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IVV meldt: 

Olympische Spelen in Peking beginnen vrijdag: Kom in actie! 

 

Begin december ondernamen we actie met onze petitie waarin het Internationaal Olympisch 
Comité (IOC) werd aangespoord om zijn invloed en macht te gebruiken om ervoor te zorgen dat 
de Olympische Winterspelen in Peking niet zullen bijdragen aan onderdrukking en 
mensenrechtenschendingen. 
 
Met de Olympische openingsceremonie voor aanstaande vrijdag, kunnen we niet toestaan 
dat ze de praal van de Olympische Winterspelen gebruiken om hun vreselijke staat van 
dienst op het gebied van mensenrechten te vergoelijken. Help deze boodschap wijd en zijd 
te verspreiden: 

Klik hier om te delen op Facebook 
Klik hier om te delen op Twitter 

Het IVV heeft vijf repressieve beleidsmaatregelen van de regerende partij geïdentificeerd 
die China en de wereld onveilig maken - de "vijf ringen van repressie" die vrijheid en rechten 
voor vele miljoenen mensen wurgen:  

• Repressie en gevangenschap in Hongkong; 
• Intimidatie van LHBTI+'ers; 
• schendingen van grondrechten op het werk, in toeleveringsketens en in de samenleving; 
• Onderdrukking en uitbuiting van etnische minderheden; en 
• Stilte en obstructie over de verspreiding van COVID-19 

 

https://4830a918a4654eb18741b3ac14f72005.svc.dynamics.com/t/t/tzRm52qHpPXRXYxQontiHmMERIx53wfzkMrhgInuZkEx/OGS9nIOrlJOTirFy0MytzeK85uzo40Dgai4xxWQcpGwx
https://4830a918a4654eb18741b3ac14f72005.svc.dynamics.com/t/t/VYDeSlmqxzg6psDmHrJG9HQW6wKWh9hYH81YbFBXNW4x/OGS9nIOrlJOTirFy0MytzeK85uzo40Dgai4xxWQcpGwx


De ogen van de wereld zijn gericht op Beijing, dus laten we ervoor zorgen dat die ogen 
wijd openstaan voor China's gebrek aan respect voor recht en de rechtsstaat - de redenen 
waarom ze een gouden medaille winnen voor repressie. 
 

14 februari: Actie voor Palestina 

Deze maand is het twee jaar geleden dat het VN-Mensenrechtenbureau een database 

publiceerde van bedrijven die zaken doen in de illegale nederzettingen van Israël in de bezette 

Palestijnse gebieden. 

We verwelkomden de database voor het blootleggen van de bedrijven die, direct en indirect, 

de bouw en groei van de nederzettingen mogelijk hebben gemaakt, gefaciliteerd en ervan 

hebben geprofiteerd. Maar de database is verouderd en moet dringend worden bijgewerkt, in 

overeenstemming met de oorspronkelijke resolutie en om een einde te maken aan de 

medeplichtigheid van bedrijven aan de bezetting. 

Er zijn bedrijven die van de lijst kunnen worden verwijderd omdat ze zijn gestopt met werken 

in de illegale nederzettingen en andere bedrijven die moeten worden toegevoegd. 

Kijk uit naar onze petitie deze maand waarin de VN-mensenrechtencommissaris wordt 

opgeroepen resolutie 31/36 van de UNHRC te respecteren en de database dringend bij te 

werken. 

Democratie in Myanmar: een jaar na de staatsgreep 

Een jaar geleden, 1 februari 2021, werd de democratie in Myanmar met geweld neergeslagen 

door een militaire staatsgreep. We zullen niet rusten voordat de macht is teruggegeven aan de 

mensen in Myanmar, en we moeten deze verjaardag gebruiken om onze eis voor 

gerechtigheid te hernieuwen. 

Onderneem hier actie om een jaar te lang militair bewind te markeren. Maar er is meer dat je 

kunt doen voor de bevolking van Myanmar: 

• Doneer aan het stakingsfonds om de verdedigers van de democratie te steunen. 

• Oefen druk uit op elk bedrijf of elke regering die zaken doet met de militaire junta om 

alle banden te verbreken. 

• Lobby bij uw regering en politici om de regering van nationale eenheid van Myanmar 

officieel te erkennen. 

 
 
In Solidariteit, 
 
Sharan Burrow 
Algemeen secretaris van het IVV 
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