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1. Wat is “Moving Closer to the Ground”? 
Om de impact van de organisatie te vergroten, zal Amnesty International zichzelf grondig hervormen. 
Het hoofdkantoor in Londen waar ongeveer 500 mensen werken en waar bijna alle onderzoekers 
gevestigd zijn, zal veel kleiner worden. Daarnaast worden er tien nieuwe regionale kantoren opgericht 
in landen waar mensenrechten vaak geschonden worden. De hervorming draagt daarom de 
toepasselijke naam “Moving Closer to the Ground”. 
 

2. Hoe zal “Moving Closer to the Ground” de impact van Amnesty International 
vergroten? 

De nieuwe kantoren in het Zuiden en het Oosten zullen Amnesty toelaten om sneller te werken, 
makkelijker informatie te controleren en de lokale bevolking te mobiliseren. Het einddoel van de 
reorganisatie is een sterke en doeltreffende mensenrechtenorganisatie die vertegenwoordigd is in 
heel de wereld en niet enkel in het Westen. 
Het hoofdkantoor in Londen behoudt haar coördinerende functie. Er zal nauwe samenwerking zijn 
tussen de nieuwe regionale kantoren en de huidige nationale kantoren. Amnesty’s leden, activisten en 
schenkers in Europa en Noord-Amerika blijven uiteraard een cruciale rol spelen. 
 

3. Waarom is “Moving Closer to the Ground” nodig? 
Sinds de oprichting van Amnesty International in 1961 is de wereld danig veranderd. Nieuwe 
wereldmachten verschenen op het toneel: de zogenaamde BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, 
China en Zuid-Afrika) genieten meer en meer politieke invloed, terwijl de VS en Europese landen 
worstelen met de economische crisis. Amnesty is traditioneel goed verankerd in het Westen, maar in 
het Oosten en het Zuiden ontbreekt het de organisatie aan een brede achterban. Momenteel woont 
87% van onze leden en activisten  in Europa en Noord-Amerika. We moeten nieuwe manieren vinden 
om mensen in het Oosten en Zuiden te mobiliseren voor mensenrechten. De geplande reorganisatie 
zal ons daarbij helpen. Decentralisatie zal ons toelaten meer invloed uit te oefenen op nieuwe 
wereldmachten. 
Verandering op vlak van mensenrechten wordt trouwens vaak van binnenuit gestuurd door mensen 
die persoonlijk met mensenrechtenschendingen geconfronteerd worden. De Arabische Lente is daar 
een perfect voorbeeld van. Amnesty moet de strijd van deze mensen van nabij steunen. We willen 
dichter bij de mensenrechtenschendingen zijn om sneller en flexibel te kunnen reageren. Ook de 
snelheid van de moderne media verplichten ons anders te gaan werken.  
 

4. Wanneer zal “Moving Closer to the Ground” afgerond zijn? 
Gezien de omvang en complexiteit van dit project zal de reorganisatie enkele jaren in beslag nemen. 
In Johannesburg en Hongkong zitten momenteel al twee regionale kantoren in een testfase. 
Vervolgens zullen er regionale kantoren opgericht worden in Dakar, Nairobi, Mexico City en Bangkok. 
Tot slot staan er ook kantoren in Zuid-Azië, Europa, Centraal-Azië en het Midden-Oosten of Noord-
Afrika op de planning. 
 

5. Wat betekent deze reorganisatie voor het personeel op het hoofdkantoor? 
Iedereen binnen Amnesty is het eens over de basisprincipes van “Moving Closer to the Ground”. 
De decentralisatie is echter een grote organisatorische verandering voor Amnesty International – de 
grootste transformatie in haar 51-jarige bestaan. De reorganisatie zorgt dan ook voor onrust bij het 
personeel van Amnesty’s hoofdkantoor in Londen. Zij zijn bezorgd over de naleving van 
arbeidsovereenkomsten en de wijze waarop de hervormingen doorgevoerd worden. 
De reorganisatie zal heel wat uitdagingen met zich meebrengen en daar zal niet altijd een pasklaar 
antwoord voor zijn. De hervorming is echter noodzakelijk als Amnesty relevant en gezaghebbend wil 
blijven zoals dat de afgelopen 50 jaar het geval was. De organisatie is helemaal niet van plan haar 
degelijk onderzoek, onafhankelijkheid en onpartijdigheid over boord te gooien. “Moving Closer to the 
Ground” moet van Amnesty International een échte globale beweging maken die snel en doeltreffend 
kan reageren op mensenrechtenschendingen. 
 


