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Public Relations 2021 
 

   I  1.het secretariaat 

Wekelijkse face-to-face briefings: In 2021 hebben wij 47 briefings gehouden op zaterdag en woensdag. Aan 

deze briefings namen meestal een of meer gasten deel die via een live-conferentie met ons verbonden 

waren. Vrienden en genodigden konden discussiëren, vragen stellen en vragen beantwoorden over de 

sociaal-politieke situatie en het nieuws van de dag. Aangezien de Zweedse rechtbank op dinsdag, woensdag 

en donderdag werd gehouden, nodigden wij sinds augustus elke week een van de Zweedse getuigen van de 

rechtbank uit als gast online, zodat zij de vragen van de sponsors konden beantwoorden. 

Deze wekelijkse bijeenkomsten waren zeer productief. 

Het secretariaat heeft ook een enquête gezonden aan allen die aan deze programma's wilden deelnemen, 

om hun opmerkingen over de tekortkomingen van ons werk en nieuwe suggesties en punten te 

formuleren.  

Online briefings: Het houden van 7 online sessies - Meer dan 350 mensen namen deel aan de online 

programma's. 

Dagelijkse campagnes: Tegen het einde van 2021 hadden we 547 face-to-face ontmoetingen, 910 online 

ontmoetingen met langdurige sponsors en nieuwe vrienden rond het project van het jaar, en hen te 

informeren over de voortgang van het project. 

 

Jaarontvangsten: In het eerste kwartaal van het jaar sturen we alle kwitanties voor overheidssteun op, 

zodat donateurs gebruik kunnen maken van de ANBI belastingaftrek. 

Brief met dankbetuiging: Het secretariaat heeft een bedankbrief gestuurd aan iedereen die ons project en 

onze activiteiten gedurende het jaar heeft gesteund. 

In 2021 hebben 5 sponsors de naam van onze organisatie voor nalatenschap in hun testament opgenomen, 

zodat hun nalatenschap kan worden gebruikt voor de mensenrechtenprojecten van de organisatie. 

Dergelijke sponsoring juichen wij van harte toe. 

Mail Shot van het Jaar: In 2021 werden 3 Mail Shots verstuurd aan belangstellenden, a. De status van de 

Qarchak-gevangenis (vrouwengevangenis) b. Een oproep voor de vrijlating van Maryam Akbari Monfared, 

een symbool van de rechtvaardigheidsbeweging in Iran, c. Een oproep voor het stoppen van de executie 

van minderjarigen, gebaseerd op het rapport van Javaid Rehman van 2 februari 2021. 

Het samenstellen van maandelijkse en driemaandelijkse nieuwsmagazines: Deze tijdschriften werden per e-

mail en ook per post verzonden naar de lijst van onze sponsors. 
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   II 2. herdenkingsplechtigheden 

2)A.  Familieleden en vrienden herdenken hun 

dierbaren die aan boord waren van vlucht 752 van 

Ukraine International Airlines. 

Een jaar na het neerhalen van een Oekraïens passagiersvliegtuig door de IRGC wordt nog altijd 

niemand verantwoordelijk gehouden 

Dit jaar één, ter nagedachtenis van de slachtoffers van het neerhalen van het Oekraïense vliegtuig 

Ter herdenking van het neerhalen van een Oekraïens vliegtuig op 8 januari 2020 in Iran, waarbij 176 

passagiers van een vlucht van Teheran naar Oekraïne werden gedood door twee luchtdoelraketten die door 

de Revolutionaire Garde werden afgevuurd, werd op zaterdag 9 januari online een herdenkingsdienst 

gehouden. 

Deze herdenkingsplechtigheid viel samen met een bijeenkomst van nabestaanden in Iran , Canada en 

Netherland. 

De families van de slachtoffers zijn een internationale campagne gestart om de precieze details van de 

tragedie te achterhalen, de daders te identificeren en hen voor het gerecht te brengen in een onafhankelijk 

en internationaal tribunaal. 
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De families van de slachtoffers zeggen dat na twee jaar nog steeds geen gehoor is gegeven aan hun 

klachten en dat geen van de "hoofdschuldigen" is berecht. 

 

Op de tweede verjaardag van het neerhalen van vlucht 752 met raketten van de Revolutionaire Garde heeft 

de regering van Canada een verklaring afgelegd waarin zij zich ertoe verbindt te streven naar rekenschap en 

gerechtigheid voor de slachtoffers van deze vlucht. 

De Canadese premier Justin Trudeau heeft vrijdag ook een privé-ontmoeting gehad met de families van de 

slachtoffers. "Wat zij me vertelden over hun geliefden zal me altijd bijblijven - en onze regering zal niet 

rusten in de strijd voor gerechtigheid en verantwoording", twitterde hij. 

 

 

2)B. Ter nagedachtenis aan onze grote vriend in 

Nederland 
De herdenking van dhr. Erik Vis een van de vrienden en sponsoren van de vereniging werd op 
vrijdag 24 januari in begraafplaats Putten gehouden, die door een aantal leden en vrijwilligers 
van de vereniging werd bijgewoond.    
 

Ter herinnering aan de zesde verjaardag van de dood van een goede vriend van de 

mensenrechten in Iran, Erik Vis 

In het zesde jaar na het overlijden van de grote voorstander van mensenrechten in Iran en een van de 

vooraanstaande leden van de Raad van Toezicht van de SMV eren we zijn nagedachtenis. 

Zijn gedachtenis is bij ons verser en meer dan ooit aanwezig in onze activiteiten en stroomt met ons mee. 

Zijn verbazingwekkende vrijgevigheid en eindeloze mededogen liggen nu in de handen en harten van anderen die 

in zijn voetsporen treden. 

Hoewel hij zelf niet meer bij ons is zijn zijn waarden en zijn menselijkheid verweven in zijn effectieve steun - en 

zijn buitengewone samenwerking en verantwoordelijkheidsgevoel. 

We groeten hem en zijn karakter is altijd gedenkwaardig en dierbaar voor ons en voor degenen die streven naar 

de vrijheid van Iran. Een geliefde persoon die met zijn hart zag en de feiten met zijn geweten testte en altijd een 

oplossing vond voor elk probleem en lijden. 

Dit jaar is, als gevolg van de coronamaatregelen, zijn graf namens de organisatie door slechts één persoon met 

rozenwater uit het district Ghamsar in de regio Kashan in Iran besprenkeld en werd er een krans op zijn graf 

gelegd. 

Zeker, de naam en hoge persoonlijkheid van onze lieve Erik zal, ook voorbij zijn tijd en plaats, altijd allen die, net 

als hij, besluiten om met hun ongeëvenaarde hart, geweten en moed op te komen voor de onderdrukten en de 

behoeftigen inspireren. Daarom leeft hij altijd voort in deze beweging die streeft naar verandering en vrijheid. 

Groeten aan hem. 

Leden van de Raad van Toezicht 
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2)C. Met het droevige overlijden van een van de 

meest vooraanstaande vrienden van het goede doel, 

Dr. Wim Debord, in februari 2021, 
De SMV-delegatie woonde zijn begrafenis bij in kerk in Rijswijk. Zijn dierbare herinnering en 

naam zijn altijd levend voor ons. 

 

2)D.  De dood van de beroemde Iraanse dichter Mr. 

Ismail Khoei, in ballingschap 
     Zijn herdenkingsdienst vond online plaats op zaterdag 

30 mei 2011 van 17.00 tot 18.00 uur.  

Dr. Ismail Khoei  is op 30 juni 1938 in de stad Mashhad - Iran 

geboren en op 25 mei 2021 in London in ballingschap 

overleden.   

Dr. Ismail Khoei was een van de oprichters van de Associatie 

van de Iraanse schrijvers en gedurende twee termijnen lid van 

de raad van bestuur van de vereniging. Hij stond vanaf het 

begin van de Associatie Iraanse schrijvers naast zijn andere vrijheidsstrijders in het centrum van de Iraanse 

intellectuele beweging en hij is naar ballingschap gegaan nadat zijn vriend en medestrijder Saied Sultanpour 

in 1981 door de religieuze dictator werd geëxecuteerd.   

Khoi liet zijn sociale toewijding door het uitdrukken van schoonheid, sociale rechtvaardigheid en 

originaliteit van de mens in zijn gedenkwaardige gedichten in de Iraanse cultuur achter.  

Hij is een van de meest waardevolle toegewijde sociale dichters, die net als Nima Yoshij, (Grote dichter van 

moderne Iraanse poëzie 11 November 1897 – 4 January 1960 )  hun pen als wapen is geweest in de 

strijd tegen sociale en politieke onderdrukking en in het streven naar vrijheid van denken en meningsuiting. 

We condoleren het Iraanse volk en alle kunstenaars in ballingschap die voor gerechtigheid, mensenrechten 

en een vrij en democratisch Iran actief zijn met het verlies van dr. Ismail Khoei de beroemde Iraanse 

dichter. 

 

 

 

2)E. De dag van vrede 
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De Dag van Vrede werd op maandag 21 september van 19:00 tot 20:00 uur online gehouden met 

aanwezigheid van vrienden en supporters van liefdadigheidsvereniging … 

Het programma bestond uit documentaire uitzendingen, lezing en muziek.  
 

2)F. De Internationale Dag tegen de Executie 10 

OCTOBER 2021 

Online programma ter herdenking van de Internationale Dag tegen de Executie op zaterdag 10 

oktober van 14.00 tot 1700. uur. 

 

2)G. Herdenking van de verjaardag van de opstand 

van het Iraanse volk in november 2019 

   Dit online programma werd gehouden van 17.00 tot 

19.00 uur ter herdenking van de 1.500 martelaren van de 

opstand die door het Iraanse regime zijn gedood tijdens 

de vreedzame protesten van de Amir op 15 november 

2019. 
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 2)H. herdenking van de Dag van Mensenrechten. 

Een online programma ter gelegenheid van 10 december, 

Mensenrechten dag, uitgezonden op donderdag 10 

december van 16.00 tot 18.00 uur. In het programma 

werd een documentaire over de 

mensenrechtenschendingen in Iran, evenals een korte 

toespraak van twee moeders uit de families van 

massamoorden in 1988. 

 

 

 

2)I. Herdenking van 25 november 

Internationale Dag 
Stop het geweld tegen vrouwen en meisjes 

De „Internationale Dag tegen het geweld dat vrouwen wordt aangedaan“ is een wereldwijde actiedag tot bestrijding van 
discriminatie en geweld, in ieder vorm, tegenover vrouwen en meisjes. Deze dag vindt ieder jaar op 25 november plaats. We 
grijpen deze dag aan om op te roepen tot solidariteit en steun aan de vrouwen in Iran.  

De mensen in Iran verweren zich door middel van grote 
demonstraties tegen het islamitische regime. Bij al die 
burgerprotesten voor vrijheid en sociale rechtvaardigheid staan 
vrouwen dapper op de eerste rijen, ofschoon ze het meest wrede 
geweld van de kant van de troepen van het regime kunnen 
verwachten. 

In de Iraanse mensenrechtenbeweging spelen vrouwen een 
leidende rol. Ze koppelen hun inzet daarvoor aan hun strijd voor 
gelijke rechten en tegen de vrouwonvriendelijke wetten van het 
regime. 

 

De dictatuur in Iran toont een extreme vrouwonvriendelijkheid 
door de gewelddadige onderdrukking van de vreedzame 

protesten. Activistes, die zich tegen de discriminatie en de sluierdwang verzetten, worden wreed vervolgd en bestraft.  

De  justitie van het regime ontpopt zich als een instrument voor onderdrukking en treedt met een ultieme hardheid op tegen 
vrouwen, die zich inzetten voor gelijke rechten. Vrouwen, die aan de door het gehele land aanwezige protestbeweging tegen de 
dictatuur meewerken, worden gearresteerd, gemarteld en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. 

De wereldgemeenschap moet zich nadrukkelijker inzetten voor de vrouwen, die in Iran vervolgd worden, omdat zij voor gelijke 
rechten zijn en tegen de onderdrukking protesteren. De internationale, publieke druk moet aanzienlijk toenemen om een einde 
te maken aan de vervolging van vrouwen, die strijden voor gelijke rechten en de vrijlating van gevangenen te bewerkstelligen. 
De protesten van Iraanse vrouwen voor vrijheid en gelijke rechten moeten wereldwijd worden gesteund. 

 
Mensenrechtenactivistes en voorvechters van vrouwenrechten hebben bescherming nodig! 

Voor een vrij Iran, waar vrouwen en meisjes gelijke rechten hebben en kunnen leven naar 

eigen inzichten! 
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 2)J. Gedenkteken voor bisschop Tutu 

Ter gelegenheid van het overlijden van onze dierbare vriend, bisscho0p Tutu, op 26 december, 

Omdat we vanwege Lockden geen herdenkingsdienst voor hem op kantoor konden houden, hebben we 

online een herdenkingsprogramma gehouden met een video van hem en zijn toespraak in het Engels voor 

geïnteresseerden. 

Er werd ook een boeket gestuurd naar hun dochters, mevrouw Noami Tutu, een mensenrechtenactiviste. 

 

2)K. Herdenkingsprogramma voor 

coronaslachtoffers in Iran houden 
Op vrijdag 31 december 2021 hield SMV een online 

programma van een uur ter nagedachtenis aan 

490.000 mensen die stierven tijdens de Corona-

pandemie in Iran. 

   , heeft ook professor Firooz Daneshgari uit de 

Verenigde Staten online deelgenomen aan dit 

programma. En zij waren de sprekers van dit 

herdenkingsprogramma 

   De hoge corona-slachtoffers in Iran zijn te wijten 

aan het onmenselijke beleid van de dictatuur die Iran 

regeert. 

Na afloop namen de aanwezigen een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers.  

 

       III   Drie – Producties 

 

De voorbereiding van elk artikel, van nieuws en reportages tot het schrijven van een wenskaart, wordt 

gevolgd door veel werk, van artikelselectie, vertaling tot ontwerp. Meer dan 100% van deze inspanning is 

geleverd door onze sponsors en vrijwilligers. Deze inspanningen, die soms tot in de vroege uurtjes hebben 

geduurd en die zonder overdrijving non-stop zijn geweest, kunnen niet worden getoetst aan enige 

materiële waarde, omdat wij het allemaal hebben gedaan vanuit de grond van ons hart en vanuit het diepst 

van ons wezen en met al ons menselijk vermogen tot vrijheid. 
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• Samenstellen en vertalen van bijna 1.450 artikelen uit het Frans, Duits, Engels, Noors, 

Perzisch en Nederlands voor mensenrechtenproducties - Stop de executies en de repressie in 

Iran 

• Voor het ontwerp van het Joodse Nieuwjaar hebben we veel waardevol werk gebruikt van 

de waardevolle Amerikaanse kunstenares Karin Foreman. Zij gaf ons dit schilderij als 

solidariteit en stond ons toe het te drukken. Wij danken haar oprecht. 

• Samenstelling: Herdenking van Cyrus de Grote ter gelegenheid van 29 oktober, de dag van 

Cyrus de Grote. 

• Samenstelling van een document over de Holocaust, 27 januari 2021 - Bijlage verslag 

• 8 maart Kit voor de herdenking van de Internationale Vrouwendag - Voorbereiding van de 

bijgevoegde reportagekit 

• 8 maart Internationale Vrouwendag Kit - Bijlage Verslag 

 

 

    IV – Gelegenheden 

Vanwege de Covid-19-pandemie en de handhaving van de volksgezondheid werden veel van de culturele 

programma's van de organisatie online gehouden, waaronder: 

• Herdenking van de geboorte van Cyrus de Grote op 29 oktober 

• Herdenking van de geboorte van Ashu Zarathustra op 25 maart, Iraanse profeet en schepper 

van de filosofie van goed denken, goed spreken, goede daad - Online korte film en 

documentaire 

• Viering van Nowruz en Iraans Nieuwjaar op 20 maart 

• Yalda Festival, het symbool van de overwinning van het licht op de duisternis - 19 december 

2021 

• Herdenking van Rumi (Jalaluddin Mohammad Balkhi) op 30 september; Stichter van het 

soefisme  

• Deelname aan het Paasdag 4 1 gebed in de Kruisherenkerk in Den Bosch 

• Deelname aan het Hemelvaartsdaggebed op 13 mei in de St. Jacobskerk te Den Haag 

• Op 23 mei, Pinksterdag, hebben we verschillende christelijke sponsors uitgenodigd voor een 

kopje thee en koffie op kantoor. 

• Deelname aan het Kerstgebed op zaterdag 25 december van 11-12 uur in de Church of Our 

Savior (RK Engelstalige parochie) te Den Haag 
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          V Vijf – Felicitaties Bij het verslag is een felicitatiebrief gevoegd ter 

gelegenheid van de verlenging van het mandaat van de heer Antonio Guterres als secretaris-generaal van 

de Verenigde Naties in New York. 
Felicitatiebrief met de verkiezing van Dr. Agnès Callamard tot voorzitter van Amnesty International. 

Bijgevoegd. 

 

VI  Zes – Ingekomen brieven en e-mails 

Sponsors van de organisatie: 719 brieven en e-mails van sponsors van de organisatie, waaronder 

dankbrieven aan ons, adreswijzigingen, e-mailwijzigingen, het inbrengen van hun standpunt voor ons en 

nuttige tips voor de redactie. 

Aanmoedigingsbrief van Amnesty International Nederland. Bijlagen Verslag. 

Kerk: Twee brieven ontvangen met maandelijkse steunbetuigingen. 

 

 

 info@amnesty.nl 
Wed 01-Dec-21 14:22 

•  Stichting voor Mensenrechten Vrienden 

Project (1).pdf 
Geachte heer/mevrouw, 

 

Van een lid van ons ontvingen wij bijgaande digitale folder van u. De folder bevat zorgelijke informatie over 

allerlei mogelijke mensenrechtenschendingen in Iran. Ik weet niet of uw organisatie dit soort informatie 

standaard met Amnesty deelt? Zo niet dan zou het mijns inziens een goed idee zijn dat te gaan doen. 

Amnesty neemt dit soort informatie serieus en onderzoekt die waar mogelijk. Amnesty publiceert pas 

informatie (en voert eventueel pas actie) wanneer zij de feiten uit meerdere, van elkaar onafhankelijke, 

bronnen heeft kunnen verifiëren. 

 

Mocht uw organisatie dit soort informatie standaard al delen met Amnesty dan kunt u deze e-mail als niet-

verstuurd beschouwen. 

 

Mocht u dit soort informatie niet delen met Amnesty dan zou ik u willen vragen de informatie in het Engels 

(voorkeur) of Farsi aan te leveren bij mij, dan stuur ik de info door naar ons internationaal hoofdkantoor in 

Londen. Onze onderzoekers kunnen dan besluiten nader onderzoek te doen naar de feiten en mogelijk een 
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rapport, persbericht of actie uitbrengen. 

 

Ik hoop dat mijn bericht duidelijk voor u is. Mocht dat net op alle punten zo zijn, schroomt u niet contact 

met mij te zoeken. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Wim Roelofsen 

 

Amnesty International 

Service Center 

 

 

            VII   Zeven – Afscheid van supporters 

die wij ons altijd zullen herinneren 
 

In 2021 hebben wij afscheid genomen van drie van onze oude en dierbare vrienden, wier namen en 

herinneringen - hun vriendelijkheid en liefde - altijd in onze gedachten zullen blijven, en wij zullen hen nooit 

vergeten. 

 

. 

De heer Dr. Wim De Boer 

De heer  H.C GRIFFIOEN 

De heer  K SCHURER 

De heer  F.VAN NIMWEGEN 

 

 


