Verslag vergadering LG 51 van 26 april 2016
1) Aanwezig op tijd : Kathleen, Mieke, Christine, Roos,
Aanwezig later : Dominic (om 22.06 uur)
Verontschuldigd: Marc, Joyce, Johan, Kelly
2) Goedkeuring verslag maart 2016: ok
3) Colombia UA
UA 09/8815A: doorsdbedreigingen aan mensenrechtenactivisten (Comité de
Solidaridad con los Presos Políticos en MOVICE) en vakbondslui (CUT) op 11 april
doodsbedreiging via een bericht onder de deur geschoven waarbij ze tot militair
doelwit werden verklaard van de Autodefensas Gaitanistas (paramilitairen) Al in
eerste drie maanden 2016 19 mensenrechtenverdedigers vermoord.
4) Schrijfmarathonacties
2014 Raif Badawi : Geen ambassade-acties meer iedere maand maar wel rond
strategische data, actueel, creatief
2015 Phyoe Phyoe Aung : vrijgelaten in Myanmar (persbericht 12/04) samen met nog
10-tallen andere activisten! Er zijn nog wetshervormingen nodig in Myanmar en alle
gewetensgevangen dienen vrijgelaten te worden!
5) Jayyus en Palestina
a. Geen nieuws, circusartiest update zie vorige keer
6) MENA update en acties
a. Goed nieuws : vrijlating Mahmoud Hussein : vastgehouden owv boodschap op
T-shirt, 2 jaar vastgezeten (we schreven destijds)
b. Goed nieuws : Verdrag van Istanboel geratificeerd door België : halt aan
geweld tegen vrouwen in Europa (Raad van Europa)
c. SOS Europa :
 Turkije : vluchtelingenakkoord is schending mensenrechten omdat
vluchtelingen in Turkije niet veilig zijn. Gevaar om teruggestuurd te
worden naar landen waar het niet veilig is. Kinderen kunnen niet naar
school. Blijven in detentiecentra waar ze mishandeld worden of terug
naar Syrië. Vluchtelingen worden in massa terug over de grens gezet en
dit werd gedocumenteerd in ai- rapporten. Amnesty wil dat deal stopt
en voerde hiervoor lobby en acties, ook in Brussel, maar Europese
leiders blijven blind en doof. Akkoord lost de crisis niet op.
 Asielsysteem in Griekenland werkt niet, vluchtelingenstroom zal niet
stoppen. Toestand in Idomeni en Griekse eilanden is abominabel.
 Jordanië : zie rapport, slechte toestanden in vluchtelingenkampen bij
gebrek aan geld. Geen toegang gezondheidszorg, extreme armoede.
Meer financiering en internationale hervestiging zijn nodig.
 Europese commissie zal amnestyrapport onderzoeken.
 Acties : Ai petitie. = MOOOV
d. Executies gestegen in MENA landen : Executies stijgen wereldwijd door 3
landen in : Pakistan : 320 mensen (hoogste ooit geregistreerd door Ai) Iran
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977, ook 4 -18 jarigen, Saoedi Arabië 158 (stijging 76 procent), veel door
onthoofding. Opmerkelijke stijging in Egypte en Somalië. 25 landen voeren
executies uit in de wereld (terwijl 22 landen in 2014). Top 5 : China, Iran,
Pakistan, Saoedi Arabië en VS. Piek in 2015 in MENA gebied : enkel niet
uitgesproken in Oman en Israël , in 8 landen ook effectief uitgevoerd.
e. WK QATAR : buitenlandse arbeiders in DOHA zijn slachtoffer van uitbuiting,
mensenrechtenschendingen en dwangarbeid. “Six construct” een filiaal van
Belgisch Besix vormde een joint venture met Qatarese bedrijf Midmac en heeft
hoofdverantwoordelijkheid voor de werken in Khalifa stadion. FIFA reageert
niet ondanks 5 jaar van beloftes. Amnesty rapport is opgesteld aan de hand van
interviews van arbeiders van bouwwerken en tuinarbeiders die misbruik
melden. Er zijn ronselaars die de arbeiders moeten betalen, erbarmelijke
omstandigheden, achterstallige lonen, schulden voor de reis. Problemen met
vergunningen, paspoorten, terugreisvergunningen. Dwangarbeid onder druk
van bedreiging met klacht aan politie en achterhouden van lonen. Februari
2016 : herevaluatie na amnesty-rapport, soms betere omstandigheden al.
Kafala-systeem is boosdoener : beschermheerschap : buitenlanders kunnen
land niet verlaten zonder toestemming werkgevers.
f. Marokko : zie website : brief aan de volksvertegenwoordigers in België :
België steekt kop in zand voor folteringen in Marokko. Bij ratificatie
samenwerkingsverdrag inzake terrorisme werden waarborgen afgesproken
inzake foltering, ondanks aandringen amnesty. Weerslag op Belgische
rechtsorde zie zaak Ali Aarrass. Europees Hof voor de Rechten van de Mens
veroordeelde België inzake El Haski, die werd veroordeeld door een Belgische
rechtbank ondanks bewijs verkregen door foltering in Marokko.
7) Amnesty intern(ationaal)
a. Amnesty in beweging : Co-voorzitter Hilde: een collega in maelbeekaanslag
betrokken en overleden.AI veroordeelt de aanslagen .
b. Amnesty inhoud:
 reactie op onze brief voor Congo over kinderarbeid door Apple
 amnesty rapport : doodstraf in 2015 : 1634 mensen geëxecuteerd het
hoogste aantal sinds 1989 (zonder in aanmerking nemen van China) In 4
landen werd in 2015 de doodstraf geschrapt: Madagaskar, Fiji, Congo en
Suriname. In Mongolië wordt hij in 2016 afgeschaft. In totaal is de
doodstraf afgeschaft in 102 landen, dat is de meerderheid. In Europa voert
nog enkel Wit-Rusland de doodstraf uit.
c. Amnesty Internationaal : Algemene Vergadering : Kathleen en Kelly waren
aanwezig :


begroting :
- eerste drie maanden 2016 positief (3000 nieuwe schenkers), cijfers
worden gehaald met Direct Result en Appco.De Doelen tav leveranciers
hoger gesteld dan begroting
- verslag kascommissie : positief omdat interne DD slechts in nood wordt
georganiseerd en omdat niet de volledige spaarpot wordt opgebruikt. Dus
geen lening nodig. Fondsenwerving kan afgetrokken worden van
internationale bijdrage. Meerjarenprojectie realistisch? Break even in 2018
- begroting 2016 : 700.000 euro negatief wordt goedgekeurd
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- Wel bezorgdheid rond Ethisch Fondsenwerving : Zijn jobs afhankelijk
van het resultaat? Appco niet in overeenstemming met EF: vergoeding van
wervers is voor een deel volumegebonden… EF kunnen we dat nog
onderschrijven? Eventueel is dit een aandachtspunt voor volgend jaar ?
resoluties : onze SAM-resolutie in werking : voor Burundi -verwachtingen voor groepen : volgt in komende maanden
Internationale besluitvorming verandert ; Global Assembly (jaarlijks maar
kleiner) We kunnen bezoek vragen van Hilde hieromtrent naar onze
vergadering, beter later plannen wegens nog in evolutie.
terrorisme en veiligheid in Europa : meer info bij Kathleen en Kelly
Getuigenis van Pierre Claver uit Burundu, mensenrechtenactivist die een
kogel in de keel kreeg. Hij blijft actie voeren.

d. Amnesty in Actie :
 Idee: huiskamerconcert organiseren in een woonkamer. Enkele voorstellen: actie
aan verbinden,… Hangt af van je doel.Vergeet dan Sabam niet!
 Actie:
o voor Dominicaanse Republiek: voor een meisje van Haïtiaanse
oorsprong die er niet kan ingeschreven worden en dus “spookinwoner”
is. Brief aan autoriteiten om de Dominicaanse nationaliteit te kunnen
krijgen.
o Brief voor Rusland :Sergei Nikiforov die in hoger beroep veroordeeld
werd tot 4 j gevangenis en een boet vanwege omkoperij en
ambtsmisbruik. De aanklacht is volgens AI verzonnen.
Hij is een leider van de Evenki gemeenschap die door de mijnbouw
wordt getroffen.
e. In Brugge:
 Mooov: petitie voor de vluchtelingen. We mochten niet op de openingsavond staan
waardoor er veel petities minder ondertekend werden.De opkomst van filmkijkers
is precies minder, de kassa is verplaatst.
 Moederdag 8mei: Burkina Faso: tegen kindhuwelijken. Wat al veranderde moet
nog in acties omgezet worden. Er zijn te weinig kandidaten om hier actie te
voeren.
 Feest in het Park: volgende keer :actie rond vluchtelingen?
 Voorstellen Av :Oostende: enkel 2 mensen doen er nog acties. Hun voorstel is om
eens iets samen met ons te doen.
 Idee van Kelly: we hebben weinig voeling met de Hogescholen in het Brugse.
AI is er niet echt aanwezig. Een vast aanspreekpunt is nodig. Wat is een goed
moment? November? Februari? Een schrijfmarathon organiseren in een
hogeschool?
* Taakverdeling:Volgende keer
f. Demand dignity : dialoogstad : wijziging van de werking owv niet aan bod komen van
mensen in armoede : kernvergaderingen : ervaringsdeskundige, verantwoordelijke stad en
vereniging, dit wordt dan teruggekoppeld aan grote vergadering (vier keer per jaar) . Wat
is de zinvolheid voor Amnesty om nog deel te nemen aan de vergaderingen. Inbreng
amnesty? Gesprek met Jo hierover.
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8.Fondsenwerving



Etentje en quiz zie vorige keer
Andere ideeën fondsenwerving : 14 –daagse in Rixensart;
Data
MOOOV 20-28 april
31 mei 2016 volgende vergadering waar : Marc en Mieke
25 juni FEEST in ‘t PARK
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