Verslag vergadering LG 51 van 26 januari 2016
1) Aanwezig: Kathleen, Marc, Roos, Kelly, Mieke, Johan, nieuw lid Christine Brauwers
(christine.brauwers@gmail.com)
Verontschuldigd: Filip
2) Goedkeuring verslag 29 december 2015: ok
3) Colombia
a. Geen nieuwe acties.
b. Overschakeling Colombiateam van Londen naar Lima.
c. Vredesakkoord tussen regering en FARC in uitvoering.
4) Schrijfmarathonacties
a. Raif Badawi: zijn zus is opgepakt op 12/1 omdat ze een twitter account zou beheren
voor actie voor haar broer. Ze had al een reisverbod. Ze is vrijgelaten op 13/1 maar
onduidelijk of ze voor de openbare aanklager is verschenen en of de ondervragingen
verder zullen gaan. Zij is ook de ex-vrouw van Waleed, de advocaat die Raïf
verdedigde.
b. Niemand heeft kunnen bellen naar de Saoudische ambassade. Dat was een
alternatief voor actie aan de ambassade.
c. Case Albert Woodfox: zit al 42 jaar in de gevangenis ondanks vele aanwijzingen dat
het proces aan alle kanten rammelde, maar toch wil de USA overheid het proces niet
herzien.
d. Actie Mexico met Yecenia Armenta (was gefolterd); een delegatie van AI Spanje gaat
op bezoek. Meer nieuws volgt.
e. Cartoon van cartoonist uit Maleisië om te bedanken voor de schrijfactie.
5) DAF Palestina / Jayyus: geen update
a. Nieuws van de cineast die ter plaatse is en meldt dat de illegale nederzetting steeds
groter wordt en steeds dichter bij de muur komt. Bovendien hebben ze ook de weg
afgesloten die de boeren nog konden gebruiken om naar hun land te gaan. Dus
steeds meer pesterijen. Marc stuurt deze info ook door naar het Israël-Palestina
team om te controleren en om verdere actie voor te bereiden.
b. UA 12/16 Palestijnse circusartiest, Mohammad Faisal Abu Sakha (23j), is
administratief aangehouden op 15 december. Familie krijgt geen toestemming om
hem te bezoeken. De militaire rechter heeft nog geen besluit genomen over zijn
aanhouding. De reden is niet bekend en de argumenten zijn geheim. Hij zou “een
bedreiging zijn voor de regio”.
6) MENA update en acties:
a. Brief voor kunstenaar uit Saoedie Arabië die ter dood is veroordeeld in november
2015 wegens afvalligheid. Hij is voorstander van atheisme en is daar al enkele malen
voor opgepakt. Hij had tijdens zijn proces geen toegang tot een advocaat. Brief naar
koning en ambassade.
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b. Mieke heeft veel online petities gevonden, o.a. over belegering van Turkse steden
waar veel koerden wonen. Mensen mogen hun huis niet meer uit, er wordt
opgetreden tegen jeugdverenigingen. Tekort aan water, voedsel, medische zorg
(ambulances mogen niet binnen) enz. Petitie te vinden via AIVL op “doe mee” en
dan verder doorklikken.
c. Petitie voor 20 jarige Egyptenaar die al 2 jaar in de gevangenis zit wegens dragen van
een T-shirt met een antifolterboodschap.
d. Petitie voor Iraanse kunstenares die in de gevangenis zit wegens kritische kunst
(veroordeeld tot 12 jaar).
7) Amnesty internationaal (zie mijn amnesty)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Vacature voor directeur AIVL.
In Fiji is doodstraf afgeschaft (expliciet uit de wetgeving geschrapt).
Meer dan 30.000 brieven geschreven met schrijfmarathon.
Gratis lidmaatschap: van 4.700 naar 7.000 leden.
Goed nieuws uit Myanmar, Azerbeidjan, Mexico, …
Financieel verslag LG51 ingediend bij Antwerpen. Johan stelt financieel verslag 2015
aan de groep voor.
g. Medewerkerlijst: Kathleen vraagt wat de bedoeling is. Als het voor bv. verzekering is,
dan kunnen we ook de occasionele verkopers opgeven. Anders beperken we dit tot
de leden van de groep.
h. Overzicht campagnes: voor Europa is dit SOS Europa rond vluchtelingen. Met bootjes
hebben 27.000 vluchtelingen de oversteek gewaagd. AI had de problematiek al
enkele jaren aangekaart. Slechte planning, slechte organisatie, enorme instroom in
Griekenland, opvang ondermaats, vluchtelingen worden aangevallen. De route via
de Balkan is niet veilig. In een aantal landen worden vluchtelingen mishandeld.
Vooral in Hongarije is de toestand erg. Zal de EU en EC zich herpakken en een deftig
beleid uitwerken? Mensen blijven andere routes zoeken. In Turkije nog 2,2 miljoen
vluchtelingen! Europa heeft 3 miljard euro beloofd aan Turkije om de stroom van
vluchtelingen tegen te houden. Maar er zijn ook veel mensenrechtenschendingen in
Turkije!
i. België onderworpen aan Universeel Periodiek Onderzoek. Didier Reynders heeft
België daar moeten verdedigen. Bedoeling is dat iedereen kritiek kan geven op
iedereen.
j. Standpunt klimaatverandering AI: het gaat niet enkel over milieurecht, maar ook
mensenrecht: klimaatverandering treft vooral armere mensen. Wat wil AI doen:
doet geen eigen onderzoek naar impact van klimaatverandering. Er is voldoende
bewijs. Wel expertise delen met Greenpeace, wel juridisch advies geven op vlak van
bv. petities. AI is lid van Global Call for Action. Wel onderzocht door AI is
betrokkenheid van bedrijven in milieumisdrijven zoals Shell in Nigeria.
k. Twee acties van website:
a. Milieuactiviste uit Brazilië die zich verzet tegen illegale houtkap. Ze is met de
dood bedreigd geweest, dit gebeurde ook al in het verleden. Er is bij haar
ingebroken geweest.
b. Brief voor Griekenland om te vragen voor betere bescherming voor
vluchtelingen. Er is geweld door politie en rechtse groepen. Het duurt lang
vooraleer vluchtelingen worden geregistreerd en ondertussen kunnen ze
geen beroep doen op hulp, ook in het slechte winterweer. Eilandbewoners
en vrijwilligers bieden wel hulp en doen hun best, maar er is een groot tekort
aan hulp.
l. Mogelijke acties in Brugge: MOOOV in Brugge: datum niet gekend?
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8) Demand dignity
a. Interne evaluatie van de dialoogtafels (tijdens de vergadering): nog veel lawaai ook al
is er meer afstand; beetje teveel mensen uit middenveld en minder van de doelgroep
zelf; tijd is te kort (40 minuten per ronde is weinig als je eenmaal in gang bent; dus
beter 1 ronde, of voorstel Marc = inleiding en besluit korter); in sommige groepen
zijn getuigenissen wat de mond gesnoerd (is tegen het idee om te dialogeren); de
factor “ontmoeting” is niet zo goed geweest want evenwicht tussen verschillende
groepen niet zo goed. Wat verder? Brochure (is duur) of actie of beide? Er zijn
natuurlijk ook vragen over opvolging van vorige dialoogtafels.
b. Tentoonstelling opening 22 april in AZ St. Jan. Trekkers zijn Wieder, ’t Sas en
meldpunt discriminatie. Werken door mensen in armoede.
9) Fondsenwerving
a. T-shirts: is nagekeken door Johan, er blijkt een T-shirt meer te zijn dan logisch
volgens aankoop min verkoop. Maar beter zo dan anders.
b. Verkoop Vredeseilanden: veel vrijwilligers, concreet, verkoop in scholen, leuke
producten, minder administratie , grote groep vrijwilligers, …
c. Datum etentje: nog te bekijken met Rudy. Liefst 19 november want anders verlengd
weekend met 11/11.
d. Deadline quiz: 15 december.
10) Varia

Data
23/02
05/03
16/04

volgende vergadering 20 u bij Kathleen
etentje
Algemene Vergadering
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