Amnesty International: “Kom digitaal in actie!”.
- Jarenlang lagen er eenmaal per maand in de kerk voorbeeldbrieven van Amnesty
International. Die kon u meenemen, ondertekenen en versturen naar de autoriteiten
van landen waar mensenrechten geschonden worden.
- In dit digitale tijdperk is het logischer (en goedkoper) om digitaal te protesteren.
Een brief per e-mail versturen of online een petitie ondertekenen is zo gedaan !
Dat dit zinvol blijft is de zien op “Onze Successen” op de site van Amnesty.
* jaarlijks verstuurden Amnesty in Nederland meer dan een miljoen e-mails, brieven
en handtekeningen-onder-petities.
* in 2016 werden 650 mensen vrijgelaten omdat er actie voor hen gevoerd werd.
* in 141 landen is mede dankzij Amnesty de doodstraf afgeschaft
Amnesty heeft een website die heel duidelijk aangeeft, hóé te protesteren.
1.
Ga naar www.amnesty.nl
2.
Onder “KOM IN ACTIE!” staan vele mogelijkheden om digitaal te
protesteren bij machthebbers in een land.
--- MELD JE AAN ALS DEELNEMER EN KIES EEN ACTIEVORM DIE BIJ JE PAST --1.Spoedacties per e-mail
Razendsnel actievoeren als iemand in gevaar is? Geef je dan op voor de supersnelle
spoedacties. Je ontvang een actie-oproep per e-mail. Met één druk op de knop zet je je
handtekening onder de petitie.
2. Spoedacties per SMS
Ontvang ongeveer twee keer per maand een sms van Amnesty met een urgente actie. Je
hoeft slechts ‘JA’ terug te sms’en om de petitie te ondertekenen. Snel en simpel.
Maximaal twee sms-acties per maand. Kosten: €0,50 per deelname aan één actie.
3. Schrijfacties Write for Rights
Brieven schrijven is Amnesty’s meest beproefde actiemethode. Iedere maand schrijven
vrijwilligers van over de hele wereld brieven; voor gewetensgevangenen die al heel lang
vastzitten en andere mensen die onze steun nodig hebben. De postzakken vol brieven
maken indruk op autoriteiten van landen die mensenrechten schenden.
Je ontvangt iedere maand een e-mail met daarin drie tot vijf schrijfacties.
- Uit dit aanbod heeft Thea van Schaik vele jaren de brieven die in de kerk werden
uitgedeeld geselecteerd 4. Online brieven versturen en petities ondertekenen
Iedere dag komen op het Amnesty kantoor urgente zaken binnen van mensen voor wie
NU actie nodig is. Bijvoorbeeld omdat ze worden gemarteld of dreigen te ‘verdwijnen’.
5. Stuur een groetenkaartje
Met jouw persoonlijke bericht een mensenrechtenactivist of gewetensgevangene
steunen? Stuur met een paar klikken online een groetenkaartje! Meld je nu aan en
ontvang de nieuwste groetenacties in je mailbox.

DUS KOM IN ACTIE !

