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Verslag vergadering LG 51 van 31 mei 2016 
 

1) Aanwezig: Kathleen, Mieke, Roos, Joyce, Kelly, Johan 
Verontschuldigd: Marc, Christine 

 
2) Goedkeuring verslag april 2016: ok 

 
3) Colombia UA 

 
UA 93 16  Doodsbedreigingen aan leiders van La Toma; ondertekend door “bandas 
criminales” = nog altijd actieve paramilitaire groepen die belangen hebben in mijnbouw. 

 
       4) Schrijfmarathonacties 
  
a. 2014 Raif Badawi : 2 jaar na veroordeling en daarvoor is weer actie gevoerd aan de ambassade; hij 
is ondertussen ook verhuisd van gevangenis sinds december 2015. 
 
b. 2015 updates: Kostas (homovluchteling in Griekenland en daar aangevallen; bij werelddag tegen 
homofobie heeft AI aan de Griekse overheid brieven gegeven voor hem; strafklacht voor aanval op 
hem is geseponeerd omdat de aanvallers onvindbaar zouden zijn; AI heeft ook gesprek gehad met de 
Griekse overheid; case zal wellicht gesloten worden; wetgeving in GR wordt wel verder opgevolgd); 
Mummadad Bekshanov (Oezbekistan; 15 jaar gekregen in 99 wegens ondermijning staatsgezag en 
nog eens vier jaar erbij; actie door lokale afdeling van AI tegen foltering die vaak voorkomt, ook bij 
Mummahad; in schrijfmarathon meer dan 200.000 brieven: hij is één van de langst vastzittende 
journalisten ter wereld); El Salvador / Theodora (Amnesty delegatie heeft haar bezocht; ze stelt het 
redelijk goed; er was geen vergadering mogelijk met de minister van justitie, dus petitie kon niet 
afgegeven worden). 
   
c. 2016 plannen hogescholen in het Brugse: doel is om iets met hen te organiseren als 
schrijfmarathon. Kelly zoekt uit waar we contacten kunnen vinden (studentengroepen of clubs, 
directies).  Dan zo snel mogelijk als de pakketten beschikbaar zijn.  Praktisch hen aanschrijven vanaf 
begin september. 
 
5) Jayyus en Palestina 

 
a. Vraag van de twee filmmakers om 10 USD voor skatecircuit voor kinderen; maar actie 

is ruimer dan dat: het gaat over sociaal contact, vorming, positieve ontwikkeling. 
Meer info via website www.igg.me/at/SkateQilya www.Qalqilyathefilm.com  

 
4) MENA update en acties 

 
a. AI petitie voor ter dood veroordeelde Ali Al Nimmer overhandigd aan Saoedische 

ambassade.  Hij was 17 toen hij werd gearresteerd en bekende onder foltering. 
b. Goed nieuws : Iraanse kunstenares vrijgelaten. Ze kreeg 12 jaar cel wegens kritische 

kunst. 
c.  Brief voor filmmaker en muzikanten in Iran; ze kregen 6 jaar voor artistiek werk 

waarin ze Islamitische instanties zouden beledigd hebben.  Ze kregen drie minuten 
rechtbank en hebben bekend onder foltering; er was geen toegang tot advocaat. 

d. Info over vluchtelingen op Griekse vasteland in miserabele omstandigheden door 
afsluit van de Balkan route. Europa moet dringend vluchtelingen uit Griekenland 
halen.  Griekenland wordt opgeroepen om zijn vluchtelingenbeleid te verbeteren en 

http://www.igg.me/at/SkateQilya
http://www.qalqilyathefilm.com/
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Europese landen moeten Griekenland ondersteunen en hun verantwoordelijkheid 
nemen voor spreiding van vluchtelingen. 
  

 
5) Amnesty intern(ationaal) 

 
a. Amnesty in beweging :  historische uitspraak over foltering door politie in Filippijnen: 

rechtbank heeft voor het eerst een agent veroordeeld voor marteling. 
b. Amnesty inhoud: leerstoel 2016 gaat naar Peter Piot op 22 november; info over 

oliewinning in de Nigerdelta door Shell met veel vervuiling, bedreigingen, MR 
schendingen enz.  Tussen ’99 en 2009 voerde AI actie met veel rapporten en doel om 
te responsabiliseren van bedrijven. Dat haalde niet zoveel uit, en daarom heeft AI 
zich specifiek op Shell gaan richten.  Shell heeft dit uiteindelijk erkend en zal 
schadevergoeding betalen aan de lokale bevolking voor o;a. lekken.  De case van 
Shell is goed om lessen te leren voor andere gelijkaardige acties zoals ontginning van 
kobalt enz. 

c. Beweging: aantal leden 2370 leden meer dan in 2014.  Twee groepen meer dan in 
2014; in West-Vlaanderen 14, maar niet zeker dat het allemaal klopt! 

d. Amnesty dag op 17 september. 
e. Schrijfacties: zie ook wat Mieke al vertelde; brief voor Tibetaanse blogger die 3 jaar 

gevangenisstraf na oneerlijk proces; blog ging over toenemende aanwezigheid van 
politie op straat. We roepen China op om hem vrij te laten. Ook nog brief voor twee 
Sjiitische activisten in Saoedi Arabië; zijn ter dood veroordeeld.  

 
6) Feest in ’t Park 

a. Wat doen? Marc stelt voor om twee grote foto’s te gebruiken: Brussel met daarvoor 
een mooi gedekte tafel, en een kapot geschoten stad met daarvoor een vuile tafel 
vol zanden kapot servies.  En daartussen een slagboom (Raven heeft er één van een 
andere actie).   

b. Voor kinderen: met vingerverf een handafdruk maken, op groot papier afdrukken als 
symbool om de slagboom te helpen omhoog duwen. 

c. Nodig: vingerverf, rol en bakje (Kelly); rollen papier (Kelly, vraagt na in Antwerpen of 
ze beter een rol of aparte papiertjes kunnen gebruiken voor actie; bidons voor water 
(Kathleen); teil + zeep + handdoeken en huishoudpapier (Kelly). 

d. Quiz met 10 vragen over vluchtelingen.  Kathleen vraagt of AI nog iets liggen heeft 
om aan de deelnemers te geven (sticker, …) 

e. We kunnen ook iets met foto’s van Raven doen.  
f. We gebruiken de duct tape tent want meer plaats, ander voorstel was een party tent 

van Kelly  Johan brengt mee + vier klapstoeltjes. 
g. Mieke zorgt voor aankleding tafels. 
h. We hebben ook nog een vierde tafel nodig ‘2 voor aankleding, 1 voor info, 1 voor 

schilderen  Kathleen vraagt of we nog een extra tafel kunnen krijgen, zo niet 
bekijken we wie nog plooitafels heeft. 

i. Johan brengt T-shirts, kaarsen en kas mee. 
 
 

7) Demand dignity 
 

a. Dialoogstad: we trekken ons terug want we hebben daar geen echte rol meer.  We 
willen nog het verslag ontvangen en we blijven geïnteresseerd in dialoogtafels. 

b. 15 oktober: idee = muur + instaptheater over wonen. Er zou ook een fietstocht zijn 
op 8 oktober. 
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8) Fondsenwerving 

 
a. Etentje: thema?  Vragen aan Rudy; zaal voorzien (Mieke en Marc) 
b. Quiz 
 

 

Data 
25/06 FEEST in ’t PARK 
28/06 Vergadering bij Joyce, ‘t Hoge 14 
17/09 Amnesty dag in Gent 
21/10 Schrijf ze Vrijdag 
19/11 Etentje Amnesty 
22/11 Leerstoel Amnesty 


