Verslag vergadering LG 51 van 23 februari 2016
1) Aanwezig: Kathleen, Marc, Mieke, Johan, Christine, Joyce, Dominiek
Verontschuldigd: Kelly, Roos
2) Goedkeuring verslag 26 januari 2016: ok
3) Colombia
a. Schrijfactie en solidariteitsactie La Toma: in een rapport eind vorig jaar heeft
internationaal secretariaat uitleg gegeven over teruggave land aan Indigina
gemeenschap alsook Afro Amerikaanse gemeenschap die verdreven waren van hun
land door de één of andere gewapende groep. In 2011 was een wet gestemd
waardoor mensen zich konden opgeven als slachtoffer zodat ze terug een
eigendomstitel konden verkrijgen van hun grond. Probleem is dat mensen vaak geen
eigendomstitel hebben omdat grond behoort aan de voorouders. Tot hiertoe is er
nog te weinig gebeurd. Bovendien heeft de overheid licenties toegekend aan
mijnbouwbedrijven zonder de traditionele eigenaars om toestemming te vragen. La
Toma ligt in departement Cauca berucht voor de MR schendingen. Sinds 1636 zijn er
gemeenschappen van Afro Amerikanen die aan de slavernij ontsnapt waren. In 2007
is hun strijd begonnen voor wettelijk recht op hun gronden. Vanaf 2000 waren er al
paramilitairen actief voor mijnbouwbedrijven. Vanaf 2010 was er een procedure
voor het grondwettelijk hof waardoor licenties werden opgeschort, maar daarna
kwamen illegale bulldozers en bedreigingen. De rechtsgang gaat echter niet goed
vooruit. Zo heeft de rechter de vraag afgewezen omdat het dossier administratief
nog niet in orde is. Tegen pasen zouden de onderhandelingen tussen guerilla en
overheid moeten uitmonden in een akkoord, maar dat zal nog geen oplossing geven
voor problemen zoals in La Toma. Kathleen heeft een brief gemaakt hierover.
b. Broederlijk Delen: Oostkamp 26 februari: Schooldreef 5, centrum De Raat met
getuigenis. BD klaagt dezelfde feiten aan als Amnesty.
4) Schrijfmarathonacties
a. Raif Badawi actie aan ambassade Saoudie-Arabië op 3 maart om 17 uur.
b. Albert Woodfox vrijgelaten op zijn 69e verjaardag na 43 eenzame opsluiting. Zijn
gezondheid is wel niet zo goed. Hij zou een akkoord hebben gesloten met de
openbare aanklager om niet in verweer te gaan tegen bepaalde beschuldigingen.
Dus het is wat ingewikkelder dan vrij enkel na brieven van Amnesty.
c. Yecenia Armenta zit in de gevangenis wegens vermeende moord op haar man. Ze is
gefolterd. Een Spaanse delegatie van AI is op bezoek geweest en hadden 8.000
kaartjes mee voor Yecenia en 6.500 brieven voor de openbare aanklager die al
andere brieven had ontvangen. Er is wel geen vooruitgang in de beschuldiging voor
foltering noch over de grond van de zaak.
d. Teodora (case El Salvador: veroordeeld voor kindermoord terwijl het een
doodgeboren kind was): campagnevoerder van AI doet El Salvador aan, bezoekt de
familie en een lokale ngo. Meer nieuws volgt.
e. Zunar: Maleisische cartoonist heeft nieuwe datum voor rechtszaak maar er is nog
een beroep hangend voor vorige procedure (7 maart). Meer nieuws volgt. Ook
nieuw rapport van AI over vrijheid van meningsuiting in Maleisië.
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f. Phyoe-Phyoe in Myanmar: nieuwe beschuldigingen; ze zouden voor nieuwe,
gelijkaardige inbreuken bijkomende straffen gekregen hebben (protesten zonder
toestemming enz.)
5) DAF Palestina / Jayyus: geen update
a.

Reactie van Palestina team: we mogen info van cineast niet gebruiken als officiële
bron; ze horen zelf niet veel meer van Londen. We mogen zeker ook de naam van de
cineast niet gebruiken in brieven. Kathleen heeft al haar beklag gedaan, maar weinig
reactie.
b. Marc heeft nog een actie voor 17 jarige jongen die in administratieve detentie zit.
Geen officiële beschuldiging; kan telkens verlengd worden.
6) MENA update en acties:
a. Brief Jordanië: regering verbiedt nog steeds dat 30.000 Syrische vluchtelingen de
grens voorbij kunnen en verder kunnen reizen. O.a. vrouwen, kinderen. Jordanië
had nochtans verzekerd dat hulporganisaties toegang zouden krijgen, maar dat loopt
niet goed. Zware weersomstandigheiden, chronisch zieken, bevallingen zonder hulp.
Turkije en Libanon hebben grens gesloten waardoor druk groter wordt op Jordanië.
b. Brief Griekenland, eerste minister: duizenden vluchtelingen op Griekse eilanden;
slechte omstandigheden, veel vertraging in registratie, rechtse groeperingen,
kustwacht onderbemand, moeite om humanitaire hulp te bieden door ngo’s en
vrijwilligers.
c. Brief Turkije: 28/11/15 advocaat op straat doodgeschoten. Hij verdedigde mensen
die vast zaten, gemarteld werden, … Hij werd ervan beschuldigd de PKK niet als
terroristische beweging te bestempelen, hij werd met de dood bedreigd en
uiteindelijk vermoord. Het onderzoek loopt moeizaam en er is veel kans dat er geen
gerechtigheid komt.
d. Brief Israël: vrouw had aan een beschuldiging toegegeven omdat ze geen hoop meer
had op een eerlijk proces. Ze zat o.a. in een commissie voor de toetreding van
Palestina tot het internationaal stafhof. Ze werd voor allerhande zaken beschuldigd
zonder bewijs.
e. Info over Syrische vrouwen in Libanon die geen officieel statuut hebben, uitgebuit
worden, geen mogelijkheid hebben om te protesteren. Libanon heeft het meeste
aantal vluchtelingen in verhouding tot eigen bevolking: 1 vluchteling per 3 inwoners.
f. 27 februari betogingen in verschillende steden, o.a. Brussel, voor MR in Europa.
g. Grote bezorgdheid van AI en andere organisaties over de betiteling van Turkije als
“veilig derde land” zodat andere landen asielzoekers kunnen terugsturen naar Turkije
en dus niet moeten opvangen. De MR situatie is zorgwekkend in Turkije: reëel risico
op uitzetting naar Syrië, uitbuiten kinderen, geen mogelijkheid om te werken, enz.
Door geld te bieden aan Turkijke om vluchtelingen daar te houden, willen we de
problemen van ons afschuiven. Het concept van veilig derde land staat niet in de
Belgische wetgeving en AI vraagt om dat ook niet op die manier op te nemen.
7) Amnesty internationaal (zie mijn amnesty)
a. Amnesty in beweging: twee AI medewerkers omgekomen in aanslag in Burkina Faso;
blijkt toch dat MR niet echt verworven zijn bij iedereen; getuigenis Burundi op AV.
b. Rapport kinderarbeid in de kobalt mijnen in DR Congo. Alle elektrische auto’s en
smart phones hebben batterijen die dat gebruiken. Ontginning gebeurt op
onmenselijke wijze. De helft van alle kobalt komt uit DRC en een vijfde daarvan is
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c.
d.
e.
f.
g.

ontgonnen in artisanale mijnen, vaak door kinderen. Geen bescherming, gevaarlijk
en onderbetaald. Veel doden. Grote merken controleren te weinig of kobalt uit
fatsoenlijke mijnen komen. We schrijven brieven naar verschillende merken zoals
VW, Microsoft, Apple enz.
In Amnesty beweging kan je lezen hoe onderzoek gebeurt in oorlogsgebied.
Moederdag = 8 mei  wat doen? Laatste jaren overschaduwd door MOOOV. A’pen
kondigt iets aan, maar nog niet concreet.
2371 nieuwe leden in 2015.
MOOOV: het zal minder actie zijn, meer info geven. Dus wie mee doet moet wel
goed geïnformeerd zijn.
Feest in ’t park 25 juni.

8) Demand dignity
a. 17 oktober 2016: verschillende ideeën: woonbeurs à la batibouw (realistisch?), …?
b. Brugge dialoogstad: geen nieuws; volgende week vergadering.
9) Fondsenwerving
a. Etentje 19 november: te bevestigen met Rudy.
b. Deadline vragen quiz = 15 december
10) Varia
a. Etentje: Jazz-blues restaurant 27 b-flat

Data
26/02
05/03
29/03
16/04
19/11
15/12

Broederlijk Delen – Colombia-avond Oostkamp
Etentje LG51
Volgende vergadering 20 u bij M&M
Algemene Vergadering
Etentje Amnesty
Deadline vragen quiz
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