Verslag vergadering LG 51 van 29 maart 2016
1) Aanwezig: Kathleen, Marc, Kelly, Mieke, Christine, Joyce, Roos
Verontschuldigd: Johan, Dominiek,
2) Goedkeuring verslag: 23 februari 2016: ok
3) Colombia
a. Geen nieuws en nog geen vredesakkoord.
4) Schrijfmarathonacties
a. Raif Badawi. Geen nieuws en ook geen aankondiging voor volgende acties.
b. Burkina Faso. Regering zet zich in tegen kindhuwelijken.
c. Petitie ivm contraceptie voor meisjes en vrouwen in Burkina Faso.
5) DAF Palestina / Jayyus: geen update
a. Geen nieuws van Palestina team of uit Londen. Wel e-mail van Mohammad Othman
met vraag of we zijn info kunnen gebruiken en of we verdere acties plannen.
b. Brief: Marc brengt nog een update (UA12-16) ivm adminstratieve detentie van
circusartiest Mohammad Faisal Abu Sakha.
6) MENA update en acties:
a. Brief Iran: doodstraf van Saman Naseem, kreeg in jan 2012 de doodstraf na
oneerlijke proces. Na ½ jaar straf ongedaan wegens verjaring. In april 2013 opnieuw
doodstraf en in juli 2015 terug ongedaan. Angst dat een nieuwe rechtspraak terug de
doodstraf zal uitspreken.
b. Brief Tunesië: ivm slachtoffers van seksueel en gendergerelateerd geweld en
discriminatie
c. Goed nieuws uit Qatar. Vrijlating van Mohammed al-‘Ajami na 4 jaar opsluiting ivm
voordragen van een gedicht.
d. Turkije: onderhandeling tss EU en Turkije ivm vluchtelingen. Vluchtelingen krijgen
geen bescherming. Amnesty is sceptisch over het akkoord.
7) Amnesty internationaal (zie mijn amnesty)
a. Amnesty in beweging: jaarboek 2016. Privacy wordt uitgehold. Vrije meningsuiting in
Turkije staat onder druk. Etc…
b. Brief naar autoproducenten en gsm’s firma’s ivm kobalt ontginning door
kinderarbeid. Firma VW stuurt, als enige aangeschreven firma, een antwoord met de
mededeling dat ze even bezorgd zijn als wij. Zij hopen dat de informatie van de
leveranciers geloofwaardig is.
c. SOS Europa: Calais. Grenscontrole ??? Elk individu heeft nood aan hulp. Correcte
Informatie is nodig.
d. Petitie aan Hongaarse ambassade met vraag voor degelijke asielprocedure. Actie in
Brussel met 5000 deelnemers. Nood aan veilige en gecontroleerde opvang van
vluchtelingen.
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e. MOOOV: 20 april tot 28 april. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor 21, 22, 25, 26
en 28 april van 19u45 aan cinema Liberty.
f. Jaarrapport: Mensenrechten worden wereldwijd openlijk in vraag gesteld. Een
gevaarlijke trend!!!!
g. Leden AI wereldwijd: 8,1 miljoen leden
h. Feest in ’t park 25 juni. Plaats wordt kleiner 6 m ipv 9m. Met iedereen op dieet moet
dit nog kunnen.
i. Briefschrijfacties: Rusland vr Darya Poliudova kreeg twee jaar cel voor selfies met
borden waarop kritische slogans stonden en Kameroen vr 130 mannen en jongens
vermist sedert 27dec 2014 en aangehouden door de Kameroense
veiligheidsdiensten.
j. Moederdag actie 8 mei: voorlopig nog geen actienieuws, wachten op volgende
vergadering.
k. Kleine stoelendans: aftasten wie wat kan doen of overnemen ivm met schrijfacties, of
case-opvolging. Wie zin heeft, kan een suggestie doorsturen naar Kathleen.
8) Demand dignity
a. 17 oktober 2016 is op 15 oktober = Geen optocht. Wel zichtbare actie.
b. Brugge dialoogstad: 22 april vernissage van tentoonstelling in het AZ
c. Brochure is in opmaak. Voorontwerp is klaar. Hoe het verder moet uitgewerk
worden, is nog niet geweten.
d. Doelgroep (armoede) vindt dat ze te weinig aan bod komen.
Voorstel is om een kerngroep van armoedeverenigingen appart te laten vergaderen
en nadien de andere verenigingen erbij te betrekken. De vraag is of dit hoe dan ook
een betere werking zal zijn en is dit voor ons nog relevant om daar alsnog aan deel te
nemen?
9) Fondsenwerving
a. Etentje 19 november 2016 . Datum is nu definitief!
b. Deadline vragen quiz = 15 december
10) Varia
Het was te vroeg voor Johan en Dominiek en de enige varia was uiteraad; het autoootje van
Mieke. Zo’n mooitje hadden we nog nooit gezien. Moeten we zeker in ‘t Feest in ’t Park in
onze tent plaatsen.

Data
16/04
26/04
19/11
15/12

Algemene Vergadering, Brussel
Volgende vergadering bij Roos, Beaupréstraat 11, Assebroek Brugge
Etentje Amnesty
Deadline vragen quiz
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