinie uitging, resulteerde in een veel actievere
opstelling van de Nederlandse regering dan in voorgaande jaren. Anders dan in voorgaande jaren
sprak Nederland zich – in lijn met onze oproep – publiekelijk en tijdens wederzijdse bezoeken
kritisch uit over de mensenrechtensituatie in Rusland. In de media werd Amnesty veelvuldig
aangehaald over Rusland.
Bij NOC*NSF groeide het besef dat het houden van Olympische Spelen in een problematisch land
als Rusland afbreuk doet aan het imago ervan, en dat een discussie over mensenrechtencriteria als
onderdeel van de toewijzingsprocedure nuttig zou zijn. Hiertoe organiseerde NOC*NSF een
expertmeeting in Sotsji in februari 2014, waarvoor Amnesty Nederland werd uitgenodigd.
De zichtbaarheid van Amnesty Rusland is duidelijk vergroot, zowel in algemene zin als onder
specifieke doelgroepen als LHBT’s en organisaties die zich inzetten voor Bolotnaya-gevangenen.

(Nog) niet bereikt
Het directe effect van diverse (schrijf)acties was beperkt. Dit was van tevoren verwacht. De
Russische overheid wil niet de indruk wekken te bezwijken onder internationale politieke druk. De
eerste reflex bij internationale kritiek is doorgaans een weigering. Pas in tweede instantie worden
de nadelige effecten daarvan voor het imago en de politieke en economische belangen
meegewogen.
In Nederland werd de discussie in media en Tweede Kamer gedomineerd door de wet tegen
homopropaganda. Wij probeerden daarbij de bredere schendingen op het terrein van vrijheid van
meningsuiting te laten zien. De wet tegen homopropaganda staat immers niet op zichzelf: iedereen
die een afwijkende mening wil uiten, loopt gevaar. Bovendien lijkt de Russische regering kritiek op
de antihomowetgeving veel makkelijker naast zich neer te leggen dan kritiek op het gebrek aan
vrijheid van meningsuiting in het algemeen.

Evaluatie
We beschouwen het werk op Rusland in 2013 als geslaagd. Met de hulp van een grote groep
Nederlanders hebben we dit jaar de kansen die zich voordeden om aandacht van media en politiek
voor de situatie in Rusland te krijgen, goed kunnen aangrijpen. De Nederlandse regering voelde
zich gedwongen om zich, veel meer dan in voorgaande jaren, kritisch uit te spreken. De
internationale druk op de Russische regering nam in de aanloop naar de Winterspelen van Sotsji
aantoonbaar toe. Daarnaast hebben we al samenwerkend Amnesty Rusland een flinke stap vooruit
kunnen helpen.
Deze resultaten bieden kansen om de komende jaren een verschil te maken in Rusland. Daarvoor
moeten we wel betrokken blijven. Want na de Olympische Spelen verwachten
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mensenrechtenorganisaties en -activisten een nieuwe golf van repressie. Zij zullen onze steun
nodig hebben. En de Nederlandse overheid heeft haar goede kant laten zien, maar zal juist in de
komende periode die lijn moeten voortzetten.
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6 De Eerlijke Verzekeringswijzer
Het probleem
Verzekeraars spelen een belangrijke rol op de geld- en kapitaalmarkt. Ze beleggen aanzienlijke
bedragen en zorgen er zo voor dat bedrijven en overheden kapitaal verwerven. Dit kan worden
gebruikt voor uiteenlopende activiteiten, variërend van activiteiten die bijdragen aan het uitbannen
van armoede tot activiteiten die milieuvervuiling en schendingen va n mensenrechten met zich
meebrengen. Dat laatste is helaas maar al te vaak het geval.

Wat er moet gebeuren
De Eerlijke Verzekeringswijzer stelt zich ten doel dat verzekeringsmaatschappijen hun
beleggingsbeleid verduurzamen en hun bedrijfsvoering daarop afstemmen. Achterliggend doel is
dat de verzekeraars hun (financiële) invloed aanwenden om bedrijven en overheden te
verduurzamen. Door verzekeraars te vergelijken op zowel hun beleid als hun daadwerkelijke
beleggingen, stimuleert de Eerlijke Verzekeringswijzer de onderlinge concurrentie op het gebied
van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De initiatiefnemers van de Eerlijke Verzekeringswijzer richtten in 2009 reeds de succesvolle Eerlijke
Bankwijzer op. De oprichting was een gezamenlijk initiatief van Amnesty Nederland, Oxfam Novib,
Milieudefensie en FNV Mondiaal, waarbij de Dierenbescherming en IKV Pax Christi (nu PAX) zich
later hebben aangesloten.
De Eerlijke Bankwijzer stelt zich ten doel om met behulp van consumenten het maatschappelijk
beleid en de investeringspraktijk van de tien grootste bankgroepen in Nederland te verbeteren.
Daartoe wordt elk jaar het maatschappelijk beleid ten aanzien van diverse duurzaamheidsthema’s
en gevoelige sectoren opnieuw beoordeeld en gepubliceerd. Naast beleidson derzoeken vinden ook
enkele keren per jaar praktijkonderzoeken plaats.

Doelstellingen 2013
Amnesty Nederland maakte in 2013 deel uit van de Eerlijke Verzekeringswijzer-coalitie (samen met
Oxfam Novib, FNV, PAX, Milieudefensie en de Dierenbescherming). Amnesty wilde met de coalitie
in 2013:
 ontwikkeling en lancering van de website www.eerlijkeverzekeringswijzer.nl, met daarop



beoordelingen van de ‘top 10’ van verzekeringsgroepen in Nederland;
publicatie van het eerste halfjaarlijkse onderzoek naar maatschappelijk beleid van verzekeraars
voor hun investeringen;
publicatie van een praktijkonderzoek naar investeringen in delfstofwinnende bedrijven die
betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen.

Activiteiten
Op 16 september werd de Eerlijke Verzekeringswijzer (EV) gelanceerd: een website voor
consumenten, waarmee ze verzekeraars in Nederland kunnen vergelijken op
duurzaamheidsthema’s als mensenrechten, transparantie, dierenwelzijn en wapens. De website
kwam tot stand in samenwerking met onderzoeksbureau Profundo, en na overleg met onder meer
het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
(VBDO). Ook voerden we kennismakingsgesprekken met de ‘top 10’ van verzekeraars die de EV
onder de loep zou gaan nemen. Voor een bespreking van de conceptmethodologie organiseerde
Amnesty voor hen een informatiebijeenkomst, die door zeven van de tien verzekeraars werd
bezocht. Aan de lancering van de website en de resultaten van het eerste beleidsonderzoek werd
aandacht besteed in het tv-programma Tros RADAR.
In december verscheen namens de EV het Praktijkonderzoek delfstofwinnende bedrijven en
mensenrechten waarvoor Amnesty de opzet had bedacht en s amen met Profundo het onderzoek
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had ontwikkeld. Aan het rapport was een actie gekoppeld, waarbij mensen hun eigen verzekeraar
konden aanschrijven via de EV-website.

Resultaten
De website www.eerlijkeverzekeringswijzer.nl had tussen 16 september en 31 december ruim
dertigduizend unieke bezoekers. Aan het eind van het jaar hadden ruim tweeduizend mensen via
de EV-website hun verzekeraars aangeschreven om ze aan te spreken op hun
mensenrechtenbeleid.
Vier grote financiële instellingen zegden schriftelijk toe om vanaf 2014 meer instrumenten in te
zetten om te voorkomen dat zij diensten verlenen aan delfstofwinnende bedrijven die betrokken
zijn bij mensenrechtenschendingen. Van het aantal beleidsaanscherpingen is nog niets te zeggen –
de eerste halfjaarlijkse beleidsupdate is in april 2014.
Op 19 december 2013 nam de Tweede Kamer een motie van de ChristenUnie aan, waarin de
regering werd opgeroepen ‘de financiële sector expliciet op te nemen in het MVOrisicosectorenbeleid om duurzaamheid en transparantie in deze sector te bevorderen’. De motie
was ingediend mede naar aanleiding van de publicatie van het ‘praktijkonderzoek mensenrechten’
twee dagen eerder. De motie constateerde ‘dat Nederlandse financië le instellingen grootschalig
investeren in ketens met een hoog risicoprofiel op duurzaamheid en mensenrechten (…)’.

(Nog) niet bereikt
Alles wat Amnesty samen met de coalitie wilde bereiken in 2013 is gerealiseerd.

Evaluatie
We zijn goed op weg met de Eerlijke Verzekeringswijzer. Hoewel we vooralsnog niets kunnen
zeggen over het aantal beleidsaanscherpingen door verzekeraars, zouden enkele wel bezig zijn om
op bepaalde thema’s of sectoren te reflecteren over hun investeringsbeleid. Dit leidt echter
misschien nog niet meteen tot concrete stappen en hogere scores. Met enkele verzekeraars hebben
inmiddels meerdere lobbygesprekken plaatsgevonden; in 2014 wordt dat traject geïntensiveerd. In
oktober 2014 is de tweede beleidsupdate. Ook mogen in 2014 twee praktijkonderzoeken van de EV
worden verwacht, in mei en in oktober.
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7 Versterking mensenrechtenbeweging in Afrika
Het probleem
De mensenrechtensituatie in Afrika bezuiden de Sahara is zorgwekkend. In veel landen is er sprake
van een sterke politieke repressie, en er woeden diverse gewapende conflicten, sommige
langdurig, andere sluimerend. Een groot deel van de bevolking heeft te maken met schendingen
van economische, sociale en culturele rechten, zoals uitsluiting van huisvesting, land, water,
onderwijs, en gezondheidszorg. Een probleem is dat het gros van de Afrikaanse bevolking zich
onvoldoende bewust is van haar rechten en te weinig toegang heeft tot middelen en instituties voor
rechtvaardigheid.

Wat er moet gebeuren
Hoewel het maatschappelijk middenveld en mensenrechtenbewegingen in Afrika zijn gegroeid,
bleven Amnesty’s aanwezigheid en invloed tot dusver beperkt. Daarom ontwikkelde Amnesty’s
Internationaal Secretariaat (IS) een regionale mensenrechten- en groeistrategie voor Afrika. De
opening van regionale Amnesty-kantoren in Johannesburg, Nairobi, en Dakar is daar onderdeel
van. Vanuit deze kantoren zullen onderzoek, campagnes en samenwerking met lokale
mensenrechtenorganisaties (inclusief met andere nationale Amnesty-afdelingen) gaan
plaatsvinden. Amnesty Nederland draagt gefaseerd € 4 miljoen bij aan de implementatie van deze
strategie.
Onze betrokkenheid biedt een sterke toegevoegde waarde vanwege de expertise opgedaan in het
Speciaal Programma voor Afrika (SPA). SPA ontwikkelde de afgelopen twintig jaar verschillende
programma’s in Afrikaanse landen, in met name rurale gebieden, voor het versterken van lokale
mensenrechtenactivisten en -organisaties. SPA richt zich daarbij vooral op mensenrechteneducatie,
de toegang tot recht, mobilisatie van gemeenschappen, en het monitoren, documenteren en
rapporteren van mensenrechtenschendingen (hierna: MDR). Deze expertise is zeer bruikbaar bij
het realiseren van Amnesty’s doelstellingen in Afrika. Het is daarom belangrijk SPA’s werk beter t e
integreren in de internationale plannen.
Bij het monitoren van de implementatie van Amnesty’s internationale Afrika -strategie, ligt de focus
van Amnesty Nederland op het belang van partnerschappen met lokale organisaties, op kwalitatief
goed en relevant onderzoek, op de balans tussen regionale en globale prioriteiten, en op een goede
aansluiting van SPA bij de nieuwe organisatiestructuur.

Doelstellingen 2013
Amnesty Nederland wilde in 2013:


inhoudelijk en financieel bijdragen aan de implementatie van Amnesty’s internationale Afrika strategie en toezien op een effectieve, efficiënte en transparante besteding van de door
Amnesty Nederland bijgedragen middelen;



de zichtbaarheid van het Speciaal Programma voor Afrika binnen de internationale Amnestyorganisatie vergroten en laten bijdragen aan de doelstellingen van de Afrika -strategie.

Activiteiten
In een Memorandum of Understanding (MoU) met Amnesty’s Internationaal Secretariaat (IS) legde
Amnesty Nederland in mei afspraken vast over de besteding van € 4 miljoen in de loop van vier
jaar voor de Afrika-strategie, zodat we hierover een goede verantwoording naar onze leden kunnen
geven. Amnesty Nederland bedong dat het vóór toekenning van elke jaarlijkse tranche de plannen
en budgetten goedkeurt, en achteraf formeel de bestedingen goedkeurt. Hierna werd een eerste
jaarlijkse tranche van € 1 miljoen overgemaakt.
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SPA ontwikkelde een trainingsprogramma over economische, sociale en culturele rechten (E SCrechten) en werkte aan kwaliteitsverbetering van de MDR-trainingen en -materialen. Ook
vergrootte SPA zijn Afrikaanse trainersnetwerk. Er werden trainingen gegeven in Somalië,
Oeganda, de DRC en in Zuid-Sudan voor monitoring-netwerken in Sudan. In Sudan (de
grensstaten Zuid Kordofan en Blue Nile), intensiveerden in juni en juli de bombardementen van de
Sudanese strijdkrachten. De getrainde netwerken verzamelden gedetailleerde data over deze
luchtaanvallen, waaronder interviews, foto’s en video -opnames, en deelden die met Amnesty’s
onderzoeksteam.

Resultaten
De verschillende onderdelen van Amnesty’s werk in Afrika (onderzoek, actievoeren, lobby,
samenwerking met lokale mensenrechtenorganisaties, ontwikkeling en opzetten van Amnestyafdelingen) zijn binnen één regionale strategie samengebracht en er zijn doelstellingen voor
geformuleerd. Amnesty Nederland heeft met het IS duidelijke afspraken gemaakt over de
financiële bijdrage aan de uitvoering van deze strategie. Dit zal er toe moeten leiden dat de impact,
de planning en de monitoring van Amnesty’s werk in Afrika de komende jaren verder versterkt
zullen worden. Lees aan het eind van dit hoofdstuk meer over de voortgang van de implementatie
van deze strategie.
SPA heeft zijn strategie en plannen aangepast aan de veranderende internationale
organisatiestructuur en werkprocessen. Daarbij heeft SPA zich gericht op het afbakenen van zijn
niches en geïnvesteerd in zijn producten en het op de markt brengen daarvan binnen de
internationale beweging. De conta cten met verschillende IS-teams zijn vergroot.
De informatie die SPA-monitors verzamelden over de bombardementen in Sudan, is gebruikt in
Amnesty-rapporten en tijdens lobbyactiviteiten, ook van anderen, zoals de International Refugee
Rights Initiative (IRRI), richting belangrijke internationale actoren als de Afrikaanse
Mensenrechtencommissie, de Afrikaanse Unie en de speciale VN-adviseur voor de preventie van
genocide.

(Nog) niet bereikt
De uitvoering van het hoofdpunt liep op onderdelen vertraging op door de transitie op het
Internationaal Secretariaat en de overdracht van werkzaamheden naar de regionale kantoren, die
gepaard ging met veranderingen in staf en budgetten. Het leidde ook tot minder mogelijkheden
voor SPA om aansluiting te vinden bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen.

Evaluatie
De komende jaren moeten bewijzen of we de gestelde ambities kunnen waarmaken. Er zijn
positieve indicaties: er is een meer geïntegreerde aanpak in de planning en uitvoering van de
Afrika-strategie, en het Internationaal Secretariaat (IS) ziet het belang van het verbeteren van
haar monitoring-, planning- en rapportagesystemen om de impact beter te kunnen meten. SPA
heeft goede stappen gezet om zijn zichtbaarheid te vergroten binnen de nieuwe
organisatiestructuur van het IS, met name bij de landenteams. Vanuit de Afrikaanse Amnestysecties kwamen er geen verzoeken tot samenwerking of ondersteuning, mede omdat het werk van
SPA nog niet voldoende bij hen bekend is.
SPA heeft op het gebied van MDR-trainingen, zoals in Zuid-Sudan, goede resultaten geboekt die
SPA helpen om zijn naamsbekendheid en invloed in de komende jaren te vergroten.
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Voortgang implementatie mensenrechten- en groeistrategie voor Afrika
In oktober 2013 zijn regionale Amnesty-kantoren geopend in Johannesburg, Nairobi en Dakar. Via
deze kantoren is Amnesty in staat om beter aan te sluiten bij de lokale
mensenrechtenproblematiek, sneller te reageren wanneer mensenrechtenschendingen
plaatsvinden, en nauwer samen te werken met lokale partners en mensen wier rechten worden
geschonden. Vanuit deze kantoren zullen onderzoek, campagnes en samenwerking met lokale
mensenrechtenorganisaties plaatsvinden. In de loop van 2014 zullen de regionale kantore n volledig
bemenst zijn.
Om het bewustzijn over en kennis van mensenrechten te vergroten bij rightsholders organiseerde
Amnesty in 2013 verschillenden educatieve mensenrechtenprojecten in onder andere Senegal,
Zuid-Afrika, Nigeria, Zimbabwe, Burkina Faso, Ivoorkust, Mali en Togo. Er wordt vooral gewerkt
met methoden waarin participatie van deelnemers centraal staat, zoals community dialogue, film
en debat, community drama en radio programma’s. Ook wordt veel samengewerkt met scholen.
Het is belangrijk voor Amnesty dat zowel vrouwen als mannen, volwassenen en jongeren aan dit
soort projecten deelnemen. Ook is het van belang dat een aantal van hen in de dagelijkse praktijk
een leiderschapsrol op zich durven en kunnen nemen in hun eigen gemeenschap om het onderwerp
mensenrechten, of een specifiek thema, op de voorgrond te houden. In 2013 zijn 50.000 mensen
bereikt via educatieve mensenrechtenprojecten.
In 2013 vonden 57 onderzoeksmissies plaats en zijn 22 rapporten gep ubliceerd over schendingen
van mensenrechten. De onderwerpen varieerden van gedwongen huisuitzettingen in Nigeria,
Zimbabwe en Kenia, tot aan vrijheid van meningsuiting in Ethiopië, Eritrea en Zimbabwe en
International Justice in Burundi, Ivoorkust en Kenia. Voor ruim de helft van de projecten in de
verschillende landen is een lokale organisatie de belangrijkste samenwerkingspartner van Amnesty.
In totaal is 11 keer samen met een Afrikaanse mensenrechtenorganisatie een publiek statement of
persbericht uitgebracht of campagne gevoerd.
In landen waar Amnesty niet vertegenwoordigd is via een nationale Amnesty-afdeling is de
achterban gegroeid met 17% naar 11.317 (in 2012: 9.416). In de landen waar Amnesty wel een
lokale vertegenwoordiging heeft is het ledenta l gegroeid met 30% naar 12.145 (in 2012: 9.335).
In totaal is Amnesty’s achterban (leden én activisten) in deze landen gegroeid van 89.352 naar
124.080. Naast betalende leden zijn er ook activisten die geen lidmaatschapsgeld betalen. Bijna de
helft van Amnesty’s achterban in Afrika bestaat uit jongeren. Met de regionale mensenrechten - en
groeistrategie beoogt Amnesty in 2015 een totale groei van 20% te realiseren. Per land zijn de
verschillen erg groot: (delen van) sommige landen zijn instabiel, verkeren op de rand van conflict
of zijn in conflict. In deze fase van de implementatie wordt veel aandacht besteed aan en
geïnvesteerd in het onderhouden en versterken van de relaties met (nieuwe) leden en activisten,
in het trainen van activisten om lokaal campagne te voeren en andere activiteiten te organiseren.
Ook is beoogd om per 2015 5% tot 10% van de jaarlijkse inkomsten voor Amnesty-werk in Afrika
te realiseren via fondsenwerving in Burkina Faso, Kenia, Senegal, Zimbabwe en Zuid -Afrika. In
2013 is voor € 272.027 aan fondsen geworven.
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8 Voorlichting en educatie
Het probleem
In het politieke en publieke debat in Nederland is er de laatste jaren forse kritiek op het
internationaalrechtelijk kader dat de mensenrechten waarborgt. Hierdoor is in Nederland he t
draagvlak voor mensenrechten onder druk komen te staan. Het besef van het belang van
mensenrechten in de samenleving is onvoldoende om ervoor te zorgen dat mensenrechten een
belangrijke factor blijven bij de beoordeling van kwesties als vreemdelingendetentie, etnisch
profileren en het verbod op discriminatie.

Wat er moet gebeuren
Amnesty wil dat de mensenrechten weer beter worden verankerd in de Nederlandse samenleving.
Dat ze een groter tegenwicht bieden voor de ‘onderbuik’ en de politieke waan van de dag.
Daarvoor is het belangrijk dat bij het publiek en de (lokale) politiek het ‘mensenrechtenbewustzijn’
toeneemt, en daarmee de bereidheid om mensenrechten te beschermen. Amnesty streeft naar een
kritische en relevante groep burgers en professionals met een grote bereidheid om in actie te
komen voor het respecteren, beschermen en verwezenlijken van mensenrechten, in Nederland en
daarbuiten. Lees een verslag over educatie over mensenrechten aan jongeren in hoofdstuk 10.

Doelstellingen 2013
Amnesty Nederland wilde in 2013 een reeks formats ontwikkelen om bij (jong)volwassenen op een
inhoudelijke en aansprekende manier denken en debat over mensenrechten te stimuleren.
Doelgroep zijn zowel (lokale) politieke professionals als het algemene publiek, in elf strategische
gemeenten. Hierbij wilden we bereiken dat er sprake is van:
 toegenomen kennis over mensenrechten, zowel in het algemeen als over specifieke thema’s;



positieve(re) houding ten opzichte van mensenrechten;
toegenomen bereidheid zich in te zetten voor mensenrechten.

Activiteiten
Publieksformats
We ontwikkelden online ‘Doe-het-zelfpakketten’ in drie formats: Rights Walk (een app waarmee
Amnesty-groepen en anderen zelf ‘mensenrechtenwandelingen’ kunnen uitstippelen), een
mensenrechten-Pubquiz, en het film- en verdiepingsprogramma Movies that Matter à la Carte
(i.s.m. Movies that Matter). Alle formats zijn online aangeboden, laagdrempelig, bijna volledig
digitaal beschikbaar en uitvoerbaar door een brede groep mensen, onder wie ook niet -Amnestyvrijwilligers. Waar mogelijk sloten de formats aan bij campagnes, hoofdpunten en programma’s
van Amnesty.
Bij diverse gelegenheden boden we de Human Rights Tattoo aan, ontwikkeld door een
geëngageerde tattoo-kunstenaar die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens letter
voor letter op mensen tatoeëert (1 letter per persoon).
Mensenrechten in gemeenten
Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) lanceerden we het netwerk
Mensenrechten Lokaal: een platform waarop verschillende maatschappelijke partijen, waaronder
Amnesty, het College van de Rechten van de Mens, het University College Roosevelt en de
Gemeente Utrecht, kennis en ervaringen delen en de samenwerking opzoeken. Daarnaast gaf
Amnesty inhoudelijk advies aan gemeenten en voerden we een dialoog over de toepassing van
mensenrechten in lokaal beleid. Dit om ervoor te zorgen dat er activiteiten worden ondernomen die
leiden tot ‘best practices’ die verder kunnen worden verspreid.
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Resultaten
Publieksformats
De drie publieksformats waren succesvol. Movies that Matter à la Carte had 57 voorstellingen door
het jaar heen. Dit format werd veel gebruikt om de Amnesty-campagnes over
Vreemdelingendetentie en Rusland van verdieping te voorzien. De Pu bquiz werd gelanceerd in
november en was na één maand reeds veertig keer gedownload. Onder andere het ministerie van
Buitenlandse Zaken bestelde de quiz voor zijn Mensenrechtenklasje. Aan diverse Rights Walks in
Amsterdam en Maastricht deden ruim driehonde rd mensen mee.
Tijdens Amnesty-evenementen zijn 503 letters gezet door het Human Rights Tattoo-project. De
belangstelling was echter veel groter. De speciaal door Amnesty ontwikkelde fototentoonstelling
Ons Goed Recht reisde door het land en bereikte duizenden mensen.
Mensenrechten in gemeenten
Ons advies aan gemeenten leverde in diverse gevallen concrete stappen op. Zo zijn na advies van
Amnesty in Den Haag alle Centra voor Jeugd en Gezin getraind in de toepassing van kinderrechten
door hulpverleners. In Amsterdam deed D66 een initiatiefvoorstel tot mensenrechteneducatie van
ambtenaren en bestuurders.
Een aantal van de elf strategische gemeenten hebben bijzondere potentie; daar zien we dat het
beoogde doel (aaneenknopen van uiteenlopende netwerken) goed op weg is. Een voorbeeld is
Middelburg, waar de gemeente samen met Amnesty een Rights Walk ontwikkelt en waar we goede
contacten onderhouden met de gemeente op het gebied van mensenrechten lokaal. In Nijmegen
hielden we een workshop over mensenrechten vo or het college van B&W en organiseerden we een
‘Rights Talk’-debatavond over de vraag of eerlijke rechters wel bestaan, met Ybo Buruma. Ook in
Den Haag is een Rights Walk in de maak.

(Nog) niet bereikt
Publieksformats
Een aantal voorgenomen formats kwam niet van de grond. Het format Huiskamercollege is wegens
capaciteitsgebrek on hold gezet en een e-learningtool is uitgesteld.
Daarnaast zijn als gevolg van voortschrijdend inzicht enkele formats aangepast. Zo is besloten het
aanvankelijk landelijk gerichte debatprogramma Rights Talk om te vormen tot een veel breder
inzetbaar programma dat als ‘Doe -het-zelfpakket’ door alle Amnesty-groepen ingezet kan worden.
Dat is goedkoper, minder arbeidsintensief en heeft een groter kwantitatief bereik.
Grootschalig gebruik van de Rights Walk bleef vooralsnog uit, de promotie van de app staat voor
het voorjaar van 2014 gepland.

Evaluatie
Over het geheel was Voorlichting en educatie een succesvol hoofdpunt. In relatief korte tijd he bben
we mensenrechteneducatie van de grond gekregen voor een volwassen doelgroep (een nieuwe
activiteit voor Amnesty). We ontwikkelden een palet aan verdiepende formats die in de smaak
vallen bij een brede doelgroep van activisten. De formats bieden aankno pingspunten en potentie
op zowel inhoudelijk vlak als op marketinggebied: campagneboodschappen overbrengen,
jongvolwassenen aan de organisatie binden en inspelen op de actualiteit.
Binnen de gekozen focus van elf strategische gemeenten zien we dat een aanzienlijk deel ervan
bijzondere potentie heeft ontwikkeld. Binnen het onderdeel ‘mensenrechten in gemeenten’ kreeg
Amnesty in 2013 steeds meer toegevoegde waarde met een duidelijk verhaal, een eigen rol en
activiteiten waarbij bestuurders en ambtenaren vanuit een mensenrechtenperspectief naar de
eigen gemeente keken. Het maakte een duidelijk potentieel zichtbaar om de komende jaren te

35

komen tot een kritische groep professionals die bereid is om mensenrechten te respecteren,
beschermen en verwezenlijken.
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9 Vreemdelingendetentie
Het probleem
Nederland sluit ieder jaar duizenden onschuldige vreemdelingen op in een gevangenis. Niet omdat
ze een strafbaar feit hebben gepleegd, maar omdat ze wachten op behandeling van hun
asielverzoek of op uitzetting. Daarom voerde Amnesty de campagne ‘Ik schaam me diep’, voor een
fundamentele verandering van het detentiebeleid voor vreemdelingen in Nederland. De
publiekscampagne volgde op een jarenlange stroom van rapporten en brieven van Amnesty, en
intensieve politieke lobby.

Wat er moet gebeuren
Het huidige systeem van vreemdelingendetentie moet worden hervormd, waarbij het recht op
vrijheid van ongedocumenteerde vreemdelingen het uitgangspunt moet zijn, en dit recht steeds
maximaal moet worden gewaarborgd. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie kondigde
aan in 2013 met een nieuw ‘visiedocument’ te komen over vreemdelingendetentie. In mei startten
we de publiekscampagne ‘Ik schaam me diep’, waarmee we het Nederlandse publiek wilden
mobiliseren om de staatssecretaris duidelijk te maken dat het vreemdelingenbeleid in Nederland
beter geregeld moet worden.

Doelstellingen 2013
Amnesty Nederland wilde in 2013 het beleid van verantwoordelijk staatssecretaris Teeven van
Veiligheid en Justitie zodanig beïnvloeden dat in de toekomst:
 uitgeprocedeerde asielzoekers en irreguliere migranten niet langer automatisch worden
gedetineerd, en detentie een laatste redmiddel is als andere, lichtere middelen niet afdoende
zijn;
 er voor kwetsbare groepen (waaronder kinderen) altijd alternatieven worden gebruikt;
 in gevallen waarin detentie desondanks onvermijdelijk is, de overheid kiest voor een licht
regime met minimale beperkingen.

Activiteiten
Tijdens de campagne werd er zeer intensief meegewerkt door lokale activisten en Amnestygroepsleden. Zij organiseerden ongeveer honderd lokale activiteiten, zoals infostands en film- en
debatavonden. Op Bevrijdingsdag was er in het Amnesty-huis een ‘Vrijheidsmaaltijd’ met 120
bezoekers. In veel plaatsen haalden activisten, onder meer op Bevrijdingsfestivals, handtekeningen
op onder een petitie aan staatssecretaris Teeven. Op de website konden mensen een petitie
tekenen en een campagneposter maken met hun eigen portret. Die posters vormden samen een
digitale ‘Wall of Shame’. De campagne werd ondersteund door tv-spots, krantenadvertenties en
online media.
Gedurende de hele campagne is er lobby gevoerd richting regering en politieke partijen. Op 15 mei
stuurde Amnesty een uitgebreide brief naar staatssecretaris Teeven met daarin een groot aantal
concrete aanbevelingen. Met het verspreiden van deze brief leverden we onze inhoudelijke bijdrage
aan het visiedocument van Teeven. In september publiceerden we ons rapport
Vreemdelingendetentie in Nederland: Mensenrechten als maatstaf.
In juni hielden we een goed bezocht symposium over vreemdelingendetentie (120 bezoekers).
Buitenlandse sprekers zetten het Nederlandse beleid in een ander perspectief voor een gehoor van
beleidsmakers, advocaten, journalisten en andere belangstellenden.
Op 3 oktober boden we bijna 90.000 handtekeningen aan Teeven aan en stond een grote Wall of
Shame bij het Binnenhof, met duizenden foto’s van mensen die onze campagne ondersteunden.
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Resultaten
Vreemdelingendetentie was in 2013 onderwerp van stevig maatschappelijk debat, onder meer naar
aanleiding van de zelfmoord in vreemdelingendetentie van de Russische asielzoeker Aleksandr
Dolmatov. Dit jaar werden veel Nederlanders zich voor het eerst bewust van een misstand die al
jaren de Nederlandse praktijk is. Dit grotere bewustzijn leidde in 2013 duidelijk tot een sterke
maatschappelijke weerzin tegen vreemdelingendetentie. Met de campagne wist Amnesty deze
weerzin te mobiliseren, en met de brief aan Teeven in mei, en ons rapport in september, leverden
we een inhoudelijke en deskundige bijdrage aan het debat.
Medio september presenteerde staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie zijn
aangekondigde visie op vreemdelingendetentie. De plannen van de staatssecretaris bevatten op
enkele punten potentiële verbeteringen. Amnesty juicht de genoemde uitbreiding van de
bewegingsvrijheid voor vreemdelingen in detentie toe.

(Nog) niet bereikt
Ondanks een aantal positieve punten in de plannen van de staatssecretaris was het oordeel van
Amnesty: het is te weinig en te vaag. Zo blijven de detentielocaties gevangenissen, en is detentie
van kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen en mensen met psychische of fysieke problemen,
nog altijd mogelijk.
Veel van de toezeggingen die gedaan zijn moeten nog concreet worden gemaakt.
Naar aanleiding van de politieke discussie werkte de staatssecretaris een nieuw wetsvoorstel uit,
waarin met name bepalingen over omstandigheden in detentie verder zijn aangescherpt. Dit
voorstel bevat nog veel haken en ogen (enkele verbeteringen, voor sommige groepen
verslechteringen), maar biedt wel weer een opening voor Amnesty om in 2014 verder te werken
aan het halen van de campagnedoelstellingen.

Evaluatie
We hebben een dubbel gevoel bij de ontwikkelingen op het gebied van vreemdelingendetentie. Het
onderwerp staat hoog op de politieke agenda, maar de veranderingen gaan erg langzaam en de
gewenste fundamentele wijziging in het beleid is er niet gekomen. Maar doordat het onderwerp in
het middelpunt van het maatschappelijke debat heeft gestaan, lijken er wel een aantal
verbeteringen aan te komen. Veel zal afhangen van de precieze invulling. En omdat dat nog even
duurt, blijven veel vreemdelingen ten onrechte en onnodig vastzitten onder veel te st renge regels.
Elke dag dat die situatie voortduurt, is er één te veel.
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10 Andere acties
Schrijfacties
Al vanaf haar oprichting voert Amnesty International schrijfacties. Onze actievoerders, in
groepsverband of individueel, voeren enkele honderden acties per jaar. Ze versturen brieven, emails, faxen, sms-berichten, tweets en Facebookberichten aan autoriteiten. Cruciaal hierbij is dat
er op hetzelfde moment vanuit alle hoeken van de wereld mensen in actie komen. Zo wordt
duidelijk dat er wereldwijde aandacht is voor de betreffende zaak. In 2013 ontvingen we veel
berichten met goed nieuws van mensen voor wie we ons hadden ingezet.

Vrij in 2013 – 3 voorbeelden
Yorm Bopha (Cambodja): ‘We bereiken het meest als we samenwerken’
Het was een grote opluchting voor de Boeung Kak-gemeenschap in Cambodja: de activiste Yorm
Bopha werd op 22 november 2013 op borgtocht vrijgelaten. Bopha voerde actie tegen gedwongen
huisuitzettingen van de Boeung Kak-gemeenschap in de hoofdstad Phnom Penh. Zij bedankte
Amnesty en haar vrijwilligers voor alle steun.
‘Jullie inzet heeft tot succes geleid, zo blijkt uit mijn vrijlating. Maar mijn zaak is nog niet voorbij.
Blijf mij, mijn gemeenschap en andere Cambodjanen alstublieft steunen. We kunnen het meeste
bereiken als we allemaal samenwerken.’
Amnesty blijft actievoeren totdat Yorm Bopha onvoorwaardelijk is vrijgesproken.
Nasrin Sotoudeh (Iran): ‘Hulde aan jullie hoop’
Nasrin Sotoudeh stuurde een mooie brief om iedereen te bedanken die voor haar actie had
gevoerd. De Iraanse mensenrechtenadvocate werd in 2010 veroordeeld tot zes jaar
gevangenisstraf vanwege ‘propaganda tegen de staat’. Afgelopen september werd ze plotseling
vrijgelaten. Ze schreef:
‘Lieve vrienden en collega’s van Amnesty International,
Hulde aan jullie eerlijkheid, jullie hoop en jullie volharding. Met trots noem ik mij jullie collega,
omdat we allemaal mensenrechtenactivisten zijn. Actievoeren voor de mensenrechten brengt lijden
en vreugde met zich mee, maar vreugde zoveel meer dan lijden. In de afgelopen maanden ben ik
me bewust geworden van Amnesty’s werk over de hele wereld. Ik realiseerde me dat jullie op
koude besneeuwde dagen samenkomen om handtekeningen op te halen voor petities. Al deze
inspanningen, bijeenkomsten en alle kaarten die jullie naar mij en mijn familie stuurden waren
hartverwarmend en lieten ons weten dat we niet alleen zijn in deze uithoek van de wereld. Dat er
mensen aan de andere kant van de wereld zijn die dezelfde doelen hebben als wij. Ik dank jullie
voor al jullie werk. De gedachte dat mensenrechtenactivisten over de hele wereld een grote
wereldwijde familie vormen, geeft mij hernieuwde energie en kracht.’
Shi Tao: ‘Ik ga nu de brieven lezen’
Na ruim acht jaar gevangenschap werd op 23 augustus de Chinese journalist Shi Tao vrijgelaten.
Hij werd in 2005 opgepakt omdat hij ‘geheime’ instructies van de overheid voor journalisten had
doorgemaild aan een buitenlandse organisatie. Shi Tao bedankte alle briefschrijvers voor hun inzet
de afgelopen jaren:
‘De steun en aanmoediging van over de hele wereld hebben mijn moeder en mij door deze
moeilijke en eenzame tijd gesleept. Ik ontving jullie brieven en kaarten, maar heb ze niet allemaal
gelezen. Ik ga ze nu één voor één lezen. Dank jullie allemaal’.
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Bliksemacties
Amnesty brengt bliksemacties uit als iemand in direct levensgevaar verkeert, bijvoorbeeld door
marteling of terdoodveroordeling. Deelnemers aan deze acties sturen zo snel mogelijk een brief,
fax of e-mail naar autoriteiten op basis van Engelstalige informatie. Wereldwijd doen zo’n
tachtigduizend mensen aan deze acties mee.
Amnesty Nederland deed in 2013 mee aan alle 514 bliksemacties die het Internationaal
Secretariaat uitbracht. Hieronder waren 331 nieuwe acties en 183 vervolgacties. In 2013 kwamen
over de bliksemacties 92 berichten van verbetering binnen. Hieronder waren onder meer 64
vrijlatingen van individuen en groepen mensen, en acht gevallen van uit- of afstel van executie.
Verder waren er berichten over het intrekken van aanklachten, het verlenen van de nodige
medische zorg en het opheffen van incommunicadodetentie. Bij 25 bliksemacties was de uitkomst
negatief; in de meeste gevallen vanwege voltrokken executies en gedwongen huisuitzettingen.
Vrijheid van meningsuiting kwam het vaakst voor als onderwerp (86 acties). Er waren 84 acties
voor gewetensgevangenen, en 81 acties werden gevoerd vanwege vrees voor veiligheid. Doodstraf
was het onderwerp van 80 acties. Bij 72 acties was er vrees voor marteling of mishandeling. De
regio waarop de meeste acties gericht waren was het Midden-Oosten en Noord-Afrika, met 86
nieuwe acties en 107 updates.
Amnesty stuurt urgente acties naar de meer dan 5.000 Bliksemactie -deelnemers, maar ook naar
deelnemers van de e-mailactie en de sms-acties. Zij ontvangen twee keer per maand een actie.
Door een bericht naar Amnesty terug te sturen, zetten zij hun handtekening onder een petitie die
Amnesty naar de autoriteiten in het desbetreffende land verstuurt.
Write for Rights
Deelnemers aan de Write for Rights-acties krijgen gemiddeld tien keer per jaar een actie-oproep in
hun e-mailbox voor drie tot vijf schrijfacties. De onderwerpen van de acties betreffen onze lopende
campagnes, onze prioriteitslanden of gaan over specifieke thema’s of individuen. Op basis van de
geleverde informatie kunnen deelnemers zelf een brief of e-mail schrijven.
Groetenacties
De meeste schrijfacties zijn gericht aan autoriteiten, om hen tot verandering te bewegen. Mensen
die meedoen aan de groetenacties schrijven echter direct aan slachtoffers van
mensenrechtenschendingen, of aan hun familieleden. Hun kaarten en brieven dienen als steuntje in
de rug om ontberingen te doorstaan of om het werk voor de mensenrechten voort te kunnen
zetten.
Het is ook mogelijk om via de Amnesty-website een groetenkaart te sturen. De kaarten worden op
het Amnesty-kantoor geprint en verstuurd. In 2013 werden de volgende kaarten verzonden:
 753 kaarten voor Pussy Riot (Rusland)





4.460 kaarten voor Nurmemet Yasin (China), Laísa Santos Sampaio (Brazilië), Albert Woodfox
en Herman Wallace (VS)
2.931 kaarten gericht aan staatssecretaris Teeven over Syrische vluchtelingen
9.160 voor drie Russische mannen in de Bolotnaya -zaak
4.054 kaarten voor Sultani Acibuca (Turkije), Shaker Aamer (VS) en Jabeur Mejri (Tunesië)

Bovenstaande acties worden ook gebruikt in onze digitale dossiers (DAF’s), zie hoofdstuk 11.1.
Soorten acties
Bliksemacties

Aantal acties 2013

Aantal deelnemers

514

5.060

Write for Rights

53

7.280

E-mailacties

16

90.072

Sms-acties

22

6.570
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10 december: Wereldwijde schrijfmarathon ‘Write for Rights’
Op 10 december, de Dag van de Mensenrechten, deed de Nederlandse afdeling van Amnesty voor
het eerst mee aan de internationale schrijfmarathon die Amnesty-afdelingen over de hele wereld
houden. Op zo’n 160 plaatsen in Nederland organiseerden lokale groepen diverse acties zoals
fakkelwakes, filmvertoningen en schrijfbijeenkomsten. In ongeveer 350 restaurants brandden op
10 december Amnesty-kaarsen.
In de acties stonden mensen uit Rusland, Saudi-Arabië, Nigeria, Turkije, Mexico en Cambodja
centraal van wie de mensenrechten ernstig geschonden zijn. Actievoerders schreven brieven naar
autoriteiten om te vragen om gerechtigheid. Ze schreven ook aan de mensen zelf, om hen een hart
onder de riem te steken. Naast de brievenacties waren er petities over vrijheid van meningsuiting
in Rusland en over gerechtigheid voor kopten in Egypte.
Om aandacht te vragen voor de actie werd het Amnesty-kantoor aan de Keizersgracht al een week
voor de actie omgetoverd tot een reusachtige ‘mensenrechtenlampion’.
24 uur
Op 10 december startte ’s ochtends om 10 uur de 24-uurs schrijfmarathon op Amnesty’s landelijk
secretariaat. Er werd gerekend op zo’n 300 mensen die gedurende een etmaal elkaar zouden
aflossen om brieven te schrijven. Het werden er 600 à 700. Onder hen waren veel jongeren en
mensen die spontaan langskwamen vanwege berichten die ze zagen op social media. Ook veel
prominente en bekende Nederlanders schreven mee zoals Youp van ’t Hek, Connie Palmen, Paulien
Cornelisse, Nilgün Yerli, Bas Haring, Bryan Roy, Aaf Brandt Corstius, Patrick Lodiers, Lilian
Gonçalves en Jenny Goldschmidt.
Bezoekers konden ook één van de letters van de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens laten tatoeëren door het team van Human Rights Tattoo. Ook deze act iviteit trok veel
aandacht. Rond 9 uur ’s ochtends stond er al een meterslange wachtrij voor de deur.
Het was een bijzonder evenement: het aantal bezoekers en de toegewijde sfeer waren boven
verwachting. Er was een zeer grote toeloop, tot diep in de nacht. Op ieder moment tijdens de
vierentwintig uur, ook om vijf uur ’s ochtends, waren er tientallen mensen geconcentreerd aan het
schrijven. In totaal werden er in Amsterdam 5.961 brieven geschreven. Radio 1 was een deel van
de dag aanwezig en Aaf Brandt Corstius weidde haar column in de Volkskrant aan de actie.
De brieven die door acties van lokale Amnesty-groepen werden geschreven, zijn grotendeels direct
opgestuurd naar de diverse landen. We weten dus niet precies hoeveel brieven er vanuit het hele
land verstuurd zijn, maar het gaat om vele duizenden.

Mensenrechteneducatie
Educatie over mensenrechten aan jongeren heeft een speciale plaats in Amnesty’s werk. We willen
toekomstige generaties kennis en vaardigheden meegeven, zodat zij bereid en in staat zijn kinderen mensenrechten te verwezenlijken, te respecteren en te beschermen.
Scholenwerk
We bereikten in 2013 85.000 scholieren. Een belangrijke manier waarop we jongeren bereiken, is
via ons scholenwerk. Honderden Amnesty-vrijwilligers verzorgen lessen over kinder- en
mensenrechten op basis- en middelbare scholen.
We besteedden in 2013 veel aandacht aan de ontwikkeling van onze gastdocenten. In februari
organiseerden wij de derde landelijke conferentie voor gastdocenten, met 81 deelnemers. Om
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nieuwe gastdocenten basiskennis over mensenrechten bij te brengen, ontwikkelden wij de online
cursus ‘Inleiding mensenrechten’. Ook organiseerden we zeven trainingen mensenrechteneducatie,
waar ruim vijftig vrijwilligers hun certificaat behaalden; we hebben nu 268 getrainde Amnestygastdocenten.
In 2013 gaven de gastdocenten meer gastlessen dan voorheen: 2.550. Hiermee bereikte Amnesty
58.700 leerlingen op 1.640 scholen. Ongeveer tweederde hiervan zijn leerlingen van het
basisonderwijs en eenderde zijn leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Van deze laatste groep
leerlingen volgt eenderde deel een opleiding aan het vmbo. De overige leerlingen doen de havo of
het vwo. Leerkrachten beoordeelden de gastlessen met gemiddeld een 8,3. Omdat ook
leerkrachten lesgeven met Amnesty’s materiaal, komt het totale aantal leerlingen dat les kreeg
over kinder- en mensenrechten op zo’n 85.000. Dat houdt in dat 42 procent van alle leerlingen
eens in hun schoolloopbaan een (gast)les over Amnesty krijgt.
Maatschappelijke stage
800 leerlingen hebben ons aanbod voor de Maatschappelijke Stage (MaS) gebruikt, bijvoorbeeld
doordat zij op hun school een schrijfmarathon organiseerden, meeliepen in de collecteweek, of
lesgaven op hun oude basisschool. Samen bereikten zij 2.500 leerlingen. Hoewel de regering van
plan is de Maatschappelijk Stage niet meer te subsidiëren, is de verwachting dat veel scholen er
toch mee doorgaan, omdat uit onderzoek blijkt dat zowel leerlingen als maatschappelijke
organisaties het een waardevolle ervaring vinden.
AmnestTeaTime
In 2012 begonnen als pilot, maar al direct zo succesvol dat een vervolg niet kon uitblijven: de
MensenrechtenMaand voor tout onderwijsland. Van 20 november (Dag van de Rechten van het
Kind) tot 20 december wordt een pakket met daarin een quiz, een speciale actie en de
mogelijkheid tot fondsenwerven in het onderwijs uitgezet. Maar liefst 251 AmnesTeaTime pakketten zijn verstuurd, voor samen 8.692 leerlingen. Zo’n 80 procent werd aangevraagd door
leerkrachten en docenten, de rest door Amnes ty’s gastdocenten.
Platform Mensenrechteneducatie
Amnesty is secretaris van het Platform Mensenrechteneducatie, dat bij de overheid lobbyt voor een
structurele plek voor kinder- en mensenrechten in het primair en secundair onderwijs. Op verzoek
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schreef het platform een voorstel over de
manier waarop kinder- en mensenrechten een duidelijke plaats kunnen krijgen in de kerndoelen.
Dit verzoek kwam naar aanleiding van het rapport van de Onderwijsraad Verder met burgerschap
in het onderwijs (augustus 2012), waarin de raad voorstelt om de opdracht van scholen ten
aanzien van burgerschap, te expliciteren in de kerndoelen.
In 2014 zal het platform de ontwikkelingen op het gebied van de herziening van de kerndoelen
nauwgezet volgen.

Strategische Verkenningen
Reeds een aantal jaren zijn politieke en sociale ontwikkelingen gaande, nationaal en internationaal,
die grote invloed kunnen hebben op de toekomst van mensenrechten en van organisaties als
Amnesty International. Om deze ontwikkelingen systematisch te be schrijven en analyseren, ging in
april 2013 het bureau Strategische Verkenningen van Amnesty Nederland van start.
Het project Strategische Verkenningen trok in het voorjaar van 2013 projectstaf aan en bereidde
verschillende publicaties voor, alsmede een reeks seminars die in februari 2014 zal aanvangen:
Changing Perspectives on Human Rights . De publicaties richten zich op mensenrechten in het
buitenlands beleid van opkomende staten, mensenrechten en de opkomst van megasteden, en
mensenrechten in relatie tot (concurrerende) social justice-agenda’s. Deze publicaties zijn bundels
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van oorspronkelijke artikelen van gerenommeerde internationale auteurs werkzaam in de
wetenschap of als beleidsmaker bij ngo’s, overheden of internationale organisaties.
In maart organiseerden we op het Movies that Matter Festival het goed bezochte symposium ‘Are
Human Rights Prosecutions Really Changing World Politics?’. Aanleiding was het boek The Justice
Cascade van hoogleraar Politieke Wetenschappen Kathryn Sikkink (University of Minnesota/Harvard
University). Zij betoogt dat het bestrijden van straffeloosheid door ernstige
mensenrechtenschendingen te vervolgen (vaak gepleegd onder voorgaande regimes) bijdraagt aan
preventie van schendingen. Op het symposium ging zij in discussie met Leslie Vinjamuri (University
of London), Marlies Glasius (UvA) en Wouter Werner (VU Amsterdam).
In november bracht het bureau een advies uit over de toekomst van westers
mensenrechtenactivisme. Daarin werd onder meer betoogd dat in de komende jaren de invloed van
dit activisme op het mensenrechtenbeleid van niet-westerse landen zal afnemen, dat meer
samenwerking tussen Europese activisten van belang is en dat (Europese) bedrijven gevoelig
blijven voor acties gericht op investeerders en consumenten.

Politie en mensenrechten
In veel landen maakt de politie zich schuldig aan schendingen van de mensenrechten. Amnesty
Nederland is expert op het gebied van politie en mensenrechten, en biedt die kennis aan de rest
van de Amnesty-beweging aan om de effectiviteit te vergroten van activiteiten die erop gericht zijn
om het handelen van de politie in lijn te brengen met de mensenrechten.
In 2013 gaf Amnesty Nederland trainingen aan Amnesty-medewerkers van verschillende nationale
afdelingen: Amnesty Filipijnen (16 deelnemers), Amnesty Nederland (8), Amnesty Moldavië (1),
Amnesty Italië (1), alsmede aan medewerkers van het Internationaal Secretariaat (IS, 16). De
deelnemers leerden hoe de politie te werk gaat, over internationale wetgeving in relatie tot
politiewerk en over uitdagingen die Amnesty tegenkomt in haar dialoog met de politie.
In Kenia faciliteerde de politiemedewerker een workshop voor Amnesty Kenia om de lopende
dialoog tussen bewoners van sloppenwijken en de politie te evalueren, de toekomstige koers te
formuleren en de geografische uitbreiding van het programma voor te bereiden.
Zie ook het hoofdstuk over gedwongen huisuitzettingen.
Een onderzoek van Amnesty Nederland naar politiewerk bij openbare ordehandhaving in een groot
aantal landen resulteerde in de publicatie Policing assemblies die Amnesty-stafleden kan helpen bij
het opstellen van concrete en constructieve aanbevelingen voor een betere handhaving van de
openbare orde door de politie, met respect voor de mensenrechten.

Etnisch profileren
Amnesty Nederland bracht in 2013 twee rapporten uit over etnisch profileren door de Nederlandse
politie. De rapporten leidden tot veel media -aandacht en reacties van onder meer het kabinet en
de politie.
In oktober verscheen een grondige literatuurstudie waaruit naar voren komt dat etnisch profileren
plaatsvindt bij identiteits- en verkeerscontroles, preventief fouilleren en controles op illegaal
verblijf. Eind november brachten Amnesty Nederland en Open Society Justice Initiative (OSJI) een
gezamenlijk publieksrapport en een video uit over de gevolgen van etnisch profileren. OSJI zet zich
al enkele jaren in tegen etnisch profileren in verschillende Europese landen, waaronder Spanje,
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
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Veel media besteedden in de dagen en weken na verschijning van de publicaties aandacht aan
etnisch profileren. In de berichtgeving en maatschappelijke discussie kwamen ook nieuwe signalen
over discriminatie door de politie naar voren. Bij de lancering van het rapport tijdens een seminar
in het Amnesty-huis, maakte de korpschef van de Nederlandse politie duidelijk dat de politie
etnisch profileren afwijst. Hij zei dat de politie onderkent dat het plaatsvindt, maar slechts
incidenteel.
Medio november schreef het kabinet in een reactie op het Amnesty-rapport dat het etnisch
profileren afwijst als vorm van discrimina tie. In de brief worden bestaande en enkele nieuwe(re)
maatregelen beschreven die etnisch profileren zouden voorkomen. In het eerste Nationaal
Actieplan Mensenrechten, dat in december verscheen, schrijft het kabinet dat etnisch profileren zal
worden tegengegaan door aandacht ervoor in opleiding en training van politiemensen.
Mede naar aanleiding van verschijning van de Amnesty-rapporten vroegen gemeenteraadsleden in
onder meer Amsterdam, Den Haag en Gouda aandacht voor onderkenning van etnisch profileren op
lokaal niveau.
Volgend op de agendering van etnisch profileren in 2013, wordt in 2014 ingezet op lobby, dialoog
met de politie, monitoring van actualiteit en nadere juridische analyse van de problematiek.

Turkije – demonstraties Gezipark
Op 31 mei 2013 maakte de oproerpolitie in de Turkse hoofdstad Istanbul ruw een einde aan een
vreedzame demonstratie voor behoud van het Gezipark in het centrum van de stad.
Daaropvolgende demonstraties op en rond het nabijgelegen Taksimplein groeiden uit t ot landelijke
protesten tegen zowel het gewelddadige politieoptreden als de autoritaire houding van premier
Erdogan.
De politie zette massaal traangas en waterkanonnen in tegen de demonstranten. Landelijk vielen
ruim achtduizend (geregistreerde) gewonden als direct gevolg van het politiegeweld, van wie
sommige zeer ernstig, en ten minste drie doden. Journalisten, advocaten en medisch personeel
waren doelwit van intimidatie door de oproerpolitie. Terwijl zich tijdens de eerste dagen van de
protesten duizenden mensen verzamelden op het Taksimplein, verzocht de Turkse Vereniging van
Medici de Turkse Amnesty-afdeling, jarenlang ondersteund door Amnesty Nederland, een
noodhospitaal in te richten. Gedurende twee dagen kregen gewonden en vluchtende
demonstranten hier medische noodhulp en onderdak.
Amnesty Nederland participeerde in een internationale petitie die de Turkse regering opriep het
geweld te stoppen. Dat resulteerde in ruim 12.000 handtekeningen. Wij waren vertegenwoordigd
bij een solidariteitsdemonstratie in Rotterdam op 26 juni. Tijdens de schrijfmarathon op 10
december was Hakan Yaman, een buschauffeur die als omstander slachtoffer werd van
politiegeweld, een van de mensen voor wie we actievoerden.
In oktober publiceerde Amnesty het rapport Gezi Park Protests – Brutal denial of the right to
peaceful assembly, waarin gedetailleerd wordt ingegaan op de schendingen van mensenrechten
tijdens de demonstraties rond het Gezipark.
De situatie van vrijheid van meningsuiting in Turkije wordt steeds nijpender. Het is een van de
prioriteiten van Amnesty Nederland in 2014.
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Qatar 2022
Buitenlandse werknemers die werken aan de bouw van stadions en infrastructuur voor het WK
Voetbal in 2022, worden stelselmatig uitgebuit. Amnesty zet zich de komende twee jaar in voor
verbetering van hun arbeidsomstandigheden
Ruim negentig procent van de beroepsbevolking in Qatar bestaat uit buitenlandse werknemers,
merendeels uit Nepal, India, Sri Lanka en andere Aziatische landen. In november 2013 publiceerde
Amnesty het rapport The Dark Side of Migration, waarin wordt beschreven hoe de rechten van
arbeidsmigranten worden geschonden. In sommige gevallen is er sprake van dwangarbeid en
mensenhandel. Migranten worden bij aankomst geconfronteerd met ander werk, minder loon en
langere werkdagen dan afgesproken. Sommigen krijgen maandenlang niet uitbetaald. Volgens het
‘sponsorsysteem’ mogen ze alleen van werkgever veranderen of het land verlaten als de werkgever
daarvoor toestemming geeft.
In november startte een internationale Amnes ty-actie, waarin we de overheid van Qatar oproepen
bestaande bescherming in de arbeidswetgeving uit te voeren, en het ‘sponsorsysteem’ grondig te
hervormen. In december tekenden 19.000 mensen in Nederland die oproep. Internationaal worden
de handtekeningen op 1 mei 2014 aangeboden.
Amnesty heeft de Nederlandse overheid verzocht de autoriteiten van Qatar op deze misstanden
aan te spreken. Voor diens bezoek aan Qatar stuurden we minister Kamp van Economische Zaken
een brief met onze zorgen. Ook spraken we de FIFA aan om het probleem bij de autoriteiten van
Qatar aan te kaarten. Amnesty doet onderzoek naar (internationale) bedrijven die betrokken zijn
bij de bouw van de voetbalfaciliteiten en infrastructuur. De campagne zal hier in 2014 een grotere
nadruk op leggen.

Dialoog met pensioenfonds PFWZ
Amnesty Nederland zette in 2013 de dialoog met Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) over
beleggen in voedselderivaten en de gevolgen hiervan op de voedselprijzen voort. We voeren deze
dialoog samen met negen andere maatschappelijke organisaties die, net als Amnesty, de
pensioenen van hun werknemers bij PFZW hebben ondergebracht.
PFZW kwam eind 2011 negatief in het nieuws vanwege zijn beleggingen in voedselderivaten,
financiële producten die zijn afgeleid van voedselgrondstoffen zoals tarwe en maïs. Begin 2012
vroegen Amnesty en de andere organisaties PFZW om opheldering over deze beleggingen. We
wilden weten hoe het pensioenfonds aankijkt tegen onderzoek waaruit blijkt dat deze beleggingen
voedselprijzen negatief beïnvloeden. Als speculatieve beleggingen in voedselderivaten leiden tot
hogere, of sterk wisselende voedselprijzen, heeft dit invloed op het recht op voedsel, een
mensenrecht waarvoor Amnesty zich hard maakt.
Samen met PGGM (de pensioenuitvoerder van PFZW ), Unicef Nederland en Cordaid organiseerden
we in 2013 een expertbijeenkomst over dit onderwerp. De door Amnesty, Unicef en Cordaid
uitgenodigde onderzoeker Yaneer Bar-Yam, oprichter van het New England Complex Systems
Institute, presenteerde een model wa aruit bleek dat de hoeveelheid speculatief geld op de
voedselderivatenmarkt leidt tot instabiele voedselprijzen. Het PFZW -Bestuur liet weten verder te
willen praten met deze onderzoeker; Amnesty en de andere organisaties worden daarbij betrokken.
Amnesty blijft benadrukken dat PFZW het voorzorgsprincipe moet toepassen: niet langer beleggen
in voedselderivaten totdat duidelijk is dat deze beleggingen géén negatieve invloed hebben op
voedselprijzen.
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Bijzondere Leerstoel ‘International Business and Human Rights’
Eind 2013 stemde het College van Bestuur van de Erasmus University Rotterdam in met de
vestiging van de bijzondere leerstoel ‘International Business and Human Rights’. Deze door
Amnesty en Stichting VredesWetenschappen (SVW) gesponsorde leerstoel wordt gevestigd aan de
Rotterdam School of Management (RSM).
Professor mr. Cees van Dam zal de leerstoel bekleden. Hij is verbonden aan King’s College London
en de Universiteit Utrecht (Molengraaff Instituut). De leerstoel gaat in 2014 van start.
Amnesty hoopt dat de leerstoel gedachteontwikkeling en reflectie zal brengen op het Amnestywerk, evenals bruikbaar onderzoeksmateriaal ter ondersteuning van de Amnesty-missie. Verder
hopen we met de leerstoel zichtbaarheid en momentum te bereiken voor het onderwerp bedrijven
en mensenrechten. De leerstoel past bij Amnesty’s ambitie om meer externe samenwerking aan te
gaan. De samenwerking met RSM, een internationaal gerenommeerde business school met veel
aandacht voor duurzaam ondernemen, ziet Amnesty als een verrijking. Hetzelfde geldt voor de
samenwerking met SVW, die veel expertise heeft op het gebied van het oprichten van bijzondere
leerstoelen en het doen van multidisciplinair onderzoek.

46

47

Deel II

Onze Mensen

48

11 Onze achterban
Aan het werk van Amnesty dragen veel mensen bij. Sommigen geven ons een deel van hun tijd,
anderen steunen ons met een financiële bijdrage of doen beide.

11.1 Activisten
De Amnesty-acties worden gevoerd door onze actieve achterban. Zij zetten zich in hun vrije tijd in
voor de mensenrechten. Sommigen in groepsverband, anderen op individuele basis. Onze actieve
achterban is groot en groeit nog steeds. Wel verandert de manier waarop zij actievoert.

Lokale groepen en individuele activisten
Van oudsher zijn er lokale groepen actief voor Amnesty: een vaste groep mensen die regelmatig
samenkomt om brieven te schrijven, publieksacties te voeren en Amnesty-artikelen te verkopen in
de Amnesty-stand. Sinds jaar en dag zorgen zij ervoor dat in het hele land mensen aan onze acties
meedoen en dat Amnesty zichtbaar is.
Lokale groepen
In 2013 zetten de lokale groepen zich in voor onze campagne voor het Midden -Oosten en NoordAfrika, de campagne voor vrijheid van meningsuiting in Rusland en de campagne ‘Ik schaam me
diep’ over vreemdelingendetentie. Het grootste deel van de groepen deed ook mee aan de
Schrijfmarathon op 10 december. Daarnaast waren de groepen ook dit jaar weer actief in het
scholenwerk en voor de collecte. Naast urgente acties, zijn we ook een organisatie van de lange
adem. Lokale groepen (op dit moment zo’n 100) zetten zich soms jarenlang in voor slachtoffers
van mensenrechtenschendingen, met name via digitale dossiers (DAF). Dit om blijvend aandacht te
vragen bij autoriteiten voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen, maar ook o m deze
mensen een hart onder de riem te steken door hen of hun familie bijvoorbeeld een kaartje te
sturen. Activiteiten die daarnaast werden ondernomen waren acties gericht op specifieke landen,
deelname aan schrijfacties, verkoop van producten, standwerk, en vertoningen van films van
Movies that Matter.
Lokale groepen worden geholpen door vijf regioteams, waarbij ze terecht kunnen voor informatie of
ondersteuning. Elk regioteam bestaat uit één of twee betaalde krachten, een groep regionale
vrijwilligers en projectvrijwilligers. De regioteams richten zich ook op het creëren van zichtbaarheid
op strategische plekken en evenementen.
Actieteam Vreemdelingendetentie
Dit jaar werd voor het eerst een tijdelijk actieteam in het leven geroepen. In totaal ondernamen
278 mensen uit Amnesty-groepen, de regioteams en individuele activisten gezamenlijk meer dan
honderd activiteiten in 46 plaatsen voor de campagne ‘Ik schaam me diep’ over
vreemdelingendetentie. Dit was ver boven verwachting. Ongeveer 20 procent was voorheen nog
niet voor Amnesty in actie gekomen. De helft van de activiteiten werd, op basis van door Amnesty
verstrekte informatie, geheel zelfstandig georganiseerd door de leden van het actieteam. Veel
deelnemers gaven aan in de toekomst ook voor andere camp agnes in actie te willen komen.
Individuele activisten
Amnesty biedt mensen die op individuele basis actief willen zijn verschillende actiemogelijkheden.
Bijvoorbeeld brieven schrijven naar autoriteiten, deelnemen aan sms - of e-mailacties voor mensen
in direct gevaar of via onze website een groetenkaart sturen. Ook kunnen ze meedoen aan een
actie in het kader van een campagne, bijvoorbeeld door een actiepakketje te bestellen. In 2013
steeg het aantal deelnemers aan alle individuele netwerken.
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Flexvrijwilligers
Mensen die Amnesty af en toe met activiteiten willen helpen, kunnen zich aanmelden als
flexvrijwilliger. Meer dan tweeduizend mensen ontvingen in 2013 regelmatig een lijst met klussen
waarvoor zij zich konden opgeven. Zij ondersteunden ons bij vele tientallen activiteiten variërend
van administratieve klussen en inpakwerkzaamheden op het hoofdkantoor, tot ondersteuning bij
evenementen en festivals. Ook de lokale groepen maken gebruik van flexvrijwilligers.

Actieve achterban Amnesty Nederland in cijfers







Aantal activisten

2013

2012

In Amnesty-groepen

2.440

2.656

7.280
5.060
90.072
6.570
192.854

6.440
4.253
70.071
3.597
130.000

2.309

1.732

Deelnemers schrijfacties
Write for Rights-acties
Bliksemacties
E-mail
SMS
Kom-in-Actie
Flexvrijwilligers
Collectanten

± 25.000

21.400

Landenmedewerkers en regionale vrijwilligers

206

250

Aantal plaatselijke groepen

265

278

Lokale groepen

226

236

Taakgroepen*

29

28

Studentengroepen
Jongerengroepen

10
0

11
3

*Taakgroepen houden zich uitsluitend bezig met schrijfacties, bijvoorbeeld in het kader van digitale
dossiers. Veel van hen zetten deze acties uit binnen het netwerk van de lokale groep. Daarnaast
zijn er nog zo’n 70 lokale groepen die naast andere activiteiten ook aan deze schrijfacties werken.

11.2 Leden en donateurs
Amnesty International is een ledenorganisatie. Onze leden zijn voor ons van essentieel belang. Als
Amnesty actie voert, is dat namens hen. We kunnen ons werk doen dankzij de mensen die ons
geld geven. Dat zijn er in Nederland honderdduizenden. Wie door Amnesty gesteund wordt, voelt
de steun van 3 miljoen leden en sympathisanten wereldwijd. Wie ons tegen zich vindt, heeft een
club van 3 miljoen mensen tegenover zich staan. Bovendien zorgen de leden er met hun financiële
bijdrage voor dat wij onze werkzaamheden kunnen verrichten. En zij controleren of wij dat goed
doen: de leden in Nederland houden toezicht op het werk van Amnesty Nederland via de
Ledenraad.

Aantal Amnesty-leden en -donateurs
300.000
250.000

200.000
150.000
100.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Heroverweging ledenwerfstrategie
Het is door allerlei maatschappelijke oorzaken steeds moeilijker geworden om nieuwe leden aan
organisaties te binden. Ook Amnesty heeft hier last van. Hierdoor zijn de kosten voor het werven
van nieuwe leden de afgelopen jaren sterk gestegen. Amnesty heeft op basis van een uitgebreide
kosten-batenanalyse besloten in 2014 te stoppen met de meer traditionele ledenwerfmethoden
zoals telemarketing, straatwerving en deur-aan-deur werving. De kosten blijken nu zo hoog dat de
zogenaamde terugverdientijd niet meer te verantwoorden is. Amnesty kiest voor een meer
inhoudelijke strategie waarbij nieuwe mensen aan de organisatie worden gebonden zonder dat ze
daarvoor lid hoeven te worden. De bijbehorende daling aan inkomsten uit leden gaan we door
diversifiering van de fondsenwerfstrategie proberen op te vangen. Hier maken onder andere een
grotere inzet op online marketing en het actief benaderen van grote donoren onderdeel uit.
In- en uitstroom van leden
Voor de ledenwerving hebben we, op kleinere schaal dan voorheen, de bekende methoden van
huis-aan-huiswerving en telemarketing ingezet. Hiermee hebben we 10.204 nieuwe leden welkom
mogen heten. Door mensen direct na de werving op verschillende manieren welkom te heten bij de
organisatie, hebben we het verloop teruggebracht.
We legden de focus in 2013 op het behouden van leden en verwachtten een lagere instroom dan in
voorgaande jaren. We wierven minder nieuwe leden dan gepland: 10.204 in plaats van 12.0 00.
Gedurende het jaar is de verwachting al wel bijgesteld naar 10.000. Dat bleek realistischer. We
hebben minder leden geworven dan in 2012 (13.209). In 2013 zegden 25.130 mensen hun
lidmaatschap op; zo’n 4.000 mensen meer dan verwacht. Eind 2013 had Amnesty 265.151 leden.
Ontwikkeling ledental
Het binden van mensen via een lidmaatschap is al enige jaren aan verandering onderhevig. We
verwachtten dat het werven en behouden van leden in 2013, net als in voorgaande jaren,
moeilijker zou worden dan in de jaren daarvoor. Dit gezien de economische crisis en het feit dat
mensen in de voorgaande jaren minder geneigd bleken zich langdurig aan één goed doel te binden.
We streefden ernaar de daling van het ledental beperkt te houden.
Leden en donateurs blijven de belangrijkste inkomstenbron waar onze fondsenwerving zich op
richt. Wij bieden mensen ook alternatieve manieren om ons financieel te steunen. Bijvoorbeeld via
de geef-sms tijdens de collecte en andere Amnesty-acties: door een sms te sturen doneerden
mensen € 2 (tijdens de collecte) of € 3 (bij andere Amnesty-acties). Andere inkomstenbronnen
worden steeds belangrijker. Amnesty onderzoekt de mogelijkheden van projectfinanciering via
grotere gevers.
Net als in 2012 organiseerden we weer een ledendag in Bussum, om hen te bedanken voor hun
steun en inzet. Ruim vierhonderd be zoekers konden meepraten over enkele van onze campagnes
en genieten van dans, muziek en cabaret.

Collecte
In februari 2013 hield Amnesty voor de elfde keer haar landelijke Collecteweek. Dit jaar waren er
25.000 vrijwilligers bij betrokken, het hoogste aantal ooit. Bij elkaar haalden zij 1,7 miljoen euro
op, en dat was vrijwel gelijk aan de opbrengst van 2012. Daarmee was Amnesty een positieve
uitzondering tussen dalende collecte-opbrengsten. Het was erg slecht weer tijdens de collecteweek
(vrieskou, wind en sneeuw) w aardoor collectanten iets minder lang gecollecteerd hebben.
Bovendien komt het steeds vaker voor dat mensen weinig contant geld in huis hebben, waardoor
de opbrengst per bus dit jaar flink naar beneden is gegaan. Door het grote aantal vrijwilligers is de
opbrengst op peil gebleven.
De geef-sms (zie boven), een initiatief van de belangenvereniging van landelijk wervende goede
doelen VFI, leverde in 2013 € 3.000 op.
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De collectanten werden ondersteund door radiospots op een aantal regionale stations, en
advertenties in Metro en een aantal grote regionale dagbladen. Er is vooral ingezet op regionale
aandacht omdat de Amnesty-collecte in een deel van Nederland samenviel met carnaval. In de
gemeenten waar carnaval gevierd werd, is een week later gecollecteerd.

Fondsenwervende evenementen
Verschillende Amnesty-regiokantoren organiseerden in 2012 fondsenwervende evenementen. Zo
lieten honderd deelnemers aan de Dam tot Damloop in Amsterdam zich sponsoren voor Amnesty
en haalden tientallen deelnemers aan de Friese Fietselfstedentocht samen zo’n € 3.700 sponsorgeld
op. Ook lokale groepen organiseerden regelmatig fondsenwervende evenementen, zoals
benefietconcerten, boekenmarkten of sponsorlopen.

Bedrijven en grote gevers
Diverse bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf steunen Amnesty financieel. Daarnaast heeft
Amnesty al jarenlang een samenwerking met de ASN Bank en Triodos Bank.
Diverse organisaties, bedrijven en een particuliere donor droegen in 2012 bij aan Amnesty’s
Speciaal Programma voor Afrika (SPA). Zo ook de ASN Bank. ASN-klanten met de rekening ASN
Ideaalsparen of een ASN Creditcard kunnen ervoor kiezen dat de ASN Bank namens hen projecten
steunt in het kader van het thema ‘tegen wapenindustrie’, waaronder ons werk in Afrika. Ook het
ministerie van Buitenlandse Zaken droeg via het Medefinancieringsstelsel-II bij aan
mensenrechteneducatieprojecten van SPA, via subsidie aan de alliantie ‘Freedom from Fear’,
waarvan IKV Pax Christi penvoerder is.
In 2013 introduceerden we in samenwerking met het COC het Pride Fonds. Dit fonds verleent
wereldwijd noodhulp aan activisten die zich inzetten voor de rechten van seksuele minderheden.
Dit fonds biedt vermogende sympathisanten de mogelijkheid een zeer specifiek deel van ons werk
te steunen.
Lees meer over het Pride Fonds en over onze samenwerking met ASN Bank.

Nationale Postcode Loterij
De Nationale Postcode Loterij (NPL) is de grootste goededoelenloterij van Nederland. De reguliere
bijdrage van de NPL vormde voor Amnesty ook in 2013 weer een belangrijke bron van inkomsten:
€ 3,6 miljoen. De NPL verzekert Amnesty al jarenlang van een solide bijdrage aan ons reguliere
werk voor de mensenrechten.

Amnesty Nederland krijgt financiële steun van:




Adessium Foundation
ASN Bank
Flexi-Plan





Nationale Postcode Loterij
PIF World (Chicoco)
Stichting Retourschip



Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake
mensenrechteneducatie in Afrika



Triodos Bank

Amnesty accepteert geen overheidsgeld voor onderzoek, lobby en actievoeren, maar in bepaalde
gevallen wel voor mensenrechteneducatie. Op een internationale vergadering in 2005 is
afgesproken hoe wij mensenrechteneducatie definiëren en welke spelregels er zijn. De MFSsubsidie is aangevraagd na toetsing van ons project door het Internationaal Bestuur.

52

Merchandising
Amnesty-producten worden het hele jaar door verkocht via Amnesty-groepen, wereldwinkels,
boekhandels en de website. Om de producten onder de aandacht te brengen brachten we in 2013
een productgids uit en ondernamen we online marketingactiviteiten. Voor de 27 e keer brachten we
de Amnesty-agenda uit. Nieuw in het assortiment waren een cd en dvd met muziek en
concertfragmenten van onder meer Bruce Springsteen, The Police, Sinead O’Connor, U2, Peter
Gabriel en Radiohead: zij en anderen traden op tijdens de historische Human Rights -concerten die
Amnesty tussen 1986 en 1998 organiseerde.
We werkten samen met fairtrade -leveranciers en kunstenaars. Onze leveranciers toetsten we
structureel op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op basis van bepalingen uit onder
meer ILO-verdragen. Lees meer over ons MVO-beleid in hoofdstuk 17.
De verkoop van onze merchandising-producten leidde tot een opbrengst van ruim € 133.000 en
vergrootte onze zichtbaarheid en naamsbekendheid. De opbrengst uit merchandising was daarmee
€ 100.000 lager dan in 2012, met name door een tegenvallende verkoop van het Pinkpop-petje; in
2013 werden 6.000 petjes verkocht (in 2012: 15.000).

11.3 Klachten
Mensen kunnen bij Amnesty een klacht indienen via het klachtenformulier op de website, per e mail, per brief of per telefoon. Het Servicecenter van Amnesty beantwoordt de klachten zo spoedig
mogelijk; de meeste op de dag van ontvangst. Alle klachten werden binnen tien dagen
afgehandeld. In 2013 kwamen er 482 klachten binnen van leden en niet-leden.
Het merendeel daarvan (257) betrof de interne organisatie van Amnesty: klachten over de
webshop, de administratie, technische fouten op de website, de service van het verzendhuis,
schrijfacties die te laat zouden zijn, de hoogte van het salaris van de directeur. In het laatste
kwartaal is Amnesty van verzendhuis veranderd en is ook de organisatie van de webshop
aangepakt. Dit leidde onmiddellijk tot een sterke teruggang van de klachten over deze
onderwerpen. Ook kwamen er in 2013 120 klachten binnen over de wervingsmethodes; vooral
telemarketing en straatwerving worden soms als agressief en onprofessioneel ervaren. De klachten
werden direct doorgespeeld naar het desbetreffende wervingsbureau om actie op te ondernemen.
Ook waren er klachten over het beleid of de standpunten van Amnesty. Terugkerende onderwerpen
daarbij waren Amnesty’s standpunt over abortus, het boerkaverbod en Syrië. Ook werd erover
geklaagd dat Amnesty te weinig aandacht zou besteden aan mensenrechtenschendingen in eigen
land. Het rapport over etnisch profileren leverde veel vragen en klachten op. De berichtgeving in
november over noodzakelijke bezuinigingen, is grotendeels met begrip ontvangen. Maar ook
hierover kwamen klachten binnen; over de toon van de brief die aan leden werd verstuurd en over
het salaris van de directeur.

53

12 Onze medewerkers
Ontwikkelinge n
Voor de medewerkers van Amnesty Nederland begon in 2013 een nieuwe en roerige fase.
Door de terugloop in inkomsten is Amnesty voor het eerst in haar historie genoodzaakt fors te
bezuinigen op de bestedingen. Dit heeft ook consequenties voor het aantal medewerkers.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het feit dat de formatie substantieel moet worden
teruggebracht, van 103 formatieplaatsen in 2013 naar 70 in 2015. De inzet is te komen tot een
kleinere en nog even krachtig optredende organisatie, die ook financieel in balans is. In 2013 zijn
hierin wat betreft het aantal medewerkers de eerste stappen gezet; de formatie is in de begroting
2014 vastgesteld op 93 fte. In 2013 waren in totaal 156 medewerkers in dienst in een betaalde
functie, sommige het hele jaar, andere tijdelijk of op projectbasis.
(cijfers in fte)

2013

2012

2011

2010

2009

Betaalde medewerkers

103,0

104,3

105,5

102,8

99,1

Gesubsidieerde medewerkers

4,1

4,5

4,5

3,7

3,4

Stagiaires

4,5

3,2

3,8

3,7

5,1

19,0

20,0

13,8

17,6

18,0

130,6

132,0

127,6

127,8

125,6

4,4%

3,5%

6,0%

4,4%

4,5%

Vrijwilligers (inschatting)
Totaal
Ziekteverzuim

Vrijwillige rs
In 2013 werkten in totaal 126 mensen op vrijwillige basis regulier op het kantoor van Amnesty
Nederland (inclusief stagiaires en gesubsidieerde arbeidsplaatsen). De vrijwilligers werkten
gemiddeld een dag per week. Verreweg de meesten werkten een deel van het jaar voor Amnesty;
gemiddeld werkten er tussen vijftig en zeventig vrijwilligers op het Amnesty-kantoor.
De begeleiding van vrijwilligers gebeurt door mentoren op de afdeling. Daarnaast zijn er twee
(vrijwillige) vrijwilligerscoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de werving en on dersteuning
van vrijwilligers, en die tevens als aanspreekpunt dienen. Deze invulling van de samenwerking van
vrijwillige en betaalde medewerkers noemen wij ‘het gemengd bestel’. Verbeterpunten zijn: het
voeren van een gesprek met iedere vrijwilliger die de organisatie verlaat (dat gebeurt nu niet
altijd), jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken met iedere vrijwilliger, en meer
aandacht voor de opleiding van vrijwilligers.

Diversiteit
Amnesty streeft naar een zo groot mogelijke culturele dive rsiteit in haar personeelsbestand. Om
geschikte kandidaten met een niet-westerse achtergrond te interesseren voor vacatures, werken
we samen met de Stichting voor vluchteling-studenten UAF. Vanwege de aangekondigde krimp van
de organisatie zijn in 2013 weinig vacatures opengesteld en kreeg ook het diversiteitsbeleid weinig
aandacht. Diversiteit zal een belangrijk aandachtspunt zijn bij de verdere ontwikkeling van
Amnesty tijdens en na de reorganisatie.

Medewerkerstevredenheid
In september 2013 voerde onderzoeksbureau Effectory voor de tweede keer het
Medewerkersonderzoek voor Amnesty uit. De algemene tevredenheid van Amnesty-medewerkers
bleek met een rapportcijfer van 7,3 gelijk aan die van 2011. O pnieuw kwamen de sterke
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betrokkenheid en het engagement van medewerkers naar voren, zowel van betaalde als vrijwillige
medewerkers. Daarnaast is het plezier in het werk gestegen, wordt het werk als zeer zinvol
ervaren en is er veranderingsbereidheid.
Het onderzoek biedt vergelijkingsmogelijkheden met 2011 en met de Nationale
Tevredenheidsindex. Op de hoofdvragen werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, directe
collega’s, direct leidinggevende en organisatie is er geen relevant verschil met 2011 of met de
benchmark. Op ontwikkelingsmogelijkheden scoort Amnesty duidelijk lager en op beloning juist
hoger. Een aantal aandachtspunten uit het onderzoek waren gedeeltelijk ook al in 2011
gesignaleerd: vertrouwen in het management, ongewenste omgangsvormen tussen collega’s,
efficiënt werken, innovatie en ontwikkelingsmogelijkheden. De resultaten en een aanpak om de
knelpunten te verbeteren zijn in alle afdelingen besproken. Tevens is een aanpak ter beperking van
ongewenste omgangsvormen in ontwikkeling.

Opleidingen
Voortdurende ontwikkeling en opleiding van medewerkers is noodzakelijk om als organisatie
effectief te zijn en te blijven. In 2013 organiseerden wij drie maal een introductiecursus voor
nieuwe medewerkers, waaraan 37 medewerkers deelnamen. In de introductiecursus wordt onder
meer aandacht besteed aan actuele onderwerpen waaraan Amnesty werkt, doelstellingen,
geschiedenis van de organisatie, en het werkterrein.
In verband met de financiële situatie was het opleidingsbudget beperkt. In 2013 bezochten 46
medewerkers 34 individuele trainingen, die meestal direct gericht waren op ontwikkeling in de
huidige functie zoals projectmanagement, impact assessment, online marketing of monitoring &
evaluatie. Vier mensen volgden een loopbaan coaching als oriëntatie op ander werk. Alle trainingen
vonden plaats op initiatief van de leidinggevende of de medewerker zelf. Amnesty wil in de
toekomst kunnen beschikken over medewerkers die in kleine flexibele projectteams breder
inzetbaar zijn dan nu het geval is. Dit zal van invloed zijn op het toekomst ige opleidingsbeleid.

Functioneren en beoordelen
In 2013 is de functionerings- en beoordelingscyclus verder versterkt. De jaarplannen per afdeling
worden in planningsgesprekken vertaald naar individuele medewerkers. In de functionerings- en
beoordelingsgesprekken wordt de voortgang met iedere medewerker besproken.
Het goed en consequent voeren van de jaargesprekken blijft een punt van aandacht in de sturing
van de organisatie en ontwikkeling van medewerkers. Meer focussen op ook eerder opgedane
kwaliteiten, kennis en vaardigheden en verbreding van de inzetbaarheid zullen in een kleiner
wordende organisatie meer aandacht moeten krijgen. Inzet is het verhogen van de flexibiliteit én
het behouden van het werkplezier.

Ziekteverzuim
Doelstelling is om het ziekteverzuim onder de 5 procent te houden. Ondanks een stijging ten
opzichte van het voorgaande jaar is dit in 2013 wederom gelukt; het verzuim bedroeg 4,4 procent.
In 2013 waren er 12 medewerkers langer dan 42 dagen ziek (in 2012: 11). Bij één persoon was
sprake van werkgerelateerde klachten, het langdurig verzuim van de overige 10 had een medische
oorzaak. In 2013 waren er 3 medewerkers met zwangerschapsverlof.
Komend jaar zal er extra aandacht zijn voor preventie van het verzuim. Belangrijk is hierbij de
samenwerking tussen de leidinggevende, de HR-afdeling en de bedrijfsarts. Er wordt gestuurd op
de aanpak van frequent verzuim. Medewerkers die driemaal binnen een jaar ziek zijn, worden
uitgenodigd bij de bedrijfsarts om te bespreken of het verzuim een relatie met het werk heeft. In
2014 wordt er nieuw verzuimbeleid ontwikkeld.
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Veiligheidsbeleid
In 2013 is een nieuw veiligheidsbeleid ontwikkeld voor medewerkers die voor hun werk reizen naar
gevaarlijke gebieden. Het beleid voorziet in gedragsregels en veiligheidsrichtlijnen voor
medewerkers, inclusief procedures voor noodgevallen en indien nodig nazorg.

Vertrouwenspersoon
Amnesty heeft een externe vertrouwenspersoon met wie medewerkers vertrouwelijk contact
kunnen opnemen voor advies en ondersteuning. De vertrouwenspersoon is regelmatig aanwezig bij
personeelsbijeenkomsten, om op de hoogte te zijn van zaken binnen de organisatie en om bekend
te zijn bij de medewerkers. Bij de introductiecursus informeert ze nieuwe medewerkers over haar
werk. De vertrouwenspersoon heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van een aanpak voor
ongewenste omgangsvormen.

Beloningsbeleid en functiebeschrijvingen
Het beloningsbeleid van Amnesty is erop gericht om competente medewerkers aan te trekken, te
behouden en te motiveren. Het beleid is nader uitgewerkt in onze Arbeidsvoorwaardenregeling. Wij
combineren een marktconform beloningsbeleid dat past bij een goededoelenorganisatie die de
beschikbare middelen inzet voor haar doelstelling.
In 2013 zijn alle functiebeschrijvingen vernieuwd; het aantal is teruggebracht van ruim honderd
naar circa vijftig. De nieuwe functiebeschrijvingen zijn minder toegesneden op de specifieke taken
van het moment, waardoor meer flexibiliteit en ontwikkeling binnen de functie mogelijk is. De
functiebeschrijvingen zijn door een externe deskundige gewaardeerd volgens hetzelfde
functiewaarderingssysteem. Nieuwe medewerkers worden ingeschaald in de functieschaal die
overeenkomt met de waardering van hun functie. Inschaling gebeurt conform ons beleid en is
gebaseerd op basis van arbeidsverleden en ervaring.

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) bestaat uit zeven personen, die iedere twee jaar worden gekozen.
2013 werd het jaar van de reorganisatie. De OR toetst de noodzaak tot reorganiseren en de
maatregelen die de directie voorstelt, en formuleert hierop adviezen. Omdat dit de eerste keer is in
de geschiedenis van Amnesty dat er niet fte -neutraal gereorganiseerd wordt, is het zaak om
gezamenlijk te komen tot een solide en transparant Sociaal Plan. Daarin worden de consequenties
van de maatregelen afgesproken en procedureel uitgelegd. Hierin werkt de OR samen met de
vakbond en een extern adviseur.
Naar aanleiding van de uitkomsten het medewerkersonderzoek (zie boven) is de OR aan de slag
gegaan met een aantal prioriteiten: vertrouwen in het management, ongewenste omgangsvormen,
en ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast hield de OR zich bezig met de vernieuwing van
functiebeschrijvingen (zie boven), vernieuwde verlofwetgeving, afronding van het
adviesaanvraagtraject rondom de reorganisatie van het cluster Interne Bedrijfsvoering, de
wettelijke wijzigingen in onkostenvergoeding voor de werknemers, het aanstellingsbeleid en een
toetsingskader voor verlenging van contracten.
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13 Bestuur en Ledenraad (verantwoordingsverklaring)
In de verantwoordingsverklaring legt het Bestuur verantwoording af over de principes van goed
bestuur:
1. Onderscheid in de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren.
2. Zo effectief en efficiënt mogelijk besteden van de beschikbare middelen.
3. Optimaal rekening houden met de verschillende groepen belanghebbenden.
Amnesty Nederland houdt zich aan de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen die in 2005 is
uitgebracht door de Commissie Wijffels. De code bevat normen voor de inrichting en het
functioneren van goed bestuur. Daarnaast behelst het richtlijnen voor de relatie tussen bestuur en
toezicht, en richtlijnen voor de verantwoording van beleid. Het Centraal Bureau Fondsenwerving
(CBF) beoordeelt jaarlijks het bestuur, beleid en de verantwoording van fondsenwervende
instellingen. Hoe geld wordt geworven, hoe het wordt besteed en hoe daarover verslag wordt
uitgebracht. Om in aanmerking te komen voor het CBF-keurmerk moet aan bepaalde regels zijn
voldaan. Zo is de Code Goed Bestuur opgenomen in het CBF-keurmerk. Amnesty Nederland is begin
2012 opnieuw erkend als keurmerkhouder na de gebruikelijke, periodieke hertoetsing door het CBF.
Dit keurmerk geldt voor de jaren 2012, 2013 en 2014.

13.1 Onderscheid in de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren
De bestaande verdeling van rollen en taken is vastgelegd in de statuten van de internationale
Amnesty beweging, de statuten en het algemeen reglement van de Vereniging Amnesty
International, afdeling Nederland en het directiestatuut van Amnesty Nederland. Het bestuursmodel
van Amnesty Nederland is gebaseerd op de verenigingsstructuur. In overeenstemming met de Code
Goed Bestuur voor Goede Doelen zijn de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren
gescheiden.

De Ledenraad houdt toezicht
De Ledenraad bestaat uit maximaal veertig leden. In mei 2013 vonden de laatste verkiezingen
plaats. Ruim zesduizend leden brachten hun stem uit. De Ledenraad in nieuwe samenstelling trad
officieel in functie op de dag na de eerste vergadering na de verkiezingen, 16 juni 2013.
Per 31 december 2013 bestaat de raad uit 37 leden. Twintig leden zijn gekozen voor een tweede
termijn. In 2016 kunnen leden die dan hun tweede termijn volmaken, nog eenmaal voor een periode
van drie jaar worden gekozen.
De Ledenraad heeft een toezichthoudende rol als vertegenwoordiging van de leden van Amnesty.
Toezicht vooraf is gewaarborgd doordat de Ledenraad het (meer-jaren)beleidsplan, de
meerjarenbegroting en de jaarbegroting moet goedkeuren. Door het goedkeuren van het jaarverslag
en de jaarrekening is toezicht achteraf gegarandeerd. Twee keer per jaar wordt de Ledenraad
geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering Amnesty’s beleidsplan Agenda ’10 -’16.
De Ledenraad is bevoegd te besluiten tot het benoemen, schorsen en ontslaan van Bestuursleden en
het benoemen en ontslaan van de accountant van de vereniging. Ook is de Ledenraad bevoegd om
de statuten te wijzigen en de vereniging te ontbinden. Ook is het de taak van de Ledenraadsleden
om voeling te houden met de (actieve) leden van de vereniging in hun regio.
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Ledenraadsvergaderingen in 2013
In 2013 kwam de Ledenraad tweemaal bijeen, op 15 juni en op 23 november.
Op 15 juni, de eerste vergadering van de Ledenraad na de verkiezingen van mei 2013, woonden 29
oude Ledenraadsleden de vergadering bij en 15 nieuwe. Tijdens deze vergadering hadden alleen de
oude leden stemrecht.
Op 15 juni keurde de Ledenraad het jaarverslag en de jaarrekening over 2012 goed. In 2012
noteerde Amnesty een tekort van € 2,8 miljoen door achterblijvende inkomsten uit nalatenschappen
en minder baten uit eigen fondsenwerving. Deze daling zette zich in 2013 voort en wel zodanig dat
het Bestuur zich genoodzaakt zag maatregelen te treffen om bezuinigingen te kunnen realiseren.
Penningmeester Richard Goldstein stelde de Ledenraad op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
van de financiële situatie van Amnesty.
De Ledenraad werd tijdens deze vergadering ook bijgepraat over internationale ontwikkelingen en
de voorbereiding van Amnesty Nederland op de International Council Meeting (ICM) die in augustus
2013 plaatsvond in Berlijn. Pietro Antonioli, de voorzitter van Amnesty’s Internationaal Bestuur
(IEC), was aanwezig bij deze vergadering.
Op 23 november woonden 33 Ledenraadsleden de vergadering bij. Tijdens deze ve rgadering keurde
de Ledenraad de begroting voor 2014 en de meerjarenramingen voor 2015/16 goed, die onderdeel
is van het jaarplan 2014.
Tijdens deze vergadering werd door het Bestuur vooruitgeblikt op de organisatie vanaf 2015. Het
Bestuur had de directeur opdracht gegeven om in het kader van de voorgenomen reorganisatie een
voorstel te maken voor het werk waarop Amnesty zich vanaf 2015 zal focussen. De Ledenraad zal
om instemming gevraagd worden met dit voorstel tijdens een buitengewone vergadering op 8
februari 2014. Ter voorbereiding hiervan vindt hierover nog een beleidsavond plaats op 8 januari
2014, waarvoor ook leden uit de actieve achterban worden uitgenodigd.
Commissies
De Financiële Commissie bestaat uit leden van de Ledenraad en adviseert de Ledenraad over
financiële zaken, in ieder geval over de jaarrekening en de begroting. In 2013 kwam de Financiële
Commissie van de Ledenraad viermaal bijeen. Op 31 december 2013 bestond de commissie uit de
volgende leden: Henk Boer, Jos Rijntjes, Isa Schipper, Corné Stroop en Henk Voets. Ook voor de
Financiële Commissie waren in het najaar van 2013 de zorgwekkende financiële ontwikkelingen van
Amnesty het belangrijkste onderwerp van bespreking.
Functioneren Ledenraad
De vergaderingen van de Ledenraad verlopen goed. De toezichthoudende rol op het Bestuur wordt
door de Ledenraad – volgens zowel Bestuur als de Ledenraad zelf – beter uitgevoerd dan in het
verleden door de Algemene Ledenvergadering.
In november 2014 zal de Ledenraad het eigen functioneren van de raad in nieuwe samenstelling
sinds juni 2013 evalueren. Aanvankelijk was deze evaluatie in november 2013 voorzien, maar dat
bleek te snel na de verkiezingen in mei 2013.
Onkostenvergoeding
De leden van de Ledenraad kunnen door hen gemaakte kosten voor reizen naar de twee
vergaderingen per jaar en eventuele andere besprekingen in het kader van het lidmaatschap van de
Ledenraad declareren. De vergaderingen van de Ledenraad vinden plaats op het Amnesty-kantoor in
Amsterdam. De vergaderkosten van de Ledenraad bedroegen in 2013 € 7.729.
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Samenstelling Ledenraad
Regio Brabant/Limburg

Regio Noordoostpolder/Overijssel/Gelderland

Tot en met 15 juni 2013: Mohammed

Tot en met 15 juni 2013: Theo van Berkestijn, C ees

Bouyaouzan, Tom Godefrooij, Frank Janssen,

van Bockel, Sigrid van Haren, Gerard van de Heg,

Harry Kloezen, C orné Stroop, Hans Zwarts

Karen van de Lockant, Hélène van der Sijp, Peter

Na 15 juni 2013: C isca Beudeker, Mohammed
e

Bouyaouzan (2 termijn), Tom Godefrooij (2
termijn), Dimitri de Pont, C orné Stroop (2

e

e

e

Wester
Na 15 juni 2013: C ees van Bockel (2 e termijn), Agnes
Goldenbeld, Gerard van de Hek (2 e termijn), Hélène
van der Sijp (2e termijn), Rinus van de Warreburg,

termijn), Hans Zwarts (2 termijn)

Peter Wester (2e termijn)
Regio Drenthe/Friesland/Groningen

Mari Marinussen en Rob Visser, die ook gekozen

Tot en met 15 juni 2013: Migiel de Lange, C ees

werden, zagen zich genoodzaakt al snel na hun

van Staveren, Bennie Werink, Deborah Wolting-

benoeming om persoonlijke redenen af te treden.

Tolk en Tanja van der Woude
Na 15 juni 2013: Sjaak Kloppenburg, Migiel de

Regio Flevoland/Noord-Holland/Utrecht

Lange (2e termijn), Bennie Werink (2e termijn),

Tot en met 15 juni 2013: Aad Alkemade, Henk

Deborah Wolting-Tolk (2e termijn) en Tanja van

Brandt, Bert Breij, Gert Dekkers, Gert-Jan van

der Woude (2e termijn)

Dommelen, Liesbeth van der Hoogte, Luuk Karsten,
Jeroen van Maaren, Saskia van de Mortel, Ellie

Regio Zuid-Holland/Zeeland

Teunissen, Nico Tukker

Tot en met 15 juni 2013: Ronald Berkhuizen,

Na 15 juni 2013: Aad Alkemade (2e termijn), Henk

Ruud-Jan Kloek, Liesbeth Mulder, Paul

Boer, Gert-Jan van Dommelen (2 e termijn), Hans van

Schenderling, Esther Sprangers, Henk Voets

der Kooi, Ton Moolenaar, C amilia Roemer, Isa

Na 15 juni 2013: Eva van Aalst, Anne van Dijk,

Schipper, C arolien Schönfeld, Adam Sibarani, Ellie

Liesbeth Mulder (2e termijn), Jeannette Ridder-

Teunissen (2e termijn), Ilan de Vré, Meike Zwaan

Numan, Jos Rijntjes, Paul Schenderling (2

e

termijn), Esther Sprangers (2 e termijn), Henk
Voets (2e termijn)

Het Bestuur bestuurt
Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft de eindverantwoordelijkheid voor
de leiding en het uitvoeren van de programma’s en activiteiten van de vereniging. Zoals in het
directiestatuut is vastgelegd, delegeert het Bestuur de dagelijkse leiding aan de directie van
Amnesty.
Vooraf: het Bestuur stelt het (meerjaren)beleidsplan en -begroting van Amnesty Nederland vast, net
als de jaarlijkse begroting. Het Bestuur stelt het jaarplan voor het volgende jaar vast.
In de loop van het jaar: Tijdens iedere bestuursvergadering rapporteert de directeur over de actuele
inhoudelijke, financiële en personele zaken. Iedere vier maanden rapporteert de directeur aan het
Bestuur over de voortgang op de organisatiebrede prioriteiten (hoofdpunten), alsook over de
inkomsten en bestedingen. De directeur legt het Bestuur jaarlijks een voortgangsrapportage van het
beleidsplan voor. Op basis hiervan kan het Bestuur eventueel bijsturen.
Achteraf: Het Bestuur stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast. Voorafgaand aan het vaststellen
van de jaarrekening informeert de externe accountant het Bestuur over zijn bevindingen.
Bestuursvergaderingen in 2013
Het Bestuur kwam in 2013 zeven keer bijeen. Tijdens de vergaderingen werden o.a. de uitvoering
van het beleid en de financiële stand van zaken besproken. Ook werden actuele zaken aan de orde
gesteld, zoals bijvoorbeeld de terugkoppeling op activiteiten die ondernomen waren binnen
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campagnes. In de vergadering van april stelde het Bestuur het jaarverslag en de jaarrekening van
2012 vast. In de vergadering van november keurde het Bestuur de begroting voor 2014 en de
meerjarenraming goed. Tijdens de bestuursvergaderingen zijn ook de vergaderingen van de
Ledenraad voorbereid.
Het Bestuur heeft vanaf mei 2013 de financiële ontwikkelingen binnen Amnesty Nederland
nauwlettend gevolgd en besloten het voorstel van de directie over te nemen om over te gaan tot
een reorganisatie en krimp van de organisatie om de benodigde bezuinigingen tot stand te kunnen
brengen. De voorgenomen reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen naar verwachting niet te
vermijden zijn, wordt in gang gezet nadat de Ledenraad heeft ingestemd met de aangepaste
inhoudelijke keuzes binnen de nieuwe financiële kaders vanaf 2015. De instemming met de nieuwe
koers is inmiddels op 8 februari 2014 door de Ledenraad in een extra vergadering gegeven. Lees
meer over de reorganisatie in hoofdstuk 1.3 over de vooruitblik naar 2014.
Net als in 2012 volgde het Bestuur nauwgezet het internationale reorganisatieproces, het Global
Transition Programme. Zie ook hoofdstuk 15 over de internationale organisatie.
De ontwikkelingen van de internationale organisatie kwamen vooral aan bod tijdens de
voorbereidingen op de International Council Meeting (ICM) die in augustus in Berlijn plaatsvond.
Vanuit het Bestuur namen voorzitter Ila Kasem en René Peters deel aan de ICM. Belangrijk
agendapunt was het herzien van de wijze waarop de organisatie internationaal bestuurd wordt. De
resolutie die hiervoor is aangenomen tijdens de ICM zal worden uitgevoerd door het al bestaande
Governance Committee. Bestuurslid René Peters is in januari 2014 benoemd tot lid van dit comité.
Zowel het Bestuur als het secretariaat is nauw betrokken gebleven bij de verdere ontwikkeling van
het implementatieplan voor de mensenrechten- en groeistrategie voor Afrika. Al in 2010 stelde
Amnesty Nederland voor de uitvoering hiervan een bedrag van € 4 miljoen beschikbaar. In 2013
werden afspraken gemaakt met het Internationaal Secretariaat over de voorwaarden waaronder het
bedrag daadwerkelijk wordt overgemaakt. Amnesty Internationals secretaris-generaal Salil Shetty
en voorzitter Ila Kasem van Amnesty Nederland ondertekenden hiertoe een Memorandom of
Understanding. Inmiddels is de eerste tranche van € 1 miljoen overgemaakt.
Lees meer over het versterken van de mensenrechtenbeweging in Afrika in hoofdstuk 7. De
verantwoording over besteding van de eerste tranche van de toegezegde € 4 miljoen voor de
implementatie van de regionale mensenrechten- en groeistrategie staat ook in dat hoofdstuk.
Onkostenvergoeding
Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en kunnen een vergoeding krijgen voor
reiskosten, telefoonkosten en dergelijke, op basis van werkelijk gemaakte kosten. De
bestuurskosten bedroegen € 3.726.

60

Ila Kasem: ‘Er is veel te winnen’
Het jaar 2013 stond voor het bestuur van Amnesty Nederland voor een groot deel in het teken van
de financiële teruggang van de organisatie. Amnesty-voorzitter Ila Kasem blikt terug op het
functioneren van het bestuur.
Ila Kasem: ‘De financiële zorgen vragen veel van de organisatie, en dus ook van het bestuur. Als
bestuur hebben we besloten dat onze inzet deze periode bovengemiddeld moet zijn. Dat we bij een
aantal belangrijke vraagstukken meer betrokken willen zijn dan in een normale, gangbare situatie.’
Hoe is dat gegaan het afgelopen jaar?
‘In het licht van de lastige keuzes die voorliggen vind ik dat het best goed is gegaan. De
wisselwerking tussen bestuur enerzijds en directie en management anderzijds was goed. We
hebben voortdurend kunnen meedenken, onze input kunnen leveren, kunnen sturen en kunnen
fungeren als klankbord voor het MT. Niet dat we al tevreden kunnen zijn. Maar ik ben blij dat
ondanks de onzekerheid, de organisatie vrij rustig is gebleven. Dat is overigens vooral een
verdienste van de medewerkers. De professionaliteit van de medewerkers is hoog.’
Op welk gebied heeft het bestuur in 2013 het meeste kunnen doen?
‘Onder meer op het terrein van de organisatieontwikkeling en strategie voor de komende jaren. Die
moeten nog verder worden uitgewerkt, ook met input van de medewerkers en de Ledenraad, maar
we hebben al goed nagedacht over een richting die inhoudelijk tot s cherpere keuzes leidt, en ook
financieel te dragen valt.
Daarnaast vond ik onze bijdrage aan de contacten met de internationale Amnesty-beweging
waardevol. We leveren een stevige inhoudelijke bijdrage. De stem van Amnesty Nederland wordt
als belangrijk beschouwd. We moesten tegelijkertijd duidelijk maken dat Amnesty Nederland het
vrijwillige deel van haar financiële bijdrage voor het komende jaar moet opschorten. Dat is een
lastige boodschap, maar die hebben we volgens mij goed kunnen overbrengen.’
Hoe ziet het bestuur de inhoudelijke richting voor de komende jaren?
‘Amnesty Nederland moet breed het vizier houden op de belangrijke mensenrechtenvraagstukken,
maar tegelijk scherpere focus aanbrengen met betrekking tot landen en thema ’s. Waar kunnen wij
als Nederlandse sectie echt een eigen inbreng hebben? Wij moeten nog helderder kunnen laten
zien wat de impact is van iedere euro die we van onze leden en donateurs krijgen. Wat hebben we
uiteindelijk voor elkaar gekregen met het geld en de menskracht en denkkracht die we hebben
ingezet? Daarin is nog wel veel te winnen denken wij.’
Wat vindt het bestuur van de manier waarop Amnesty Nederland haar reorganisatie heeft ingezet?
‘Daar zijn we positief over. Ik realiseer me dat het een klus is waarvan je niet pop ulair wordt, maar
je kunt er niet voor weglopen. Het gaat om het waarborgen van de toekomst van de organisatie.
Het proces is ingewikkeld, ook omdat Amnesty Nederland nog nooit een teruggang in
inkomsten heeft meegemaakt. Dat is een pijnlijke ervaring. He t raakt mij ook echt tot op het bot
dat mensen in hun professionele bestaan worden bedreigd. We proberen uiteraard zo veel mogelijk
te voorkomen dat medewerkers hun baan verliezen, maar we moeten wel tegen elkaar kunnen
zeggen: we hebben de organisatie en verreweg het grootste deel van de mensen ook een
langetermijnperspectief te bieden. Ik zie dat de reorganisatie integer gebeurt, zorgvuldig, en met
de beste intenties ten opzichte van medewerkers. Uiteindelijk vind ik dat het belangrijkste.’
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Samenstelling Bestuur
Ila Kasem, voorzitter

Richard Goldstein, penningmeester

Gekozen als voorzitter op 14 mei 2011, in

Gekozen in de functie van penningmeester in 2010,

functie getreden op 9 juni 2011

herkozen op 15 juni 2013

Directievoorzitter Van de Bunt Adviseurs

Partner bij PwC Accountants N.V.

Nevenfuncties:

Martijn Franssen, lid

Lid Raad van Toezicht Wereld Natuur Fonds, Lid

Gekozen als lid in 2010, herkozen op 15 juni 2013.

Raad van Toezicht Nederlands Fonds voor de

Financieel directeur van de Verzekeringssite.

Podiumkunsten, Lid Raad van Toezicht
Mondriaan Onderwijs Groep, Bestuurslid

Nevenfuncties:

Nederlandse Vereniging voor Psychotechniek,

Voorzitter Haags Dierencentrum te Den Haag, Lid

Voorzitter Bestuur Stichting Marokko Fonds,

programmaraad Omroep West

Bestuurslid Handels- en Investeringscentrum
voor Noord-Marokko, Bestuurslid Raad van

Heleen de Jonge van Ellemeet, lid/secretaris

Organisatieadviesbureaus (ROA), Bestuurslid

Gekozen als lid in 2011; op 9 juni 2012 gekozen in de

Stichting Giving Back, Extern Voorzitter

functie van secretaris

Adviescommissie Mondriaan Stichting, Lid

Wetenschappelijk medewerker Strafrecht bij de Hoge

Klankbordgroep C ollege voor de Rechten van de

Raad der Nederlanden

Mens i.o.
Nevenfuncties:
René Peters, lid

Lid C ommissie van Toezicht Van der Hoevenkliniek

Gekozen als lid in 2009, herkozen op 9 juni 2012

(TBS-kliniek), Vertrouwenspersoon bij de Hoge Raad

Directeur-grootaandeelhouder Peters

der Nederlanden, Redacteur De Helling, blad van het

Management Services B.V.

wetenschappelijk bureau van GroenLinks

Nevenfuncties:

Egbert Myjer, lid

Voorzitter Bestuur instituut voor Mensenrechten

Gekozen als lid op 17 november 2012.

en Medisch Onderzoek (iMMO)

Gepensioneerd

Marieke Schoenmakers, lid

Nevenfuncties:

Gekozen als lid in 2011

Emeritus hoogleraar Mensenrechten aan de VU in

Directeur VPRO tot mei 2013. Per 1 januari 2014

Amsterdam, C ommissioner International C ommission

Directeur Koninklijke Academie van Beeldende

of Jurists (IC J), Bestuurslid UAF (sinds november

Kunsten te Den Haag en vice-voorzitter C ollege

2012), Lid redactie Netherlands Human Rights

van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten te

Quarterly, Lid Board International Service for Human

Den Haag

Rights (ISHR), Rechter plaatsvervanger rechtbank
Noord-Holland, Plaatsvervangend voorzitter Raad

Nevenfuncties:

voor de Journalistiek per 1 november 2013

Lid Raad van Toezicht Muziekgebouw aan het IJ,
Bestuurslid Academische Jaarprijs tot mei 2013,

Christien de Kruif, lid

Bestuurslid FunX tot mei 2013, Bestuurslid De

Gekozen als lid in 2008, herkozen in 2011,

Ateliers tot november 2013

afgetreden per 15 juni 2013
Universitair docent aan de Faculteit der

Jeanine Wubbels, lid

Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden,

Gekozen op 9 juni 2012

afdeling Staats- en Bestuursrecht. Opleidingsdirecteur

Student aan de Rijksuniversiteit Groningen

Honours Academy aan de Universiteit Leiden.
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Onder leiding van de directeur voert de organisatie uit
De werkzaamheden van Amnesty Nederland worden gecoördineerd door het Landelijk Secretariaat
(hoofdkantoor) onder verantwoordelijkheid van één directeur. De directie heeft de dagelijkse leiding
over de organisatie en vertegenwoordigt de vereniging extern, zoals is vastgelegd in het
directiestatuut. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het Bestuur. De directeur
bereidt alle voorstellen voor het Bestuur voor, voert besluiten uit en legt verantwoording af aan het
Bestuur over de bereikte resultaten en de daarvoor gebruikte middelen.
Samenstelling directie
Eduard Nazarski, directeur
Nevenfuncties:
Bestuurslid Nederlands Migratie Instituut (NMI), Bestuurslid Goede Doelen Platform
In deze nevenfuncties staat de voor Amnesty relevante relatie tussen mensenrechten en de civil
society centraal.
Beloning directeur
Het Bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van
andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de
vaststelling van de beloning volgt Amnesty Nederland de Adviesregeling Beloning Directeuren van
Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels. De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria
een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij Amnesty Nederland vond
plaats door het Bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 470-500 punten met een
maximaal jaarinkomen van € 124.233 (bij 470 punten) of € 140.046 (bij 500 punten), bij een 40 urige werkweek en voor een periode van 12 maanden (1 FTE/12 mnd).
Het voor de toetsing aan VFI-maxima relevante werkelijke jaarinkomen (1 FTE/12 mnd) van de
directeur E. Nazarski bedroeg in 2013 € 133.632; dit is inclusief pensioen- en sociale
verzekeringslasten. De bruto beloning bedroeg in 2013 € 104.404. Deze beloning bleef daarmee
ruim binnen het VFI-maximum. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden behandeld in
de jaarrekening in de toelichting op de staat van baten en lasten. Naast het jaarinkomen maken ook
betaalde sociale verzekerings- en pensioenpremies deel uit van de bezoldiging.
Functioneren directeur
Eens per jaar heeft de directeur een functioneringsgesprek met de voorzitter en secretaris van het
Bestuur. In de gesprekken kijkt men of de beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd en hoe de
verhouding tussen de directeur en het Bestuur is. Dit gesprek is ook in 2013 gevoerd en vastgelegd.
Samenstelling managementteam
De directeur voert tweewekelijks overleg met het managementteam.
Brigit Schumacher, clustermanager Interne

Bart van Kuijk, clustermanager Communicatie

Bedrijfsvoering

en Campagnes vanaf februari 2013

Nevenfuncties:
Bestuurslid Artiance, C entrum voor de Kunsten

Simone Appelman, waarnemend clustermanager

in Alkmaar.

Communicatie en Campagnes vanaf februari 2012
tot februari 2013

Wilco de Jonge, clustermanager
Mensenrechtenbeleid

Frans Huijnen, toegevoegd MT-lid met als opdracht

Nevenfuncties:

organisatieontwikkeling van maart 2012 tot februari

Penningmeester van de Stichting

2013

Vredeswetenschappen, Jurylid van de Max van
der Stoel-award
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Leer- en verbeterpunten van het bestuursmodel
Het bestuursmodel van Amnesty Nederland is gebaseerd op de verenigingsstructuur. Met het
instellen van de Ledenraad in 2010 (ter vervanging van de Algemene Ledenvergadering) is het
bestuursmodel van Amnesty doorontwikkeld. Inzet van het geheel is te komen tot een bestuurs- en
toezichthoudende structuur die een scherper onderscheid maakt tussen de verantwoordelijkheden
en bevoegdheden van de verschillende organen, waarbij de verenigingscultuur van Amnesty
gerespecteerd wordt. Met de instelling van de Ledenraad is het toezicht op het Bestuur versterkt;
het Bestuur legt meer dan in het verleden verantwoording af aan een gekozen vertegenwoordiging
van de leden.

13.2 Effectieve en doelmatige besteding van beschikbare middelen
Amnesty heeft een gedegen plannings structuur met als doel haar doelstellingen op de meest
effectieve en doelmatige wijze te realiseren. We werken met een internationale meerjarenstrategie
die een periode van zes jaar beslaat. Binnen dat kader worden het beleid en de doelstellingen van
Amnesty vastgesteld. Voor elke doelstelling zijn strategieën bepaald met daaraan gekoppeld
concrete maatstaven waaraan we de voortgang kunnen meten.
Iedere twee maanden worden de kerncijfers over inkomsten, uitgaven en andere bedrijfsmatige
gegevens geleverd aan het managementteam en iedere vier maanden aan het Bestuur. Deze
gegevens maken tijdige bijsturing mogelijk. In 2014 gaan deze kerncijfers maandelijks opgeleverd
worden in de vorm van een ‘dashboard’.
Een van de maatstaven voor de doelmatigheid van onze bestedingen is de omvang van de kosten
van beheer en administratie. Binnen de branche (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen) zijn
afspraken gemaakt om kosten op eenduidige wijze toe te rekenen om zo vergelijking tussen
organisaties mogelijk te make n. Het Bestuur van Amnesty heeft het percentage van de kosten voor
beheer en administratie bepaald op 4 tot 6 procent. In 2013 besteedde Amnesty 5,3% van de totale
bestedingen aan beheer en administratie .
De monitoring van de effectiviteit en doelmatigheid van de bestedingen aan de beleidsprioriteiten,
de organisatiebrede hoofdpunten, is een voortdurend aandachtspunt. Daarbij staan de gewenste
mensenrechtenverbeteringen centraal. Lees in hoofdstuk 2 hoe Amnesty haar inzicht in verandering
verbetert.
Het risicomanagement van Amnesty vormt een integraal onderdeel van de planning- en
controlcyclus. Dit stelt ons in staat om belangrijke risico’s tijdig te onderkennen en
beheersmaatregelen in te stellen zodat schade in het bereiken van onze doelstellingen beperkt of
voorkomen kan worden.

13.3 Onze relatie met belanghebbenden
Amnesty Nederland heeft met verschillende groepen belanghebbenden te maken.
Belanghebbenden voor wie, en vaak ook met wie, wij ons werk doen zijn:
 Slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Wij betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid
voor hun veiligheid en privacy.
 Mensenrechtenorganisaties en mensenrechtenverdedigers die door ons worden ondersteund.


Meer en meer leggen wij deze samenwerking contractueel vast.
Amnesty-afdelingen buiten Nederland met wie wij bilateraal samenwerken. De aard van deze
samenwerking leggen wij in onderling overleg vast.
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Belanghebbenden met wie wij ons werk doen zijn:
 Leden en donateurs. Wij informeren hen over campagnes, acties, plannen en resultaten. Leden
ontvangen naar behoefte onze bladen. Leden kunnen invloed uitoefenen door hun stem uit te
brengen bij verkiezingen en zich verkiesbaar te stellen voor de Ledenraad. Aan donoren die aan
een specifiek project steun geven wordt periodiek gerapporteerd over de voortgang.
 Actieve leden, vrijwilligers en activisten. Mensen die actief zijn voor Amnesty ontvangen het blad



Amnesty in Actie. Jaarlijks kunnen Amnesty-groepen zich inschrijven voor acties en andere
activiteiten. Steeds vaker betrekt Amnesty ook andere activisten bij de actiemogelijkheden die
Amnesty-groepen gegeven worden, zoals in 2013 werd gedaan via het Actieteam voor de
campagne ‘Ik schaam me diep’ over vreemdelingendetentie. Leden van Amnesty-groepen en
eventuele andere activisten ontvangen actiepakketten om activiteiten te kunnen organiseren.
Samenwerkingspartners. Inhoudelijke en financiële samenwerkingen worden in een contract of
anderszins schriftelijk vastgelegd en regelmatig gezamenlijk geëvalueerd. In het jaarverslag
wordt per type samenwerking een overzicht gegeven van de organisaties waarmee wij
samenwerken. Ook van organisaties die meer dan € 10.000 per jaar bijdragen wordt een



overzicht gegeven in het jaarverslag. Lees meer over onz e samenwerkingspartners in hoofdstuk
18
Publiek. Via onze website kan het publiek informatie vinden over ons werk. Vragen, klachten of
suggesties kunnen via de website, schriftelijk of telefonisch worden gesteld of ingediend. Met
klachten wordt omgegaan volgens een klachtenprotocol. Wij brengen regelmatig persberichten
uit over ons werk. Eenmaal per twee jaar doen wij een breed imago -onderzoek over kennis over
en waardering van ons werk door het Nederlandse publiek en door onze leden. Tussentijds wordt
verdiepend onderzoek gedaan.
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Deel III

Over Amnesty
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14 Amnesty Nederland
De Nederlandse Amnesty-afdeling bestaat sinds 1968 en behoort tot de grootste Amnestyafdelingen ter wereld. Amnesty Nederland had aan het eind van 2013 265.151 leden en donateurs.

De Vereniging
De vereniging wordt gevormd door leden en bestaat bij Amnesty alleen uit natuurlijke personen.
Leden hebben invloed op het beleid van Amnesty via de Ledenraad. De Ledenraadsleden worden
gekozen door de leden voor een periode van 3 jaar en vormen een vertegenwoordiging van de
leden. Omdat de vereniging geen getrapte structuur kent, hebben de leden van de Ledenraad zitting
in de Ledenraad zonder last of ruggenspraak.
Verspreid over heel Nederland zetten actieve leden zich in voor Amnesty’s werk. Van oudsher werkt
een deel hen vanuit een lokale Amnesty-groep; een vaste groep mensen die regelmatig samenkomt
en activiteiten voor Amnesty organiseert. Lokale groepen zijn bevoegd om activiteiten te
ondernemen in een vooraf afgesproken lokaal gebied wat vaak een gemeente is. De groepen dienen
zich daarbij te houden aan het Amnesty beleid en de daarbinnen vastgestelde priorit eiten. In de
praktijk werken lokale groepen vaak samen. Zij worden o.a. ondersteund vanuit vijf regionale
Amnesty-kantoren; er is één regiokantoor per regio. Deze regionale kantoren zijn onderdeel van de
Vereniging Amnesty International afdeling Nederland. Ook Amnesty-groepen zijn geen zelfstandige
bestuurlijke entiteiten. Amnesty heeft voor elke lokale groep een bankrekening bij de Triodos Bank.
Maximaal twee leden van de groep kunnen door Amnesty gemachtigd om bankzaken tot € 1.000 uit
te voeren.
Het Amnesty-kantoor in Den Haag - Hague Centre for International Justice - is een
samenwerkingsverband tussen Amnesty Nederland en het Internationaal Secretariaat en is
vastgelegd in een Memorandum of Understanding. Het kantoor is geen zelfstandige bestuurlijke
entiteit; niet in Nederland en niet in het Verenigd Koninkrijk waar het Internationaal Secretariaat is
gevestigd.

Landelijk Secretariaat
De werkzaamheden van Amnesty worden voorbereid en grotendeels uitgevoerd door het Landelijk
Secretariaat (hoofdkantoor) in Amsterdam, onder verantwoordelijkheid van de directeur. In 2013
waren in totaal 156 medewerkers in dienst in een betaalde functie, sommige het hele jaar, andere
tijdelijk of op projectbasis.

Bureau Strategische Verkenningen
In april 2013 ging het bureau Strategische Verkenningen van Amnesty van start. Aan dit project ligt
de volgende gedachte ten grondslag: reeds een aantal jaren zijn politieke en sociale ontwikkelingen
gaande, nationaal en internationaal, die grote invloed kunnen hebben op de toekomst van
mensenrechten en van organisaties als Amnesty International. Lees in hoofdstuk 10 meer over de
activiteiten van het bureau in 2013.
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Organigram secretariaat Amnesty Nederland per 1 januari 2014
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15 De internationale organisatie
Amnesty International is een wereldwijde beweging met meer dan 3 miljoen leden en donateurs in
meer dan 150 landen, en met kantoren in meer dan tachtig landen. Het hoofdkantoor bevindt zich
in Londen en wordt het Internationaal Secretariaat genoemd. Alle nationale afdelingen dragen bij
aan de financiering van de beweging.
De beweging bestaat uit nationale Amnesty-afdelingen, landelijke verenigingen met een eigen
Bestuur De strategie van de beweging wordt uitgezet door de internationale algemene
ledenvergadering (International Council Meeting) waar vertegenwoordigers in zitten van alle
Amnesty-afdelingen. De ICM komt iedere twee jaar bij elkaar. Het negenkoppige Internationaal
Bestuur wordt gekozen uit de ledenvergadering en bestuurt de Amnesty International-beweging via
het Internationaal Secretariaat. Het Bestuur rapporteert aan de internationale algemene
ledenvergadering over het gevoerde beleid van de beweging. De beweging en haar
governancestructuur is zodoende georganiseerd als een vereniging, waarbij d e leden (in dit geval
de nationale Amnesty-afdelingen en andere Amnesty-entiteiten) vooraf de strategie op hoofdlijnen
bepalen en het Bestuur verantwoording aflegt aan de leden.
De belangrijkste taken van het Internationaal Secretariaat zijn:






verzamelen, analyseren en publiceren van informatie over mensenrechtenschendingen;
coördineren van internationale acties en campagnes, en uitbrengen van actiemateriaal;
bevorderen van aandacht voor mensenrechten in intergouvernementele organisaties zoals de
VN;
benaderen van internationale media;
stimuleren van het werk van nationale Amnesty-afdelingen en van leden en groepen in landen



waar nog geen afdelingen bestaan;
fondsenwerving bij internationale organisaties.

Daarnaast is het Internationaal Secretariaat momenteel bezig met een internationale reorganisatie;
het Global Transition Programme. Lees daarover meer in de paragraaf hieronder.
De nationale Amnesty-afdelingen brengen mensenrechtenschendingen die plaatsvinden over de
hele wereld en in eigen land onder de aandacht van het publiek, beleidsmakers en politici, en
roepen op tot actie om mensenrechtenschendingen te voorkomen en beëindigen. Dat wordt gedaan
op basis van het mensenrechtenonderzoek verricht door de onderzoekers van het Internationaal
Secretariaat, aangevuld met onderzoek van de nationale Amnesty-afdelingen in eigen land. De
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kwaliteit en betrouwbaarheid van dit mensenrechtenonderzoek is essentieel voor he t werk en de
geloofwaardigheid van Amnesty. De beweging hanteert er hoge kwaliteitseisen voor. Het
Internationaal Secretariaat ontwikkelt ook internationale mensenrechtencampagnes, die door de
nationale Amnesty-afdelingen wereldwijd worden gevoerd. Zo beoogt de beweging wereldwijd
maximale impact te behalen. Hoe meer druk er wereldwijd wordt uitgevoerd, hoe meer kans dat
politici een einde zullen maken aan mensenrechtenschendingen in het eigen land.
Op het Internationaal Secretariaat werken zo’n 550 betaalde en vrijwillige medewerkers uit meer
dan vijftig landen. In 2013 vonden 228 onderzoeksmissies plaats in 90 landen en territoriale
gebieden. Het IS bracht 140 rapporten uit over mensenrechtenschendingen en 131 andere
briefings over 103 landen en territoriale gebieden. Het IS bracht 514 bliksemacties uit; 331 nieuwe
acties en 183 vervolgacties. Lees meer over onze schrijfacties in hoofdstuk 10.

Financiering internationale organisatie
Amnesty International is onpartijdig en onafhankelijk. Daarom nemen we voor onderzoek en acties
geen geld aan van overheden; zie ook de toelichting op de jaarrekening in hoofdstuk 20. Door
middel van een contributieregeling dragen alle nationale afdelingen bij aan de kosten van de
internationale organisatie. Amnesty Nederland droeg, als een van de grootste nationale afdelingen,
bijna € 9,8 miljoen af als bijdrage aan de internationale organisatie. Daarnaast besteedde Amnesty
Nederland bijna € 2,6 miljoen aan internationale projecten en droeg € 258.000 bij aan Amnesty’s
EU-Kantoor in Brussel. Zie voor een verdere verantwoording van de bestedingen van Amnesty
Nederland en de internationale organisatie hoofdstuk 20 over toelichting op de jaarrekening.

International Council Meeting 2013
De International Council Meeting (ICM) is het hoogste orgaan van Amnesty International en kwam
in augustus bijeen in Berlijn. Zo’n vierhonderd mensen waren bijeen om vijf dagen lang met elkaar
te discussiëren, informatie uit te w isselen, contacten te leggen en besluiten te nemen over het
beleid van de organisatie. Dit waren afgevaardigden van de Amnesty-leden wereldwijd, van het
Internationaal Secretariaat (IS) en gastsprekers.
Er werden inhoudelijke mensenrechtendebatten georganiseerd over onder meer ons werk op
migratie, digitale vrijheden en seksuele en reproductieve rechten. Er waren plenaire sessies over
het belang van fondsenwerven voor de organisatie en de secretaris -generaal en het Internationaal
Bestuur rapporteerden over de voortgang van het internationale reorganisatieproces, het Global
Transition Programme. Op de ICM werden belangrijke besluiten genomen om fondsenwerving
richting grote donoren beter mogelijk te maken, beleid te ontwikkelen op mensenre chten en
sportorganisaties, en de flexibiliteit en het stellen van prioriteiten in het strategisch meerjarenplan
van de organisatie te verbeteren. Belangrijk agendapunt was het herzien van de wijze waarop de
organisatie internationaal wordt bestuurd. Een Nederlandse resolutie met als doel de legitimiteit en
effectiviteit van onze democratische besluitvormende organen te versterken, werd samengevoegd
met die van het Internationaal Bestuur en andere nationale afdelingen, en met een ruime
meerderheid aangenomen.
Voor de volgende ICM in 2015 moeten er voorstellen komen voor herziening van het internationale
bestuurlijke systeem en bijbehorende statutenwijziging. Het is gebruikelijk dat het Internationale
Bestuur een comité instelt om dergelijke ICM besluiten te implementeren. Het reeds bestaande
Governance Committee zal zich hiermee bezig houden.

Internationale reorganisatie
Het internationale reorganisatieproces – het Global Transition Programme – omvat het
overplaatsen van verschillende afdelingen van het Internationaal Secretariaat naar regiokantoren in
verschillende continenten, zoals de afdelingen verantwoordelijk voor onderzoek, campagnes, en
het ondersteunen van de Amnesty-beweging op het gebied van capaciteitsversterking, governance

70

en financiering van afdelingen die zelf niet financieel draagkrachtig zijn. Dit stelt ons in staat om
beter aan te sluiten bij de lokale mensenrechtenproblematiek, sneller te reageren wanneer
schendingen plaatsvinden, en nauwer samen te werken met lokale p artners en de mensen wier
rechten worden geschonden. Dit bleek ook uit twee verkennende projecten in 2013, in Hongkong
en Zuid-Afrika. Sinds oktober zijn er regiokantoren operationeel in Kenia, Senegal, Zuid -Afrika en
Hongkong. Er zijn plannen in ontwikkeling voor regiokantoren in Mexico en Bangkok in 2014. In de
jaren daarop komt er nog een regiokantoor in Zuid-Amerika en mogelijk in Europa. Naast het
opzetten van regiokantoren omvat het proces ook een inhoudelijke thematische en geografische
prioriteitsstelling, en een herverdeling van financiële middelen.
De Nederlandse afdeling volgde de ontwikkelingen op de voet. Onze speciale aandacht ging uit
naar de kosten van de operatie, de ruimte voor maatwerk per regionaal kantoor, aanpassingen op
basis van de pilotprojecten, de vraag hoe het bestuurlijk toezicht in het nieuwe organisatiemodel
wordt geregeld en de gevolgen van de veranderingen voor de productie op het IS van o.a.
rapporten, persberichten en campagneplannen. In februari vond er een bijeenkomst plaats waar
alle voorzitters en directeuren van de nationale afdelingen bij elkaar kwamen om te praten over
het reorganisatieproces. Daar werden ook onze zorgen geadresseerd.
In 2013 is een werkgroep ingesteld om de eerder ontstane problemen rond dit reorganisatieproces
in kaart te brengen en maatregelen voor te stellen die het vertrouwen tussen de IS-leiding en staf
moesten versterken. Het vertrouwen stond onder druk omdat sommige medewerkers niet tevreden
waren over aanpak van de veranderingen. Het Internationaal Bestuur bracht de belangrijkste
aanbevelingen van deze werkgroep in de praktijk, houdt toezicht op de voortgang van het proces
en rapporteert aan de Amnesty-beweging. Amnesty Nederland blijft de voortgang nauwlettend en
kritisch volgen.

The Hague Center for International Justice
Het The Hague Center for International Justice is sinds 2012 de nieuwe vertegenwoordiging van
Amnesty bij het Internationaal Strafhof en andere internationale organisaties in Den Haag.
Amnesty lobbyde bij relevante stakeholders van het strafhof en de deelnemende staten tijdens de
jaarlijkse vergadering van verdragspartijen bij het Internationaal Strafhof in november in Den
Haag. De Amnesty-delegatie sprak bij die gelegenheid met talloze regeringsvertegenwoordigers,
journalisten, rechters en andere vertegenwoordigers van het hof. Zo benadrukte Amnesty de
zorgelijke situatie dat sommige leden van de VN-Veiligheidsraad de situatie in Syrië niet door de
aanklager van het hof willen laten onderzoeken.
Het centrum organiseerde tevens een seminar over de rol van slachtoffers in de rechtszaken van
het hof. Het doel is om meer betrokkenheid van slachtoffers bij de processen te creëren. De focus
van het hof is sterk op de verdachten van internationale misdrijven en minder op de slachtoffers
zelf. Tevens is het monitoren van internationaal-strafrechtelijke ontwikkelingen ten aanzien van
mensenrechten belangrijk.
Daarnaast werd er veel gelobbyd en perswerk verricht als gevolg van de politieke druk die
sommige staten van de Afrikaanse Unie op het Internationaal Strafhof uitoefenen. De processen
tegen de Keniaanse president en vice -president leidden tot veel weerstand. Die werd deels
veroorzaakt doordat het hof sterk op de Afrikaanse regio is gericht. Amnesty vindt dat de
aanklager ook naar situaties buiten Afrika onderzoek moet doen. Tegelijkertijd tast de politieke
weerstand de legitimiteit van het Internationaal Strafhof aan.
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16 Communicatie
16.1 Amnesty in de media
Communicatie is een cruciaal middel in het mensenrechtenwerk van Amnesty. We bereiken er niet
alleen onze achterban en het overige Nederlandse publiek mee, het is ook een belangrijk middel
voor het uitoefenen van politieke druk. Beleidsmakers en politici zijn immers gevoelig voor
(negatieve) publiciteit en de publieke opinie.

Persvoorlichting
Persvoorlichting vindt plaats door middel van persberichten, telefonisch, via blogs, opiniestukken,
onze periodieken en via social media en de website. De media worden actief benaderd met onder
meer Amnesty-rapporten, campagnes, acties, foto’s en filmmateriaal. Ook beantwoorden we
vragen over allerlei mensenrechtenonderwerpen op Amnesty’s werkterrein.
Dat onze mediabenadering werkt, blijkt uit het gegeven dat we ook in 2013 vrijwel elke dag in het
nieuws waren. Vaak zelfs meerdere keren per dag. Verreweg de meeste media -aandacht gaat
daarbij uit naar een actuele mensenrechtenzaak, -rapport of crisis. In lang niet alle gevallen kiezen
media er overigens voor Amnesty International als bron te vermelden.
Een paar m ediacijfers
Landelijke televisie
Radio

49 interviews
64 interviews

Kranten en tijdschriften
Gebruik Amnesty-persbericht door ANP
Online publicaties

604 artikelen
83 keer
duizenden

Van alle onderwerpen kregen de volgende in 2013 de meeste media -aandacht:
 de totstandkoming van het Wapenhandelverdrag (april)
 de presentatie van de jaarlijkse doodstrafcijfers (april)
 onze actie rond het bezoek van president Poetin aan Nederland (april)







de presentatie van het Amnesty International Jaarboek (mei)
de ‘Naked Run’-actie voor Pussy Riot op het festival Zwarte Cross (juli)
de lancering van de Eerlijke Verzekeringswijzer (september)
het rapport over etnisch profileren door de politie (oktober)
het rapport over migrantarbeiders in Qatar (oktober)
de acties rond het bezoek van koning Willem-Alexander aan Rusland (november)




het rapport over de Amerikaanse drone-aanvallen in Pakistan (november)
de campagne over vreemdelingdetentie ‘Ik schaam me diep’, mede door de zaak-Dolmatov en
de presentatie van ons visiedocument aan staatssecretaris Teeven (hele jaar)
de campagne Mensenrechten in de Arabische regio, met aandacht voor de
mensenrechtenschendingen Egypte, Syrië en Saudi-Arabië (hele jaar)



Amnesty-rapport: Wie zwijgt stemt toe?
Amnesty maakte zich al langere tijd grote zorgen over de positie van mensenrechtenverdedigers in
Saudi-Arabië. We zijn van mening dat Nederland zich moet bekommeren om de
mensenrechtensituatie in dat land. Daarom onderzochten we wat de Nederlandse overheid sinds
2011 heeft gedaan voor de mensenrechtenverdedigers in Saudi-Arabië. De resultaten
presenteerden we in september 2013 in het rapport Wie zwijgt, stemt toe? – Het gebrek aan
Nederlandse steun voor vervolgde Saudische mensenrechtenverdedigers’.
De presentatie van het rapport zorgde voor veel media -aandacht. Rondom de presentatie nodigden
we drie Saudische mensenrechtenverdedigers uit die in Londen, Brussel en Nederland diverse
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interviews gaven en indringende gesprekken hadden met Kamerleden. Dit leidde ertoe dat er
tijdens het Tweede Kamerdebat over de Mensenrechtennota van Minister Timmermans veel
aandacht was voor de situatie in Saudi-Arabië en er een motie werd aangenomen waarin de
minister werd gevraagd zich meer en zichtbaarder in te zetten voor men senrechten in SaudiArabië.

Betaalde publiciteit
Amnesty is terughoudend met het inkopen van betaalde publiciteit. In enkele gevallen kiezen we er
voor om dit toch te doen, veelal met het doel o m onze campagnes kracht bij te zetten. Amnesty
Nederland gaf in 2013 € 166.000 (ex btw) uit aan betaalde publiciteit. De werkelijke waarde van
alle advertentieruimte lag echter veel hoger, omdat Amnesty als goededoelenorganisatie grote
kortingen krijgt.
Het grootste gedeelte van het budget voor betaalde publicite it is besteed aan de campagne ‘Ik
schaam me diep’ over vreemdelingendetentie, die een urgent probleem binnen onze eigen
landsgrenzen aan de orde stelde (43 procent van de totale advertentie-uitgaven). Aan de
campagne rondom het staatsbezoek van de Russische president Poetin aan Amsterdam gaven we
30 procent uit en aan de Collecteweek, een vast onderdeel ieder jaar, 14 procent.
Bezoek President Poetin aan Nederland
De combinatie van betaalde en onbetaalde publiciteit rondom president Poetins bezoek aan
Amsterdam zorgde voor bijzonder veel zichtbaarheid. De actie werd door een groot deel van de
landelijke media opgemerkt, waaronder het NOS Journaal. In een onderzoek onder het Nederlands
publiek werd deze actie het meest genoemd als zichtbare actie van Amnesty in 2013. Door
vakgenoten werd deze campagne bovendien genomineerd voor de NRC Handelsblad Charity Award
(vakjuryprijs) en maar liefst vijf ADCN-nominaties en twee prijzen voor de meest aansprekende
campagne van 2013.
Cam pagne ‘Ik schaam m e diep’
Met een redelijk beperkt mediabudget van 73.000 euro zijn we erin geslaagd 2,8 miljoen
Nederlanders te confronteren met onze campagne tegen vreemdelingendetentie. Een uitgekiende
combinatie van dagbladadvertenties en gerichte tv-spots zorgde hiervoor. Maar liefst 68 procent
van de mensen die de campagne hebben gezien, kon zich volgens een enquête bovendien nog de
boodschap herinneren die we hiermee wilden overdragen: ‘Amnesty wil laten weten dat
vreemdelingen opsluiten onnodig mensenrechtenschendend is en de overheid overtuigen dat het
anders kan.’ Dit is een bijzonder goed resultaat.
Hieronder de verdeling van het mediabudget over de verschillende mediatypen.

Dagbladen 33%

Televisie 19%
Bioscoop 17%

Online 12%
Buitenreclame 8%
Tijdschriften 6%
Radio 5%
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16.2 Publiekscommunicatie
Om onze publiekscommunicatie zo efficiënt en effectief mogelijk te laten zijn, zetten we een mix
van offline en online middelen in. Er vindt hierbij de laatste jaren een verschuiving plaats naar
online middelen.

Amnesty-bladen en e-bulletin
Amnesty bracht in 2013 drie periodieken uit: AmnestyNU, Amnesty in Actie en Wordt Vervolgd.
AmnestyNU (oplage 215.000) brengt alle leden drie keer per jaar op bondige manier op de hoogte
van Amnesty’s werk.
Amnesty in Actie (oplage 15.000) is bestemd voor de actieve leden en doet maandelijks verslag
van acties en geeft achtergrondinformatie.
Wordt Vervolgd (oplage 30.000) is Amnesty’s redactioneel onafhankelijke opiniemaandblad over
mensenrechten. Het besteedde in 2013 onder meer aandacht aan de nieuwe ngo-wet in Rusland,
repressie in Saudi-Arabië, verkrachtingen van mannen in Co ngo, en de sloppen van Rio de Janeiro
een jaar voor het WK voetbal. Er was veel aandacht voor vreemdelingendetentie in Nederland. Zo
was er in mei een interview met staatssecretaris Fred Teeven, waar verschillende media uit
citeerden en waar Kamervragen over werden gesteld. Zoals gebruikelijk werd het
decembernummer, over het mensenrechtenjaar 2013, aan alle leden toegestuurd.
Voor 2014 is een bezuinigingsdoelstelling op publicaties vastgesteld. Om deze doelstelling te halen
is besloten om in 2014 met de uitgave van AmnestyNU te stoppen en de informatie uit dit blad te
verspreiden over Amnesty in Actie en Wordt Vervolgd. Om de leden op de hoogte te houden van
Amnesty’s werk, ontvangen ze vanaf 2014 twee keer per jaar Wordt Vervolgd.
Verder versturen we maandelijks de digitale nieuwsbrief ‘Kom in actie’ naar ruim 190.000 mensen.
In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan lopende campagnes, actuele acties en goed nieuws.

Website
Het bezoek aan www.amnesty.nl nam in 2013 met 14 procent toe, van 869.567 bezoeken in 2012
tot 987.950 in 2013. Het aantal unieke bezoeken steeg met 6 procent van 599.970 in 2012 tot
638.723 in 2013. Groei zagen we in het webbezoek dat via zoekmachines op de site kwam (+ 7
procent) en in het bezoek via onze eigen social media (+ 40 procent). In juli 2012 lanceerden we
de mobiele versie van onze website: mobiel.amnesty.nl. Deze site werd in 2013 57.731 keer
bezocht.

Social media
Amnesty is sinds begin 2009 aanwezig op Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube. Van een
voornamelijk informerende, zendende organisatie hebben we ons op de social media ontwikkeld tot
een organisatie die met haar volgers in ges prek gaat en naar hen luistert.
Bij Amnesty is een team actief dat reageert op actualiteiten via de social media kanalen. Door
betere en meer gerichte inhoud te produceren, is het aantal volgers ook in 2013 weer flink
gegroeid. We hebben bewust ingezet op Facebook als belangrijkste kanaal. In 2013 is het aantal
volgers op Facebook maandelijks met zo’n 1.500 gestegen. We constateren bovendien dat de
maandelijkse groei naarmate het jaar vorderde toenam. Aan het eind van 2013 was de
maandelijkse groei iets minder dan 2.000.
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Aantallen volgers

Half 2010

Eind 2011

Eind 2012

Eind 2013

Facebook

1.647

10.350

20.125

37.886

Twitter

3.023

6.309

9.122

11.243

823

±900

1.366

1.800

LinkedIn

Belangrijker is nog dat de betrokkenheid van onze volgers per bericht is toegenomen. Dit betekent
dat we erin zijn geslaagd meer discussie over mensenrechtenonderwerpen in social media te laten
plaatsvinden.
In 2013 plaatsten we zo’n 600 posts op Facebook. Van alle posts in 2013 heeft die naar aanleiding
van de dood van Nelson Mandela de meeste betrokkenheid gegenereerd. Maar liefst 9.528 liketen
de post, en hij werd door 2.959 mensen gedeeld. Dit leverde een bereik op van 252.416 mensen.
En goede tweede was een post voor de campagne ‘Ik schaam me diep’, die ruim 212.000 bereikte.

Audiovisuele producties
Amnesty maakte in 2013 diverse eigen audiovisuele producties, waaronder enkele educatieve en
voorlichtende e-learningfilmpjes. Voor de afdeling Educatie werden de producties Kinderrechtenreis
en Mensjesrechten vervaardigd.

Movies that Matter
Amnesty is partner van Stichting Movies that Matter. Van 21 tot en met 27 maart 2013 vond het
jaarlijkse Movies that Matter Festival plaats in Den Haag. Het film- en debatfestival presenteerde
zo’n zeventig documentaires en speelfilms over mensenrechten en menselijke waardigheid. Het
festival trok dit jaar een recordaantal van 21.500 bezoekers, en zo’n 4.400 mensen bezochten
vertoningen van festivalfilms door het land. Uitzendingen van Movies that Matter op televisie door
de VARA en online via Holland Doc 24 bereikten 1,2 miljoen kijkers.
Het festival kende een uitgebreid verdiepingsprogramma van tientallen debatten, interviews en
discussies. Er waren 140 nationale en internationale gasten, onder wie Zonke Majodina van het VNmensenrechtencomité, regisseur Joshua Oppenheimer van de spraakmakende openingsfilm The Act
of Killing, minister van Ontwikkelingssamenwerking Lilian Ploumen, en prinses Mabel van Oranje.
Het hoofdprogramma A Matter of ACT van Amnesty bood tien documentaires over vooraanstaande
mensenrechtenverdedigers, die allen een week te gast waren op het festival. Onder hen waren
bloggers als Yoani Sanchéz uit Cuba en Zola uit China, de Noord-Koreaan Shin Dong-hyuk die op
zijn drieëntwintigste het beruchte werkkamp Camp 14 ontvluchtte, de Israëlische vredesactivist
Robi Damelin, homo-activist Frank Mugisha uit Oeganda, publicist Victor Erofeyev uit Rusland, de
Mexciaanse onderzoeksjournalist Sergio Haro en Tep Vanny uit Cambodja, die actie voert tegen
huisuitzettingen in haar land.

16.3 Bekendheid en imago
Om te bepalen of het totaal aan communicatie -inspanningen het gewenste effect heeft, voeren we
elke twee jaar een onderzoek uit naar de bekendheid en het imago van Amnesty. Hieronder een
weergave van de belangrijkste bevindingen uit 2013.
Bekendheid stabiel
De eerder ingezette daling van de bekendheid is in 2013 gestabiliseerd. De bekendheid van
Amnesty is bij het Nederlands publiek 93 procent, en hoort hiermee bij de top vijftien bekendste
goede doelen van Nederland.
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Interesse in mensenrechten en geefklimaat worden minder
Een zorgelijke ontwikkeling is dat de interesse voor mensenrechten o nder de Nederlandse
bevolking afneemt. Daarnaast wordt het ‘geefklimaat’ in Nederland slechter: de financiële en
actieve steunbereidheid voor goede doelen neemt af. Dit komt onder meer omdat mensen minder
inkomen te besteden hebben. Onder onze leden is de interesse in mensenrechten en de
steunbereidheid voor Amnesty wel stabiel.
Waardering voor Amnesty stabiel
Ook de eerder ingezette daling van de waardering voor Amnesty is gestabiliseerd. Het Nederlands
publiek waardeert Amnesty met een 6,5 (uit 10) en de leden met een 8,2.
Imago: stabiel, enkele aandachtspunten
Het imago van Amnesty is redelijk stabiel. Uitzonderingen hierop zijn:




Meer Nederlanders dan voorheen denken dat Amnesty onafhankelijk is van overheden en
instanties. Dit is een van de kernwaarden van Amnesty.
Minder Nederlanders dan voorheen beschouwen Amnesty als ‘expert op het gebied van
mensenrechten’.
Leden voelen zich minder vaak door Amnesty gewaardeerd.

Een ander onderzoek uit 2013 toonde overigens aan dat 26 procent van de Nederlandse bevolking
Amnesty International als onmisbaar merk beschouwt. Het staat hiermee op de tiende plek van
onmisbare goede doelen in Nederland.
Al met al kunnen we concluderen dat het Amnesty in 2013 is gelukt de negatieve trends op het
gebied van bekendheid en imago te keren. Echter, gezien de lastige marktomstandigheden en het
afgenomen gevoel van waardering bij de leden zullen we onze inspanningen op het gebied van
communicatie en zichtbaarheid verder moeten intensiveren.
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17 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Amnesty Nederland heeft een MVO-beleid. Dat beleid stuurt het handelen van onze medewerkers.
Het sluit aan bij onze missie: het streven 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. Daarnaast beseffen we dat we een bredere verantwoordelijkheid
hebben dan ons eigen werkterrein. De zorg voor mensenrechten hangt samen met aandacht voor
maatschappelijke vraagstukken op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Ook op die gebieden
willen we ervoor zorgen dat ons handelen geen negatieve gevolgen heeft.
Het beleid wordt op dit moment herzien. Het nieuwe beleid zal in 2014 klaar zijn.

Wat verstaat Amnesty onder MVO?
Amnesty Nederland heeft bijgedragen aan de definitie die wordt gehanteerd door het MVO
Platform. Het MVO platform is een netwerk van 35 maatschappelijke organisaties, waaronder
Amnesty, die samenwerken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die
definitie luidt: ‘MVO is een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf over de geh ele keten van zijn
activiteiten verantwoordelijkheid neemt over de effecten van deze activiteiten op sociaal,
ecologisch en economisch gebied, daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met
belanghebbenden.’
Wij streven ernaar dit door te voere n in ons handelen op onder meer de volgende terreinen:

Inkoop
Wij willen verantwoord inkopen. Dat betekent dat leveranciers aantoonbaar hun best doen om de
mensenrechten niet te schenden en het milieu zo min mogelijk te belasten. We vragen leveranciers
inzicht te geven in de wijze waarop de producten of diensten tot stand zijn gekomen. Dit geldt
onder meer voor de producten die te koop zijn via onze webshop, voor voedsel en dranken in onze
kantine, en voor de computers waarop we werken.
Onze grote leveranciers wordt gevraagd een MVO-vragenlijst in te vullen, toegespitst op de
specifieke werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld zijn het waarborgen van arbeidsomstandigheden
of milieuaspecten. Bij de keuze van een schoonmaakbedrijf heeft het MVO-beleid een belangrijke
rol gespeeld. Het cateringaanbod in onze kantine is voor een groot deel duurzaam. In 2013 zijn we
overgestapt naar een leverancier die biologische koffie - en theeproducten levert. Zo'n 80 procent
van het aanbod aan voedsel en dranken is fairtrade en/of biologisch.
Samen met negen andere maatschappelijke organisaties, die net als Amnesty hun pensioenen
hebben ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW), hebben wij PFZW ter
verantwoording geroepen over zijn beleggingen in voedselderivaten. PFZW kwam eind 2011
negatief in het nieuws vanwege zijn beleggingen in voedselderivaten, financiële producten die zijn
afgeleid van voedselgrondstoffen zoals tarwe en maïs. Begin 2012 vroegen Amnesty en de andere
organisaties PFZW om opheldering over deze beleggingen. We wilden weten hoe het pensioenfonds
aankijkt tegen onderzoek waaruit blijkt dat deze beleggingen voedselprijzen negatief beïnvloeden.
Als speculatieve beleggingen in voedselderivaten leiden tot hogere, of sterk wisselende
voedselprijzen, heeft dit invloed op het recht op voedsel, een mensenrecht waarvoor Amnesty zich
hard maakt.
Samen met PGGM (de pensioenuitvoerder van PFZW), Unicef Nederland en Cordaid organiseerden
we in 2013 een expertbijeenkomst over dit onderwerp. De door Amnesty, Unicef en Cordaid
uitgenodigde onderzoeker Yaneer Bar-Yam, oprichter van het New England Complex Systems
Institute, presenteerde een model waaruit bleek dat de hoeveelheid speculatief geld op de
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voedselderivatenmarkt leidt tot instabiele voedselprijzen. Het PFZW -Bestuur liet weten verder te
willen praten met deze onderzoeker; Amnesty en de andere organisaties worden daarbij betrokken.
Amnesty blijft benadrukken dat PFZW het voorzorgsprincipe moet toepassen: niet langer beleggen
in voedselderivaten totdat duidelijk is dat deze beleggingen géén negatieve invloed hebben op
voedselprijzen.

Externe samenwerking
Amnesty werkt samen met externe partners, bijvoorbeeld bij de Eerlijke Verzekeringswijzer, bij de
uitvoering van het Speciaal Programma voor Afrika, en op het gebied van sponsoring.
Samenwerking moet volgens ons beleid leiden tot versterking van onze doelstellingen en aansluiten
bij onze missie. Potentiële partners worden beoordeeld in het licht van ons beleid.
Het MVO Platform is een informeel samenwerkingsverband van 35 maatschappelijke organisaties
die zich bezighouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) door internationaal
opererende Nederlandse bedrijven. Amnesty is de enige organisatie in het platform die zich
exclusief met mensenrechten bezig houdt. Het MVO Platform is opgericht om de samenwerking
tussen maatschappelijke organisaties te versterken en een gezamenlijke stem te laten horen
richting politiek en bedrijfsleven. Het platform vindt dat de Nederlandse overheid e rvoor moet
zorgen dat Nederlandse bedrijven die zakendoen in het buitenland MVO-normen, inclusief
mensenrechten, respecteren. Het platform voert gezamenlijk (lobby)activiteiten uit, met name op
de onderwerpen transparantie, ketenverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bedrijven. Op
Europees niveau worden de standpunten van het platform meegenomen in de politieke lobby van
de European Coalition for Corporate Justice (ECCJ).
Het platform besteedde veel aandacht aan het onderwerp transparantie. Bedrijven dienen te
rapporteren over hun impact op mensenrechten, milieu en maatschappij, en aan te geven hoe ze
negatieve impact voorkomen. Het platform publiceerde het visiedocument Actief overheidsbeleid,
transparante bedrijven, waarmee we Nederland onder meer opriepen zich op EU-niveau hard te
maken voor een stevige transparantierichtlijn.
Het MVO Platform droeg in 2013 opnieuw en veelvuldig uit dat de Nederlandse overheid een
fermere rol moet spelen om maatschappelijk verantwoord ondernemen door Nederlandse bedrijven
af te dwingen. De politieke lobby leidde er in 2013 toe dat de MVO-criteria voor bedrijven die
overheidssteun krijgen, zijn aangescherpt. Het MVO Platform heeft altijd veel aandacht gegeven
aan het onderwerp ketenverantwoordelijkheid, en juist op dit gebied ontplooit de Nederlandse
overheid een aantal initiatieven. Zo laat minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking Ploumen in 2014 een analyse uitvoeren van de risico’s die
Nederlandse bedrijven lopen om betrokken te raken bij o.a. mensenrechtenschendingen. De
minister kondigde aan met een aantal hoge risicosectoren MVO-convenanten te willen afsluiten.
Amnesty heeft ervoor gepleit om de olie - en gassector en de financiële sector te selecteren in he t
kader van dit beleid. Succesvolle lobby vanuit de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer heeft mede
tot een motie in de Tweede Kamer geleid die de regering oproept de financiële sector op te nemen
in dit risicosectorenbeleid. De MVO-convenanten kunnen een belangrijke stap zijn richting hardere
afspraken tussen overheid en bedrijven/financiële instellingen over maatschappelijk verantwoord
ondernemen.

Mobiliteit en milieubelasting
Dienstreizen voor Amnesty worden in principe gemaakt met het openbaar vervoer. Auto’s
gebruiken we zo weinig mogelijk. Onze telewerkregeling vermindert woon -werkverkeer. Reizen per
vliegtuig wordt zo veel mogelijk beperkt en als het noodzakelijk is, wordt uitstoot van
broeikasgassen gecompenseerd via GreenSeat; klimaat neutrale compensatie.
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Eens per drie jaar laten we een CO2-voetafdruk maken; de laatste keer in 2010. Het papiergebruik
bleek de grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot te leveren. Om die zo veel mogelijk te beperken,
gebruiken we papier met het fsc- of pefc-keurmerk, printen we standaard dubbelzijdig, beperken
het aantal printopdrachten en kiezen steeds vaker voor digitale in plaats van papieren
informatievoorziening.

Amnesty en de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer
Amnesty is een van de initiatiefnemers van de Eerlijke Bank- en Eerlijke Verzekeringswijzer. Bij het
regelen van de financiële zaken van Amnesty hanteren wij het beleid om zoveel mogelijk te
handelen op basis van de uitkomsten van deze instrumenten, met als doel om ook via de door
Amnesty ingeschakelde financiële dienstverlening bij te dragen aan een sociaal rechtvaardige en
duurzame wereld.
Amnesty heeft op dit moment bankrekeningen bij Rabobank, ING Bank, ASN Bank en Triodos
Bank. Naast operationele overwegingen om rekeningen bij meerdere banken aan te h ouden,
bereiken we hierdoor ook de gewenste risicospreiding voor de aan ons toevertrouwde maar nog
niet bestede gelden. Reserves worden aangehouden bij Rabobank, ASN Bank en Triodos Bank. In
2013 zijn alle rekeningen voor lokale Amnesty-groepen overgegaan van de ING Bank naar de
Triodos Bank, omdat de Triodos Bank volgens de Eerlijke Bankwijzer veel beter scoort op het
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het veranderen van betaalstromen die in
het verleden ontstaan zijn – en dus het eventuele opheffen van bankrekeningen – vergt tijd en
brengt kosten met zich mee, zoals de communicatie met donateurs hierover en aanpassingen aan
onze (financieel-)administratieve systemen.
Amnesty heeft verzekeringen lopen bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. In september
2013 zijn de resultaten van het eerste beleidsonderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer bekend
geworden, waaruit blijkt hoe de onderzochte verzekeringsmaatschappijen scoren op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aa n het eind van het jaar 2013 zijn de uitkomsten van
het eerste praktijkonderzoek gepubliceerd. Amnesty gaat in 2014 de uitkomsten van de Eerlijke
Verzekeringswijzer toepassen op de door Amnesty afgesloten verzekeringen.
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18 Samenwerkingspartners
Amnesty ziet samenwerking met externe partijen als een nuttig instrument om bepaalde
doelstellingen te bereiken. Wij zijn ons steeds meer bewust geworden van de kansen van
samenwerking met externe partijen en van de risico’s van een al te sterk isolement. Voor
versterking van de mensenrechtenbeweging in landen van het Zuiden is gelijkwaardige
samenwerking met lokale mensenrechtenorganisaties bijvoorbeeld onontbeerlijk. De komende
jaren zal Amnesty wereldwijd meer samenwerkingsverbanden aangaan.
Zorgvuldigheid bij het kiezen van samenwerkingspartners is echter geboden. We wegen per geval
de voordelen van samenwerking af tegen de risico’s, waaronder de kans op imagoschade en
mogelijke bedreiging voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid. In 2010 stelden we hiervoor
duidelijker richtlijnen op. Bijdragen van nationale overheden voor onderzoek en actie zijn
uitgesloten. Voor internationale projecten met een educatief doel zijn dergelijke bijdragen wel
mogelijk.

Overzicht externe samenwerking in 2013
Alleen de afdelingsoverstijgende en/of omvangrijke externe samenwerking (> € 10.000 per jaar) in
het jaar 2013.
Coalities Amnesty Nederland doet mee aan:



Geen kind in de cel
Control Arms Campaign

Platforms Amnesty Nederland maakt deel uit van:





Breed Mensenrechten Overleg
Breed Mensenrechten Overleg Nederland
Breed NGO-overleg Indonesië
Colombia platform






MVO Platform
Overleg Lokaal Mensenrechtenbeleid
Platform Mensenrechteneducatie
Zimbabwe Watch



DRC Congo Platform



Zimbabwe Europe Network (ZEN)

MVO Platform
Amnesty Nederland is lid van het MVO Platform: een informeel samenwerkingsverband van zo’n
dertig maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO) door internationaal opererende Nederlandse bedrijven. Amnesty is de enige
organisatie in het platform die zich exclusief met mensenrechten bezig houdt.
Het MVO Platform is opgericht om de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties te
versterken en een gezamenlijke stem te laten horen richting politiek en bedrijfsleven. Het platform
vindt dat de Nederlandse overheid ervoor moet zorgen dat Nederlandse bedrijven die zakendoen in
het buitenland MVO-normen, inclusief mensenrechten, respecteren. Het platform voert gezamenlijk
(lobby)activiteiten uit, met name op de onderwerpen transparantie, ketenverantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van bedrijven. Op Europees niveau worden de standpunten van het platform
meegenomen in de politieke lobby van de European Coalition for Corporate Justice (ECCJ).
Het platform besteedde veel aandacht aan het onderwerp transparantie. Bedrijven dienen te
rapporteren over hun impact op mensenrechten, milieu en maatschappij, en aan te geven hoe ze
negatieve impact voorkomen. Het platform publiceerde het visiedocument Actief overheidsbeleid,
transparante bedrijven, waarmee we Nederland onder meer opriepen zich op EU-niveau hard te
maken voor een stevige transparantierichtlijn.
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Het MVO Platform droeg in 2013 opnieuw en veelvuldig uit dat de Nederlandse overheid een
fermere rol moet spelen om maatschappelijk verantwoord ondernemen door Nederlandse bedrijven
af te dwingen. De politieke lobby leidde er in 2013 toe dat de MVO-criteria voor bedrijven die
overheidssteun krijgen, zijn aangescherpt. Het MVO Platform heeft altijd veel aandacht gegeven
aan het onderwerp ketenverantwoordelijkheid, en juist op dit gebied ontplooit de Nederlandse
overheid een aantal initiatieven. Zo laat minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking Ploumen in 2014 een analyse uitvoeren van de risico’s die
Nederlandse bedrijven lopen om betrokken te raken bij o.a. mensenrechtenschendingen. De
minister kondigde aan met een aantal hoge risicosectoren MVO-convenanten te willen afsluiten.
Amnesty heeft ervoor gepleit om de olie- en gassector en de financiële sector te selecteren in het
kader van dit beleid. Succesvolle lobby vanuit de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer heeft mede
tot een motie in de Tweede Kamer geleid die de regering oproept de financiële sector op te nemen
in dit risicosectorenbeleid. De MVO-convenanten kunnen een belangrijke stap zijn richting hardere
afspraken tussen overheid en bedrijven/financiële instellingen over maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Beoordeling van de samenwerking
De intensieve beleidsbeïnvloeding door het MVO Platform is voor Amnesty een belangrijke reden
om lid te zijn. Met een achterban van ruim dertig organisaties was het ook in 2013 een serieuze
gesprekspartner van ministeries, uitvoeringsorganen, SER, en de Twe ede Kamer. De overheid
maakte vorig jaar een begin met een aantal initiatieven die ertoe kunnen leiden dat MVO een
minder vrijblijvend karakter krijgt. Dat is positief, en maakt tegelijkertijd duidelijk dat er nog veel
lobbywerk moet worden verricht om de overheid ertoe te bewegen een veel actievere rol op zich te
nemen met betrekking tot bescherming van mensenrechten en het handelen van bedrijven.

Institutionele samenwerkingsverbanden Amnesty Nederland werkt samen met:












COC inzake het Pride Fonds
FNV Mondiaal, PAX, Milieudefensie, Oxfam



Stichting LOS inzake het Meldpunt
Vreemdelingendetentie

Novib en de Dierenbescherming inzake de
Eerlijke Bankwijzer en de Eerlijke
Verzekeringswijzer
FNV, NIMD, Free Press Unlimited, Hivos,
ActionAid, ICCO en Oxfam Novib inzake
Zimbabwe Watch
GPPAC, PAX en Free Press Unlimited inzake
Freedom from Fear (samenwerken aan
vrede, mensenrechten en conflictpreventie)




Stichting Movies that Matter
Stichting Vredeswetenschappen en de
Rotterdam School of Management inzake de
instelling van de Leerstoel International
Business and Human Rights aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam
VluchtelingenWerk, Pharos, SMAK, Stichting
Arq, ASKV en Johannes Wier Stichting inzake
het instituut voor Mensenrechten en Medisch

Lawyers 4 Lawyers
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Open Society Justice Initiative inzake Etnic
Profiling
Peace Brigades International Rechters voor
Rechters





Onderzoek (iMMO)
VNG, College voor de Rechten van de Mens,
University College Roosevelt (Universiteit
Utrecht), en Gemeente Utrecht in het
Netwerk Mensenrechten Lokaal

Het Pride Fonds
Met het Pride Fonds ondersteunen Amnesty Nederland en COC Nederland LHBT-activisten
(Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders) in nood. Met grote regelmaat is
ergens ter wereld een activist in gevaar wegens bedreigingen, ‘public outings’ of arrestatie. Het
Pride Fonds kan hierbij snel en op individuele basis te hulp komen. In 2013 is er bijna € 16.000
opgehaald voor het Pride Fonds.
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In 2013 konden we uit het fonds uiteenlopende steun bieden. In Honduras hebben we mogelijk
gemaakt dat er uit voorzorg camera’s werden opgehangen in het kantoor van een LHBTorganisatie. De beelden dienen ter beveiliging en als bewijslast bij invallen of ongeregeldheden. In
Rusland hebben medewerkers van Russische LHBT-organisaties een training gekregen in veilig
communiceren via internet. De sites van deze organisaties zijn kwetsbaar voor hackers en de
overheid. Met eenvoudige middelen kan dit gevaar worden geminimaliseerd.
In Oeganda is door lokale activisten een veiligheidsteam opgericht dat actief wordt als een collega
in gevaar is. Het Pride Fonds ondersteunde een van de leiders van dit team met middelen voor
veilig transport, voor een verhuizing en voor psychologische hulp. Hij bedankte het Pride Fonds: ‘Ik
kan slapen zonder dat ik me te veel zorgen maak dat mijn buren me zullen aanvallen of beledigen.
[…] Ik bedank het Pride Fonds voor hun snelle reactie op mijn situatie en natuurlijk wil ik alle
mensen bedanken die aan het fonds hebben gegeven. Blijf ons steunen!’
In 2013 organiseerden we verschillende evenementen om aandacht te vragen voor het onderwerp.
Aan de vooravond van de Gay Pride werd een groot concert gehouden op het Rembrandtplein,
waarvoor het Pride Fonds het goede doel was. We waren ook te gast bij advocatenkantoor Kennedy
van der Laan, waar een interessant inhoudelijk programma werd aangeboden voor potentiële
donoren.
Beoordeling van de samenwerking
Zowel Amnesty als COC Nederland is te spreken over de samenwerking, die in 2012 is begonnen.
COC Nederland omdat het ze beter in staat stelde hun internationale werk naar buiten bekend te
maken, en omdat ze op gebied van marketing en relatiebeheer extra kennis hebben
binnengehaald. Amnesty is tevreden omdat we nieuwe groepen aan ons hebben kunnen binden en
omdat er tussen de beide organisaties snel wordt gewerkt.

Samenwerking gericht op dienstverlening Amnesty Nederland werkt samen met:




Coolpolitics
Dutch Dialogue Marketing Association
(DDMA)
Lowlands





Nederlandse Vereniging van
Fondsenwervende Instellingen (VFI)
Pinkpop
Zwarte Cross (de Feestfabriek)

Samenwerking met zuidelijke partners Amnesty Nederland werkt samen met:









Center for Cultural Management PUKANAWI (Bolivia)
Center for Environment, Human Rights and
Development – CEHRD (Nigeria)
Coming Out St-Petersburg
CMAP, Port Harcourt, Nigeria
Elman Peace an Human Rights Center
(Somalia)
KontraS (Indonesië)
Northern Uganda Partnership for Human
Rights
Protection International (DRC/Brussels)









Russisch LGBT Network
Search for Common Ground (SFCG) DRC
Sierra Leonean Human Rights Coalition
‘Accessing Justice in Rural Sierra Leone’
Social Justice Advocacy Initiative (SIAI)
(Nigeria)
South Kordofan and Blue Nile Monitoring
Network (Sudan)
Strategic Initiative for Women in the Horn of
Africa (Oeganda)
Twungurane Coalition (Burundi), onder
ACORD-Burundi
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Samenwerking met nationale Amnesty-afdelingen Amnesty Nederland werkt vooral samen
met:




Amnesty International Filipijnen
Amnesty International Israël
Amnesty International Ivoorkust




Amnesty International Asia Pacific
Regional Office Hong Kong
Amnesty International EU Office





Amnesty International Kenia
Amnesty International Marokko
Amnesty International Moskou/Rusland





Amnesty International Hong Kong
Amnesty International Thailand
Amnesty International Algerije







Amnesty International Polen
Amnesty International Senegal
Amnesty International Slovenia
Amnesty International Tsjechië
Amnesty International Turkije






Amnesty International Tunesië
Amnesty International Zuid-Afrika
Amnesty International Togo
Amnesty International Burkina Faso

Amnesty International Turkije
Sinds 2006 heeft Amnesty Nederland een samenwerkingsverband met de Turkse Amnesty-afdeling.
Het is een vierjarig partnerschap (momenteel het tweede), waarin wij jaarlijks € 50.000 bijdragen
aan de ontwikkeling van dit belangrijke prioriteitsland voor de Amnesty-beweging.
De samenwerking met Amnesty Turkije stond in 2013 vooral in het teken van de rol die Amnesty
Turkije speelde rondom de demonstraties bij het Gezipark in juni. De Turkse afdeling werd een
centraal punt voor ngo’s, artsen en advocaten die steun verleenden. Door de druk die dit legde op
de afdeling was er te weinig capaciteit om een goed operationeel plan voor 2014 te ontwikkelen.
Hierin heeft Amnesty Nederland ondersteund. We bereidden ook samen het hoofdpunt ‘Vrijheid van
meningsuiting in Turkije’ voor, waaraan Amnesty Nederland in 2014 zal werken.
Daarnaast onderschreven we in 2013 samen met Amnesty’s Internationaal Secretariaat, EUkantoor en Amnesty Turkije een Memorandum of Understanding, om Amnesty Turkije te steunen
bij een groei in leden, fondsen en impact, en om efficiënt het hoofd te bieden aan de steeds
slechtere mensenrechtensituatie in Turkije.
Eind 2013 werd het sinds 2006 bestaande Trial Observation Project nieuw leven ingeblazen: een
samenwerking van het Internationaal Secretariaat, Amnesty Turkije en Amnesty Nederland voor
het observeren van Turkse rechtszaken waarin vrijheid van meningsuiting in het geding is. In
december 2013 organiseerde en financierde Amnesty Nederland een training voor negen nieuw e
proceswaarnemers.
Beoordeling van de samenwerking
De samenwerking met Amnesty Turkije in 2013 verliep goed. We waren vaak bezig met dezelfde
onderwerpen en konden elkaar versterken een aanvullen. De Turkse afdeling heeft zichzelf in 2013
bewezen als uiterst relevante mensenrechtenorganisatie, met name rond de Gezipark-onlusten,
toen het 24 uur per dag open was, een tijdelijk tehuis werd voor advocaten en er een medische
post werd ingeruimd. We werkten goed samen bij het formuleren van de plannen voor het
hoofdpunt Turkije binnen Amnesty Nederlanden wij ondersteunden de Turkse afdeling bij het
formuleren van theories of change voor hun jaarplan 2014.
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Samenwerking gericht op financiering Amnesty Nederland krijgt financiële steun van:





Adessium Foundation
ASN Bank
Flexi-Plan
Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake






Nationale Postcode Loterij
PIF World (Chicoco)
Stichting Retourschip
Triodos Bank

mensenrechteneducatie in Afrika
Amnesty accepteert geen overheidsgeld voor onderzoek, lobby en actievoeren, maar in bepaalde
gevallen wel voor mensenrechteneducatie. Op ee n internationale vergadering in 2005 is
afgesproken hoe wij mensenrechteneducatie definiëren en welke spelregels er zijn. De MFSsubsidie is aangevraagd na toetsing van ons project door het Internationaal Bestuur.

ASN Bank
De ASN Bank is al jarenlang een trouwe partner van Amnesty Nederland. Net als Amnesty streeft
de bank naar een rechtvaardige wereld, waar mensenrechten worden gerespecteerd. Ook in 2013
droeg de ASN Bank weer ruimhartig bij aan Amnesty’s Speciaal Programma voor Afrika (SPA), met
een bedrag van € 188.166.
ASN-klanten met de rekening ASN Ideaalsparen of een ASN Creditcard kunnen ervoor kiezen dat
de ASN Bank namens hen projecten steunt in het kader van het thema ‘tegen wapenindustrie’,
waaronder ons werk in Afrika. In 2013 was er een speciale actie, waarbij voor iedere rekening
Ideaalsparen die vanuit de Amnesty-achterban werd geopend, de ASN Bank een extra bijdrage aan
SPA doneerde. Ook is via de ASN-website aandacht gevraagd voor diverse acties van Amnesty,
onder meer voor onze campagne voor een sterk wapenhandelverdrag en de campagne voor
vrijheid van meningsuiting in Rusland. Bij de Schrijfmarathon op 10 december was de ASN Bank
present met een eigen team, onder aanvoering van ASN-directeur Ewoud Goudswaard.
Beoordeling van de samenwerking
Amnesty is tevreden over de ondernomen activiteiten en de plezierige manier waarop beide
partijen proberen om actief invulling te geven aan de samenwerking. Voor het komende jaar gaan
we proberen onze samenwerking nog meer op de inhoud vorm te ge ven. Via meer gezamenlijke
activiteiten, met als doel elkaars missies te versterken, willen we het partnerschap verder
ontwikkelen.
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19 Risicomanagement
Amnesty Nederland heeft te maken met verschillende risico’s in haar werk. De belangrijkste risico’s
liggen op het gebied van inkomsten, imago en bedrijfsvoering. Met risicomanagement zet de
organisatie zich er voor in die risico’s te beperken.
In 2013 werd een risicomanagementsysteem opgezet om risico’s systematisch te identificeren,
bewaken, minimaliseren en de mogelijke gevolgen ervan te beheersen. Risico’s werden in kaart
gebracht voor het werk van Amnesty en ook voor de internationale Amnesty-beweging. Op de
risico’s wordt door het jaar heen teruggekomen als vast onderdeel van de p lanning & control
cyclus.

Inkomsten uit leden- en fondsenwerving
De belangrijkste bron van inkomsten voor Amnesty zijn de bijdragen van de leden. Sinds de
oprichting in 1968 heeft Amnesty vrijwel ieder jaar het aantal leden en de inkomsten zien stijgen.
Het ledental lag vanaf 2006 een paar jaar lang boven de 300.000 en piekte in 2009. Sindsdien is
het aantal leden langzaam gedaald tot ongeveer 265.000. Uit onderzoek blijkt dat het geefklimaat
in Nederland de laatste jaren slechter wordt: de bereidheid om goede doelen financieel of actief te
steunen neemt af. De afname in financiële steun komt onder meer doordat mensen minder te
besteden hebben. Ook neemt de interesse in mensenrechten af, Nederlanders richten zich in
toenemende mate op de eigen zorgen, dichtbij huis. Door deze ontwikkelingen wordt de steun van
onze achterban steeds belangrijker.
Naast de bijdragen van leden ontvangt Amnesty algemene giften, donaties voor specifieke
projecten, een vaste bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, nalatenschappen en de jaarlijkse
collecte-opbrengst. Om onze onafhankelijkheid te bewaren, accepteren wij geen overheidssteun
voor onderzoek, lobby en acties. Om het risico op inkomstendaling in de toekomst te beperken,
streven wij naar verdere diversificatie van de inkomsten. Hoe gevarieerder de inkomstenstroom,
hoe kleiner het risico op een plotselinge inkomstendaling. Zo bieden wij het publiek en de fondsen
naast het lidmaatschap van Amnesty andere mogelijkheden om onze organisatie te steunen.
Bijvoorbeeld donaties aan specifieke projecten zoals Chicoco Radio in Nigeria of thema’s zoals het
Pride Fonds.

Imago
Amnesty is in Nederland een bekende organisatie. Ons imago van een onafhankelijke, betrouwbare
mensenrechtenorganisatie is van groot belang voor ons voortbestaan; namelijk voor het
aantrekken van steun uit de samenleving en voor het aantrekken en behouden van goed
gekwalificeerde medewerkers. Ondanks de professionaliteit van de organisatie kan negatieve
publiciteit in de media ernstige gevolgen hebben voor het imago. Imagoschade kan daarop weer
grote gevolgen hebben voor de organisatie.
Om het risico van imagoschade tot een minimum te beperken, streven we naar transparantie over
ons werk. Via onze website, onze bladen, het jaarverslag en social media geven wij inzicht in de
resultaten van onderzoek, lobby en acties van Amnesty. Ter bescherming tegen onjuiste informatie
over Amnesty in de media volgen we de media, zodat we bij onjuiste informatie kunnen aansturen
op rectificatie of zelf naar buiten kunnen treden.
Iedere twee jaar laat Amnesty een breed imago-onderzoek uitvoeren onder het Nederlandse
publiek en haar leden naar onder meer kennis van en waardering voor ons werk. In 2013 kwam
daaruit naar voren dat de naamsbekendheid van Amnesty hoog is en stabiel, maar dat de kennis
van de inhoud van het werk afneemt, ook onder leden. Naar aanleiding van de resultaten van dit
onderzoek zullen wij in 2014 beter uitleggen waar Amnesty voor staat en waarom ons werk zo
belangrijk is, om de achterban beter te motiveren om lid of actief te blijven. Het uiteindelijke doel
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is de betrokkenheid van leden en sympathisanten bij onze acties, campagnes en andere
publieksactiviteiten te behouden en vergroten.
Ook externe ontwikkelingen die buiten Amnesty’s invloedssfeer liggen kunnen hun impact hebben
op het imago van de organisatie, zoals het negatief in het nieuws komen van een andere
goededoelenorganisatie. Amnesty heeft om voorbereid te zijn op dit soort gebeurtenissen een
crisiscommunicatieteam dat bijeenkomt in geval van een potentiële crisis. Er is een
communicatieplan voor verschillende scenario’s. Jaarlijks beoordelen we of dat nog actueel is.

Bedrijfsvoering
Een ontwikkeling van de afgelopen paar jaar is dat de structurele inkomsten (voornamelijk de
bijdragen van leden) dalen. Amnesty hanteert het beleid dat tegenover niet-structurele inkomsten
geen structurele uitgaven mogen staan. Om de inkomsten en uitgaven in balans te houden,
bleek in 2013 dat bezuinigingen nodig zijn. Daar is in 2013 een aanvang mee gemaakt en dit wordt
voortgezet in 2014. Doel is daarbij dat Amnesty Nederland even krachtig blijft optreden als
voorheen, maar vanaf 2015 met een kleinere organisatie. Dat betekent onder meer dat wij steeds
vaker activiteiten uitvoeren in projecten met een beperkte looptijd. Deze projecten kunnen
gefinancierd worden uit incidentele middelen en uitgevoerd worden door medewerkers met een
tijdelijke aanstelling.
De continuïteitsreserve van Amnesty is gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en
om zeker te stellen dat Amnesty ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De
gewenste omvang van onze continuïteitsreserve is gebaseerd op een worst case scenario waarbij
alle inkomsten plotseling wegvallen. In dat geval zijn er juridische verplichtingen en verplichtingen
jegens de medewerkers en de internationale Amnesty-beweging. In 2013 is de omvang van de
continuïteitsreserve gehandhaafd op € 10,98 miljoen (2012: € 10,98 miljoen). Met deze omvang
van de continuïteitsreserve valt Amnesty ruim binnen de door het CBF en de VFI gehanteerde norm
voor continuïteitsreserves (maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie).
Als de inkomsten van Amnesty onverhoopt toch sterk teruglopen of zich onverwachte kosten
aandienen, dan kan de continuïteitsreserve van onze organisatie ingezet worden om dit in eerste
instantie op te vangen. Dit was in 2013 niet nodig. De terugloop in inkomsten werd gedeeltelijk
gecompenseerd door kostenbesparingen. Het negatieve resultaat in 2013 kon gedekt worden uit de
bestemmingsreserves.
Het goed besteden van gedoneerde gelden staat hoog in het vaandel van Amnesty. Het beperken
van het risico van fraude is daarom een belangrijk aandachtspunt voor de organisatie. Amnesty
beperkt het risico van fraude door strikte naleving van functiescheiding, bevoegdheden en
procedures voor het aangaan van verplichtingen, het goedkeuren van kosten, het doen van
betalingen, declaraties, enzovoorts. Toezicht op de naleving en uitvoering daarvan vindt plaats
door interne controles en de jaarlijkse externe accountantscontrole. In 2013 is extra aandacht
besteed aan het frauderisico in onze relaties met partnerorganisaties en is gewerkt aan een anticorruptiebeleid voor de organisatie. Dit beleid wordt in 2014 vastgesteld en uitgevoerd.
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20 Toelichting op de jaarrekening
20.1 Inleiding
In de jaarrekening legt de Vereniging Amnesty International, Afdeling Nederland verantwoording af
over inkomsten, bestedingen, resultaat en financiële positie in 2013. De jaarreke ning vormt een
integraal onderdeel van het jaarverslag 2013 en omvat de Vereniging Amnesty International,
Afdeling Nederland inclusief de regionale en plaatselijke geledingen.
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen van de
Raad voor de Jaarverslaggeving. De Richtlijn 650 beoogt inzicht te verschaffen in de verwerving
van fondsen en de daadwerkelijke besteding aan het doel waarvoor de fondsen zijn geworven.
Daarnaast past Amnesty de regelingen ‘Beloning directeuren’ en ‘Financieel beheer goede doelen’
van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI) toe.
Door het toepassen van afrondingen van de cijfers in dit hoofdstuk kunnen kleine verschillen
ontstaan in de optelling van cijfers.

20.2 Resultaat 2013
In 2013 bleven de inkomsten € 1,1 miljoen en de bestedingen € 0,5 miljoen achter bij de
begroting. Dit resulteert in een negatief resultaat van € 2,1 miljoen. Dit is € 0,5 miljoen lager dan
begroot en wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserves.
Realisatie

Begroting

Verschil

Realisatie

2013

2013

realisatie en
begroting

2012

Totaal inkomsten

24.197

25.287

-1.090

24.217

Totaal bestedingen

26.335

26.880

545

27.002

Resultaat

-2.138

-1.593

-545

-2.785

Bedragen x € 1.000

Het jaar 2013 was een bijzonder jaar doordat driekwart van de (niet-beïnvloedbare en
onvoorspelbare) inkomsten uit nalatenschappen pas in de laatste weken van 2013 werd gemeld. Er
is dan ook gedurende het jaar rekening gehouden met een veel slechter resultaat. Als gevolg
daarvan is zo veel mogelijk gestuurd op het niet uitgeven van geld waar dat mogelijk was.
Onderstaand worden de ontwikkelingen van de inkomsten, bestedingen en het resultaat nader
toegelicht.
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20.3 Inkomsten
Er is voor € 24,2 miljoen aan inkomsten gerealiseerd. In onderstaande tabel worden per
inkomstensoort de realisatie 2013, de begroting 2013 het verschil tussen realisatie en begroting
2013 en de realisatie 2012 vermeld. Vervolgens is per inkomstensoort een nade re toelichting
opgenomen.
Realisatie
2013

Begroting
2013

Verschil
realisatie en
begroting

Realisatie
2012

14.097

14.840

-743

14.586

Incidentele giften en
schenkingen

1.164

1.530

-366

1.373

Nalatenschappen

2.366

2.200

166

1.724

Collecte

1.715

1.800

-85

1.723

133

300

-167

235

Nationale Postcode Loterij

3.600

3.600

0

3.600

Interest en overige baten

270

284

-15

397

MFS-II subsidie

852

733

119

579

24.197

25.287

-1.090

24.217

Bedragen x € 1.000

Bijdragen van leden

Merchandising

Totaal

Bijdragen van leden
De inkomsten uit bijdragen van leden betreffen contributies, donaties, extra giften van leden en
notariële schenkingen. De lagere realisatie van € 14,1 miljoen (€ 743 duizend lager dan begroot)
op deze structurele inkomsten wordt met name verklaard door het dalende ledenaa ntal. Bij
aanvang van 2013 hadden we 278.516 leden en per ultimo december zijn er 265.151 leden, een
daling van 13.365. Amnesty wierf in 2013 10.204 nieuwe leden en 25.130 leden zegden hun
lidmaatschap op. Ruim 1.500 leden die als wanbetaler waren geadministreerd, hebben alsnog hun
lidmaatschapsgeld voldaan. De notariële schenkingen zijn op niveau gebleven.

Incidentele giften en schenkingen
Bij de incidentele giften en schenkingen zijn we er met een gerealiseerde opbrengst van € 1,2
miljoen helaas niet afdoende in geslaagd om financiering te vinden voor al onze plannen. Zo
werden er geen geoormerkte inkomsten gevonden voor het Amnesty-programma ‘A Matter of ACT’
op het Movies that Matter Festival, de campagne voor een Wapenhandelverdrag en de Bijzondere
Leerstoel ‘Business and Human Rights’. Bij elkaar werd hiervoor € 259 duizend minder aan
geoormerkte inkomsten gerealiseerd dan begroot. Van het totaalbedrag van de incidentele giften
en schenkingen heeft € 271 duizend een bestemming die door de gever in overleg met Amnesty is
bepaald.

Nalatenschappen
Tot en met oktober 2013 was er € 731 duizend aan inkomsten uit nalatenschappen ontvangen. In
de laatste twee maanden van het jaar zijn nog enkele (grote) nalatenschappen ontvangen,
waardoor de realisatie van € 2,4 miljoen de begroting alsnog overtrof.
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In de begroting 2014 is rekening gehouden met een lager bedrag aan structurele inkomsten (€ 1,2
miljoen), gegeven de onvoorspelbaarheid en het niet beïnvloedbaar zijn van deze inkomsten. De
inkomsten boven het begrote bedrag worden als incidentele inkomsten beschouwd.

Collecte
De collecte-opbrengst van € 1,7 miljoen was ruim € 85 duizend onder de begroting. Een negatieve
factor was het weer tijdens de collecte (vorst en sneeuw), waardoor een aantal collectanten niet op
pad ging.

Merchandising
Een sterk tegenvallende verkoop, onder meer van de Pinkpop -petjes (€ -50 duizend), zorgde
ervoor dat de opbrengsten uit merchandising € 167 duizend achterbleven op de begroting. Voor
2014 en later is aangenomen dat de opbrengsten uit merchandising op dit lagere niveau zullen
blijven.

Nationale Postcode Loterij
In 2013 is de bijdrage van de Nationale Postco de Loterij van € 3,6 miljoen weer ontvangen. Voor
2014 heeft de Nationale Postcode Loterij deze bijdrage opnieuw toegezegd.

Interest en overige inkomsten
Door lagere saldi op onze bankrekeningen en een erg lage rentestand kwam de ontvangen interest
lager uit dan begroot. Daar tegenover staan hogere advertentie -inkomsten voor Wordt Vervolgd
dan begroot. Per saldo is er nagenoeg conform de begroting gerealiseerd.

MFS-II-subsidie
Amnesty vormt samen met PAX, Free Press Unlimited en het Global Partnership for the Prevention
of Armed Conflict de alliantie ‘Freedom from Fear’. Deze alliantie beoogt samenwerking op het
gebied van vrede, mensenrechten en conflictpreventie te realiseren in diverse fragiele en
repressieve staten. Vanuit het Medefinancieringsstelsel II (MFS-II) ontvangt Amnesty hiertoe
subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit betreft geoormerkte inkomsten die vanuit
het Speciaal Programma voor Afrika worden besteed aan internationale educatieve
mensenrechtenprojecten. In 2013 is meer s ubsidie verantwoord dan begroot, omdat een inhaalslag
is uitgevoerd om de in eerdere jaren opgelopen achterstand in activiteiten (en dus uitgaven) in te
lopen.
Amnesty accepteert geen overheidsgeld voor onderzoek, lobby en actievoeren, maar in bepaalde
gevallen wel voor mensenrechteneducatie. Op een internationale vergadering in 2005 is
afgesproken hoe wij mensenrechteneducatie definiëren en welke spelregels er zijn. De MFS-IIsubsidie van de Nederlandse overheid is aangevraagd na toetsing van ons project door het
Internationaal Bestuur.

Structurele versus incidentele inkomsten
De totale inkomsten in 2013 bedroegen € 24,2 miljoen. Tot de incidentele inkomsten worden
gerekend de incidentele giften en schenkingen (€ 1,2 miljoen), MFS-II-subsidie (€ 0,9 miljoen en
het incidentele deel van nalatenschappen (alle inkomsten boven de voor 201 3 begrote € 1,2
miljoen, in casu € 1,1 miljoen). Aan incidentele inkomsten in 2013 komt dat neer op een
totaalbedrag van € 3,2 miljoen. De overige inkomsten worden gezien als structureel. Dit betekent
dat er in 2013 € 21,0 miljoen aan structurele inkomsten is vergaard tegenover een begroting van €
22,0 miljoen. Voor 2014 wordt rekening gehouden met een verdere daling van de structurele
bijdragen van leden door de verdere teruggang in ledental.
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Inkomsten door de jaren heen
Uit onderstaande staande grafiek blijkt dat de inkomsten van Amnesty groei vertoonden tot in het
jaar 2009. Sindsdien is er sprake van een geleidelijke afname van de inkomsten. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de ledenbijdragen en collecte-opbrengst.
De inkomsten ontwikkelden zich de afgelopen 10 jaar als volgt:
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20.4 Bestedingen
Er is voor € 26,3 miljoen aan bestedingen gedaan in 2013. Hiervan is € 21,4 miljoen besteed aan
de doelstelling en de overige bestedingen betreffen kosten voor de ‘werving van baten’ en kosten
‘beheer & administratie’. In onderstaande tabel wordt per hoofdactiviteit de realisatie 2013, de
begroting 2013, het verschil tussen realisatie en begroting 2013 en de realisatie 2012 vermeld.
Realisatie
2013

Begroting
2013

Verschil
realisatie en
begroting

Realisatie
2012

Bijdrage internationale organisatie

9.800

9.800

0

10.200

Internationale
organisatieontwikkeling

2.180

2.058

122

2.584

Beleidsontwikkeling

1.869

1.758

111

1.399

Beleidsbeïnvloeding

967

1.075

-108

939

Actievoeren

3.429

3.490

-61

3.430

Voorlichting

2.515

2.643

-128

2.669

636

663

-27

681

21.396

21.487

-91

21.902

3.513

4.011

-498

3.706

25

30

-5

25

1.401

1.352

49

1.369

26.335

26.880

-545

27.002

Bedragen x € 1.000

Informatie aan leden
Totaal aan doelstelling
Werving baten
Acties van derden
Beheer & Administratie
Totaal bestedingen

Verdeling bestedingen 2013

Bijdrage internationale organisatie 37,2%
Internationale organisatieontwikkeling 8,3%

Beleidsontwikkeling 7,1%
Beleidsbeïnvloeding 3,7%

Actievoeren 13,0%
Voorlichting 9,6%
Informatie aan leden 2,4%
Werving baten 13,3%
Kosten beheer en administratie 5,3%

Acties van derden 0,1%
Het percentage van de bestedingen aan Werving baten is hier uitgedrukt als percentage ten
opzichte van de totalen bestedingen. Dit leidt tot een andere uitkomst dan de berekening die het
CBF hanteert. In de CBF-berekening worden de kosten voor eigen fondsenwerving afgezet tegen de
baten eigen fondsenwerving. Zie ook 20.5 over kengetallen.
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Bijdrage internationale organisatie
Het Internationaal Secretariaat van Amnesty International (IS), gevestigd in Londen met
regiokantoren in Beiroet, Dakar, Genève, Hongkong, Johannesburg, Kampala, Kiev, Moskou,
Nairobi, New York en Parijs, onderzoekt mensenrechtenschendingen, publiceert daarover
onafhankelijke rapporten en ontwikkelt internationale campagnes. Daarnaast ondersteunt en
stimuleert het IS de internationale groei en ontwikkeling van Amnesty-activiteiten in landen waar
Amnesty weinig of geen bekendheid, leden en inkomsten heeft. Het werk van het IS wordt
gefinancierd door de nationale Amnesty-afdelingen. Ter verantwoording van de bijdrage van
Amnesty Nederland aan de internationale organisatie volgt hieronder informatie over de inkomsten
en bestedingen van het International Secretariaat in 2013.
Inkomsten en bestedingen1
Bedragen x € 1.000

Inkomsten
Bijdragen van nationale Amnesty-afdelingen
Fondsenwerving en andere inkomsten IS

Realisatie 2013
62.310
8.779

88%
12%

71.089
Bestedingen
Mensenrechtenonderzoek
Mensenrechtencampagnes
Fondsenwerving internationaal
Governance
Reorganisatiekosten

31.206
30.443
1.656
1.882
2.359

48%
47%
3%
3%
4%

Wisselkoersverschillen en herwaarderingen

-2.348

-4%

65.197
Resultaat 2013

5.892

In 2013 ontving het IS ruim € 71 miljoen aan inkomsten. Daarvan bestond 88% uit de bijdragen
van de nationale Amnesty-afdelingen (€ 62,3 miljoen) en 12% uit gerealiseerde fondsenwerving (€
8,8 miljoen). Het IS werft vooral middelen van internationale fondsen. De nationale Amnestyafdelingen spelen hierbij vaak een bemiddelende rol.
Alle nationale Amnesty-afdelingen dragen volgens een internationaal vastgestelde systematiek een
deel van hun inkomsten af. In 2013 droeg Amnesty Nederland € 9,8 miljoen bij aan de
internationale organisatie. Amnesty Nederland is één van de grootste afdelingen wereldwijd en
leverde in 2013 de hoogste financiële bijdrage.
Van de totale bestedingen van het IS in 2013 is 95% (€ 61,6 miljoen) besteed aan onderzoek naar
mensenrechtenschendingen, het ontwikkelen van campagnes en acties, lobby en
beleidsbeïnvloeding. Daarvan is € 9,9 miljoen geïnvesteerd in de opbouw van de beweging in
landen waar nog geen sterke mensenrechtenbeweging is. Aan de reorganisatie van de
internationale organisatie (Global Transition Programme) werd in 2013 bijna € 2,4 miljoen besteed
(4% van de bestedingen). Dit betrof voornamelijk de oprichting van regiokantoren in Hongkong,
Johannesburg, Dakar en Nairobi en het aansturen van de reorganisatie vanuit Londen. Lees in
hoofdstuk 15 meer over het Global Transition Programme.

1

Dit betreft de voorlopige, nog niet gecontroleerde cijfers van het Internationaal Secretariaat van Amnesty
International. De omrekening van Britse ponden naar euro is gebaseerd op de valutakoers van 31 -12-2013.
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Bestedingen 2013 per programma - Internationaal Secretariaat
De internationale mensenrechtenprogramma’s zijn gebaseerd op het internationale strategisch plan
van Amnesty International (ISP 2010-2016):
bedrijven & mensenrechten, gezondheid van moeders & seksueel reproductieve rechten,
sloppenwijken, migratie, wapenhandel, doodstraf, mensenrechten & veiligheid, international
justice, criminal justice, vrijheid van meningsuiting, discriminatie, gewapend conflict. In de
volgende grafiek wordt weergegeven welk deel van de bestedingen aan de internationale
mensenrechtenprogramma’s naar ieder programma is gegaan in 2013.
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10%
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0%
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Projectgebonden donaties 2013 - Internationaal Secretariaat
De internationale organisatie kreeg in 2013 ruim € 8 miljoen aan projectgebonden donaties van
verschillende fondsen en bedrijven. Hieronder een overzicht van de grootste donoren.

Van

Bedragen

Donatie bestemd voor

x € 1.000

Telethon Noorwegen

6.039

Vrijheid van meningsuiting in het Midden-Oosten en
Noord-Afrika

Ford Foundation

484

Technologie & mensenrechten en Global Transition
Programme

Zweedse Postcode Loterij

359

Mensenrechtenwerk in Zuid-Afrika, Nepal en Burkina Faso

Open Society Foundation

359

Mensenrechtencampagne Kaukasus en Global Transition
Programme

Adessium Foundation

298

Mensenrechtenprogramma China

Comic Relief

120

Project sloppenwijken & mensenrechten in Kenia

Naast de bijdrage aan de internationale organisatie droeg Amnesty Nederland in 2013 € 1,0
miljoen bij als geoormerkte financiering van mensenrechtenwerk in Afrika. Dit is onderdeel van een
meerjaren toezegging om gedurende 4 jaar in totaal € 4,0 miljoen bij te dragen voor
mensenrechtenwerk in Afrika. Hierover zijn in 2010 afspraken gemaakt tussen Amnesty Nederland
en het Internationaal Secretariaat en op basis van voortgangsrapportages vindt overmaking plaats
van een volgend deel van de toegezegde gelden. De totale bijdrage van € 4,0 miljoen is in 2010 als
last (onomkeerbare toezegging) in de jaarrekening van Amnesty Nederland verwerkt. Zie ook
hoofdstuk 7 over de versterking van de mensenrechtenbeweging in Afrika.

Internationale organisatieontwikkeling Amnesty Nederland
De bestedingen van Amnesty Nederland aan de internationale organisatieontwikkeling van in totaal
€ 2,2 miljoen, betreffen onder andere het Speciaal Programma voor Afrika van Amnesty
International Nederland dat tot doel heeft om de nationale en lokale mensenrechtenorganisaties in
Afrika te versterken en het mensenrechtenactivisme in lokale gemeenschappen te bevorderen. In
2013 zijn onder andere de programma’s met partnercoalities in Sierra Leone, Oeganda en Burundi
gefinancierd. Bovendien zijn nieuwe trainers geworven en getraind voor het Monitoring,
Documenting & Reporting-programma en is gewerkt aan verbetering van het handboek hierover.
Daarnaast zijn er nieuwe mensenrechteneducatieboekjes (Haki Zetu) ontwikkeld en is een start
gemaakt met een trainingsprogramma voor economische, sociale en culturele rechten. Daarnaast
is vanuit het programma Growth & Mobilisation geld besteed aan vier Amnesty-afdelingen waarmee
Amnesty Nederland een partnerschap heeft, te weten Amnesty Marokko, Amnesty Turkije,
Amnesty Israël en Amnesty Filipijnen. Naast deze vier afdelingen is financiële ondersteuning
gegeven aan 13 andere Amnesty-afdelingen. In hoofdstuk 18 over samenwerkingspartners staat
een volledig overzicht

Beleidsontwikkeling
De programma's van Amnesty Nederland hebben zich gericht op mensenrechtenkwesties in
Nederland, Mensenrechten & Bedrijven, LHBT (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en
Transgenders) en Voorlichting & Educatie. Hieronder valt ook de financiële bijdrage van Amnesty
aan het instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO) van € 226 duizend. De totale
bestedingen aan beleidsontwikkeling in 2013 bedroegen € 1,9 miljoen. Bij Landenwerk was begroot
meer te besteden aan Centre for Environment, Human Rights and Development in Nigeria. Dit
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project is vertraagd en zal in 2014 worden uitgevoerd. Tevens is geld besteed aan strategie
ontwikkeling door het Bureau Strategische Verkenningen.

Beleidsbeïnvloeding
Als gevolg van het inspelen op actualiteiten, zoals bijvoorbeeld de protesten in het Gezipark in
Turkije, de bootramp met vluchtelingen bij Lampedusa en de rapporten over etnisch profileren bij
de politie en de Amerikaanse drone-aanvallen in Pakistan is er minder dan begroot besteed aan
Lobby en meer aan Persvoorlichting. Aan de hoofdactiviteit Beleidsbeïnvloeding is over 2013 per
saldo € 108 duizend minder uitgegeven dan begroot. Dit is mede ingegeven door de noodzaak om
aanvullend te bezuinigen.

Actievoeren
Amnesty ondernam grote publieksacties zoals bij het staatsbezoek van President Poetin aan
Amsterdam, Amnesty’s aanwezigheid op (muziek)festivals met ‘De kop van Poetin’, deelname aan
de ‘Naked Run’-actie op festival de Zwarte Cross, deelname aan de Gay Pride en het organiseren
van de schrijfmarathon op 10 december. Per saldo is er € 182 duizend meer aan deze
hoofdactiviteit besteed dan begroot. Door het realiseren van besparingen op diverse andere
activiteiten, zoals Wordt Vervolgd, Advertising, Service aan groepen en Digitale media, zijn we er
in geslaagd binnen de begroting te blijven.

Voorlichting
Per saldo is er € 128 duizend minder uit gegeven aan Voorlichting door strakke sturing in verband
met de benodigde bezuinigingen. Voor de hogere be steding aan Movies that Matter dan begroot
geldt dat deze gedekt wordt vanuit de bestemmingsreserve Samenwerkingsverbanden.

Informatie aan leden
Ondanks de verminderde instroom van leden zijn de kosten voor de welkomstpakketten licht
gestegen. Dit komt doordat er gekozen is voor verzending via de post in plaats van e-mail omdat
dit door nieuwe leden als ‘warmer’ wordt ervaren.

Werving baten
De onderbesteding bij fondsenwerving wordt voornamelijk veroorzaakt door een bijstelling van een
deel van het budget (€ 250 duizend) vanwege de vereiste bezuinigingen. Bovendien is vanaf het 3e
kwartaal minder besteed na heroverweging van de fondsenwervingsstrategie omdat face-to-facemarketing en telemarketing slechts in beperkte mate effectief bleken te zijn. De totale bestedingen
bedroegen in 2013 € 3,5 miljoen.

Beheer & administratie
Tot 2013 hebben we de afhandeling van nalatenschappen intern uitgevoerd. Pensionering van
zowel de vrijwillige als de betaalde medewerker die dit lange tijd hebben gedaan maakte het
vinden van een nieuwe oplossing noodzakelijk. Bureau Nalatenschappen van de Vereniging voor
Fondsenwervende Instellingen (VFI) handelt de afhandeling van nalatenschappen voor steeds meer
goede doelenorganisaties af. Om de continuïteit en de kwaliteit van de w erkzaamheden te
waarborgen heeft Amnesty deze taak vanaf 2013 aan VFI overgedragen. De kosten bedragen
structureel ongeveer € 40 duizend per jaar. Incidenteel waren er voor 2013 € 15 duizend extra
kosten vanwege het overdragen van reeds lopende, nog niet afgewikkelde dossiers. Om de
uitbesteding van deze taak goed te begeleiden is de betaalde medewerker in 2013 nog in dienst
gebleven.
Amnesty Nederland volgt de aanbeveling van het VFI over de kosten die vallen onder beheer &
administratie: kosten bestuur, Ledenraad, een deel van het management en de financiële en
personeelsadministratie.
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Organisatiebrede prioriteiten: de hoofdpunten van Amnesty Nederland
In 2013 is gewerkt aan zeven organisatiebrede prioritieten, hoofdpunten genoemd. Lees in
hoofdstuk 1 over onze keuzes.
Aan deze hoofdpunten wordt organisatie breed gewerkt door medewerkers van verschillende
afdelingen. De bestedingen per hoofdpunt worden niet gepresenteerd in de jaarrekening,
aangezien de kosten onderdeel zijn van de hierboven genoemde activiteiten. Om toch inzicht te
geven in deze hoofdpuntenbestedingen, volgt hieronder een overzicht.
Aanvankelijk was bijna € 900 duizend begroot voor hoofdpuntenbestedingen, maar als gevolg van
de financiële ontwikkelingen is besloten om ruim € 150 duizend te bezuinigen op de hoofdpunten.
Voor drie hoofdpunten was gedeeltelijke financiering via geoormerkte giften beoogd. Voor het
project Chicoco Radio (in het hoofdpunt over gedwongen huisuitzettingen) wilde Amnesty
Nederland minimaal € 20 duizend werven en werd in 2013 ruim € 24 duizend aan geoormerkte
giften ontvangen. Voor het hoofdpunt Voorlichting en educatie werd € 32,5 duizend aa n
geoormerkte giften nagestreefd. Uiteindelijk is in 2013 € 25 duizend ontvangen van Stichting
Retourschip. Eenzelfde bedrag zal in 2014 en 2015 door deze stichting aan Amnesty worden
geschonken. Voor het hoofdpunt Vrijheid van meningsuiting in Rusland was € 30 duizend aan
geoormerkte giften beoogd. Dit is niet gerealiseerd en daarom zijn voor dit onderdeel geen kosten
gemaakt. Uiteindelijk is in totaal € 674 duizend besteed aan de hoofdpunten in 2013 en 20 fte aan
personeel ingezet. Lees in deel I de inhoudelijke verslagen over de hoofdpunten.
Het aantal beschikbare uren van medewerkers was over het algemeen voldoende. Voor de
hoofdpunten Vreemdelingendetentie en Vrijheid van meningsuiting in Rusland bleek meer
menskracht nodig te zijn dan verwacht. Dit is beschikbaar gemaakt.
Bestedingen en personeelsinzet hoofdpunten 2013
Bedragen x € 1.000

Bestedingen
(directe kosten,
excl. personeel)

Inzet van
medewerkers
in fte

Mensenrechten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika
Gedwongen Huisuitzettingen
Vrijheid van meningsuiting in Rusland
Eerlijke Verzekeringswijzer
Versterking mensenrechtenbeweging in Afrika

44
16
287
30
34

4,2
1,3
4,1
1,1
0,9

Voorlichting & educatie
Vreemdelingendetentie
Totaal

67
195
674

2,9
5,6
20,1

20.5 Kengetallen
Conform de Richtlijn 650 geven we in dit verslag kengetallen weer van de bestedingen aan de
doelstelling, kosten van onze fondsenwerving en kosten beheer & administratie. Amnesty voegt
hier nog een kengetal aan toe, namelijk het percentage bestedingen aan de doelstellingen ten
opzichte van de totale bestedingen. De reden voor dit extra kengetal ligt in het feit dat inkomsten
(zeker in geval van incidentele meevallers) en bestedingen niet altijd in hetzelfde boekjaar vallen.
Voor het kengetal eigen fondsenwerving geldt een door het CBF vastgestelde norm van maximaal
25% (gemiddeld over drie jaar). Het wordt berekend door de kosten van eigen fondsenwerving te
delen door de baten uit eigen fondsenwerving. Voor de kosten beheer & administratie is door het
Bestuur een interne norm van maximaal 6% vastgesteld. De berekening vindt plaats door de
kosten Beheer & administratie te delen door de totale lasten.
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In onderstaande tabel zijn de gehanteerde normen vermeld, alsmede de uitkomsten van de
afgelopen jaren.
Omschrijving

Maximum

2013

2012

2011

2010

2009

Besteed aan doelstelling tov totale baten

88,4% 90,4% 87,1% 92,9% 65,7%

Besteed aan doelstelling tov totale bestedingen

81,2% 81,1% 81,5% 83,5% 77,8%

Eigen fondsenwerving
Beheer & Administratie

25,0% 18,0% 18,9% 18,2% 17,4% 18,4%
6,0%

5,3%

5,1%

4,4%

4,2%

4,5%

De uitkomsten van de kengetallen laten zien dat we ruim binnen de normen blijven. Bovendien
slagen we erin om ontvangen middelen binnen de gestelde termijn te besteden aan de doelstelling
en niet vast te houden in reserves. De kosten beheer & administratie zijn licht gestegen door het
bij Bureau Nalatenschappen van VFI onderbrengen van de afhandeling van nalatenschappen en het
nog niet direct uitstromen van e en medewerker.

20.6 Financieel beheer
Uitgangspunt bij het financieel beheer door Amnesty is dat de inkomsten op een verantwoorde
manier worden besteed en beheerd. Hiertoe legt de directie binnen de vereniging rekenschap af
aan het Bestuur en wordt het jaarverslag, inclusief de jaarrekening, door de Ledenraad
vastgesteld. De controlerend accountant stelt vanuit zijn externe positie vast of Amnesty haar
financieel beheer goed op orde heeft. Daarnaast vindt toetsing plaats door het CBF om vast te
stellen of de toekenning van het CBF-keurmerk kan worden voortgezet.
Het beleid inzake financieel beheer (zoals door het Bestuur vastgesteld en goedgekeurd door de
Ledenraad in 2012) heeft het in stand houden van de beheerde reserves en liquide middelen als
doelstelling. Daartoe worden de reserves en liquide middelen risicomijdend beheerd. Risicomijdend
betekent in dezen aangehouden op spaar- en betaalrekeningen, deposito’s en risico-arme
obligaties bij meerdere financiële instellingen. Per ultimo 2013 worden reken ingen aangehouden bij
ASN Bank, ING, Rabobank en Triodos Bank. Er worden geen risico -arme obligaties aangehouden.
In het kader van de toepassing van de uitkomsten van de Eerlijke Bankwijzer worden de reserves
aangehouden bij de Rabobank, ASN Bank en Triodos Bank. Ten behoeve van de afwikkeling van
het betalingsverkeer worden rekeningen gebruikt bij de Rabobank (onder andere incasso
ledenbijdrage), ING en Triodos Bank (rekeningen van alle groepen). Zie ook hoofdstuk 17 over
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De aangehouden continuïteitsreserve is gevormd ter dekking van risico’s op korte termijn en om
zeker te stellen dat Amnesty op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. De
continuïteitsreserve wordt als volgt berekend en is gebaseerd op een worst case scenario waarin de
inkomsten geheel wegvallen:
 50% van de salaris- en gerelateerde kosten van het vaste personeel op jaarbasis ;
 50% van de overige kosten werkorganisatie op jaarbasis ;



50% van de verplichte bijdrage aan de internationale o rganisatie op jaarbasis;
100% van het verschil tussen de boekwaarde en de executiewaarde van het kantoorpand.
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Op basis van de begroting 2014 is berekend dat de continuïteitsreserve per 31 december 2013
€ 9,3 miljoen moet bedragen. Gezien de verwachte verdere daling van bijdragen van leden, de
onzekere ontwikkeling van de overige inkomsten en de mogelijk lagere executiewaarde van het
pand (taxatie in 2014) heeft het Bestuur besloten om eind 2013 geen onttrekking te doen aan de
continuïteitsreserve en deze te handhaven op € 11,0 miljoen. Op grond van de CBF-norm mag de
continuïteitsreserve maximaal 1,5 keer de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie zijn. Dit is
€ 14,0 miljoen en dus valt de aangehouden reserve ruimschoots binnen de CBF-norm.
De bestemmingsreserves zijn gevormd uit inkomsten die (gedeeltelijk) niet direct besteed konden
worden. Het Bestuur kan de bestemming bepalen en indien gewenst wijzigen. Het beleid is om
dergelijke middelen binnen twee jaar na ontvangst te besteden. In 2013 is, net als in de
voorliggende jaren, een negatief resultaat begroot om de bestemmingsreserves te besteden aan
mensenrechtenwerk. Aan bestemmingsreserves is eind 2013 € 2,4 miljoen beschikbaar, inclusief €
413 duizend van de Amnesty-geledingen.
In 2013 is een reorganisatiereserve gevormd van € 930 duizend. Eind 2013 was nog niet concreet
vast te stellen welke functies vervallen en welke afvloeiingskosten zullen worden gemaakt. Daarom
wordt voor de ingeschatte kosten van afvloeiing (op basis van een concept Sociaal Plan), de kosten
van advies rondom de reorganisatie en de kosten van inhuur van een procesbegeleider een
reorganisatiereserve gevormd. Alle kosten zullen naar verwachting in 2014 worden gemaakt.
De bestemmingsreserve Internationale organisatie & projecten (per ultimo 2013 € 917 duizend) is
gevormd voor in de toekomst te betalen bedragen aan de internationale organisatie. Binnen deze
reserve is voor zowel het Bureau Strategische Verkenningen als het Hague Center of International
Justice € 250 duizend geoormerkt.
De reserve Samenwerkingsverbanden bevat per eind 2013 nog € 98 duizend, die zijn geoormerkt
voor aanvragen van Movies that Matter. De overige reserves zijn leeg of vallen vrij. Vanuit de
bestemmingsreserve ‘overige bestemmingsreserves’ valt de garantstelling vrij voor projecten die
moeten worden gefinancierd met geoormerkte inkomsten. Dit is een gevolg van het directiebesluit
om alleen nog dergelijke projecten uit te voeren als er ook daadwerkelijk middelen voor zijn
geworven en daarmee verliest de garantstelling zijn functie.
Bestemmingsfondsen hebben een geoormerkt bestedingsdoel dat door de schenkers is aangegeven
op basis van de door Amnesty geboden mogelijkheden. Ook deze gelden kunnen niet altijd in het
jaar van ontvangst worden besteed. De termijn van bestemming is bepaald door de looptijd van
het betreffende project, dat met deze middelen wordt gefinancierd.

20.7 Analyse van de financiële situatie
In de afgelopen jaren (vanaf 2010) is actief gestuurd op het besteden van de middelen uit de
bestemmingsreserves aan de doelstelling. In financiële zin leidde dit tot begrotingen waarin een
negatief resultaat werd voorzien. Het (begrote) negatieve financiële resultaat werd vervolgens uit
de bestemmingsreserves gefinancierd. Deze aanpak is ook in 2013 gehanteerd. Aan het eind van
2013 zijn de bestemmingsreserves nog € 2,4 miljoen groot, waarvan nog circa 400 duizend ‘vrij’ te
besteden is aan Internationale organisatie & projecten
In 2013 heeft de trend van dalende structurele inkomsten van leden zich voortgezet. Deze
voortgaande trend, het nagenoeg volledig besteden van de bestemmingsreserves en dus het
gebrek aan buffers (afgezien van de continuïteitsreserve) om financiële tegenvallers op te vangen,
maakt het noodzakelijk om de structurele kosten in lijn te gaan brengen met de structurele
inkomsten. In 2013 zijn er al diverse bezuinigingsmaatregelen genomen, zoals bevriezing (het niet
mogen uitgeven) van een deel van het bestedingenbudget en het niet verlengen van een aantal
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tijdelijke contracten. Tevens is een reorganisatie aangekondigd (implementatie in 2014) om te
komen tot een kleinere en effectievere organisatie. Naast verdere besparingen op de kosten wordt
ook het personeelsbestand ingekrompen (-30 fte) met als doel om in 2015 tot een evenwicht in
structurele inkomsten en structurele uitgaven te komen en een slagvaardiger organisatie.

20.8 Financiële vooruitblik
Aan de inkomstenzijde is voor 2014 behoudend begroot om geen onverantwoorde financiële risico’s
te lopen aangezien er buiten de continuïteitsreserve, nauwelijks nog reserves zijn waarmee
tegenvallers kunnen worden opgevangen. Incidentele inkomsten zijn alleen opgenomen voor zover
de inkomsten formeel zijn toegezegd, MFS-II (€ 733 duizend) en ASN Bank (€ 100 duizend). Voor
de structurele inkomsten vanuit bijdragen van leden is rekening gehouden met een verdere
terugloop, ter grootte van € 700 duizend, omdat er nog geen zekerheid bestaat over de resultaten
die de implementatie van de nieuwe marketingstrategie en bijbehorende middelen gaat opleveren.
Ten aanzien van de nalatenschappen is een lager bedrag als structurele inkomsten opgenomen (€
1,2 miljoen) om het risico van non-realisatie, door het onvoorspelbare en niet beïnvloedbare
karakter van deze inkomstencategorie, te beperken.
Voor de begroting 2014 is aan de bestedingenzijde scherp gekeken naar mogelijkheden om te
bezuinigen en zijn er geen kosten van projecten opgenomen waarvoor nog geoormerkte
financiering moet worden gevonden.
Het begrote negatieve resultaat bedraagt voor 2014 € 2,4 miljoen. Dat is inclusief € 930 duizend
aan reorganisatiekosten, die worden gedekt vanuit de reorganisatiereserve. De overige € 1,4
miljoen zal deels moeten worden onttrokken aan de bestemmingsreserve Internationale organisatie
& projecten (voor circa € 400 duizend) en deels (circa € 1,0 miljoen) vanuit een vrijval uit de
continuïteitsreserve.
Bedragen x € 1.000

2014

Inkomsten
Bijdragen van leden
Incidentele giften & schenkingen
Collecte
Nalatenschappen
Inkomsten uit verkoop artikelen

13.186
833
1.710
1.247
161

Nationale Postcodeloterij
Subsidie van overheden (MFS-II)
Overige inkomsten
Totaal inkomsten

3.600
733
179
21.649

Bestedingen
Bijdrage internationale organisatie
Bestedingen (Out of Pocket) aan doelstelling
Personeelskosten

8.143
6.250
7.323

Huisvestings-, bureau- en verenigingskosten
Totaal bestedingen

2.309
24.025

Resultaat

-2.376
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Begrotingsevenwicht na 2014
Ook voor 2015 wordt nog een verdere terugval in de structurele bijdragen van leden voorzien van
€ 700 duizend. Voor de overige inkomsten wordt verwacht dat deze zich handhaven op het huidige
niveau. Aan structurele inkomsten voor 2015 wordt een bedrag van circa € 19,4 miljoen voorzien.
Als gevolg van de implementatie van de reorganisatie in 2014 zal dan ook het kostenniveau op dit
niveau uitkomen. Voor 2016 geldt ook dat € 19,4 miljoen aan structurele inkomsten en
bestedingen wordt voorzien.
De liquiditeitsplanning voor de jaren 2014 tot en met 2016 laat op ieder moment in de tijd een
overschot in liquiditeiten zien. De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij wordt in het 1 e
kwartaal van het jaar ontvangen, evenals de collecte-opbrengst en de inkomsten uit het incasseren
van de ledenbijdragen; in januari vindt de grootste incasso van het jaar plaats , zowel in aantal, als
in geld. Dit zorgt voor voldoende liquiditeitsbuffer door het jaar heen. Bovendien worden de
grootste uitgaven (bijdrage aan internatio nale organisatie en salarissen) per maand betaald
waardoor er een gelijkmatige spreiding in de tijd plaats vindt.

20.9 Update 2014
Hoewel het geen onderdeel van de jaarrekening 2013 vormt, zien we na de eerste twee maanden
van 2014 dat op het gebied van nalatenschappen de begrote structurele inkomsten bijna geheel
zijn gerealiseerd. Dat betekent dat per medio maart 2014 al voor € 1,2 miljoen aan meldingen is
ontvangen. Ten aanzien van de collecte geldt dat we in de tussenstand (medio maart) helaas circa
€ 80 duizend achter lopen bij de realisatie van 2013. De bijdragen van leden ontwikkelen zich tot
nu toe zoals verwacht en zijn dus (voorzien) lager dan in 2013.
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21 Verkorte jaarrekening
De financiële gegevens zijn ontleend aan de door het Bestuur op 15 april 2014 vastgestelde
volledige jaarrekening van de Vereniging Amnesty International, Afdeling Nederland. Bij deze
jaarrekening is door KPMG Accountants NV op 17 april 2014 een goedkeurende controleverklaring
afgegeven. De volledige jaarrekening is beschikbaar op onze website jaarverslag.amnesty.nl.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)
ACTIVA
31-12-2013
€

31-12-2012
€

Materiële vaste activa

6.903.938

7.359.135

Financiële vaste activa

2.000.000

-

124.246

150.910

3.597.369

6.201.746

259

260

6.145.437

8.482.380

18.771.249

22.194.431

31-12-2013
€

31-12-2012
€

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

PASSIVA

Reserves en fondsen
Reserves
- Continuïteitsreserve
- Bestemmingsreserves

10.980.000
2.357.753

10.980.000
4.468.122
13.337.753

Fondsen
- Bestemmingsfondsen

213.625

15.448.122

241.232
213.625

241.232

13.551.378

15.689.354

Langlopende schulden

2.000.000

3.000.000

Kortlopende schulden

3.219.871

3.505.077

18.771.249

22.194.431
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013
BATEN:

2013
€

Begroting 2013
€

2012
€

14.096.666
1.163.874
1.715.213
2.365.967

14.840.000
1.530.000
1.800.000
2.200.00

14.585.681
1.373.404
1.723.351
1.723.759

133.402

300.000

234.355

19.475.122

20.670.000

19.640.550

3.600.000

3.600.000

3.600.000

Subsidies van overheden
Subsidies van overheden

852.460

733.000

578.988

Overige baten
Overige baten
Interest

142.718
127.173

84.000
200.000

148.554
248.580

269.891

284.000

397.134

24.197.473

25.287.000

24.216.672

2013

Begroting 2013

2012

€

€

€

Besteed aan de doelstelling
Bijdrage internationale organisatie
Internationale organisatieontwikkeling

9.800.000
2.179.890

9.800.000
2.008.304

10.200.484
2.584.358

Beleidsontwikkeling
Beleidsbeïnvloeding
Actievoeren
Voorlichting
Informatie aan leden

1.869.438
967.272
3.429.374
2.515.040
635.900

1.782.500
1.075.276
3.514.663
2.643.476
662.633

1.398.810
938.758
3.430.453
2.668.521
681.338

21.396.914

21.486.852

21.902.722

3.512.809
24.882

4.010.711
30.493

3.705.518
25.048

3.537.691

4.041.204

3.730.566

1.400.842

1.351.540

1.368.580

Som der lasten

26.335.447

26.879.596

27.001.868

SALDO VAN BATEN EN LASTEN:

2.137.974-

1.592.596-

2.785.196-

Baten uit eigen fondsenwerving
Bijdrage van leden
Incidentele giften en schenkingen
Landelijke collecte
Nalatenschappen
Merchandising

Baten uit acties van derden
Bijdrage Nationale Postcode Loterij

Som der baten
LASTEN:

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties van derden

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
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