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Verslag vergadering LG 51 van 28 juni 2016 
 
 
1) Aanwezig: Kathleen, Mieke, Roos, Joyce, Kelly, Johan, Marc, Dominic 

Verontschuldigd: Christine 
 
 
2) Goedkeuring verslag mei 2016: ok met één bemerking: Filip had zich verontschuldigd voor de 

vergadering van mei.   
 
3) Colombia UA 
 

a) Wapenstilstand: AI vindt het historisch, maar stelt dat het vredesakkoord nog moet 
ondertekend worden.  Voorzien: demobilisatie van de FARC; regering moet maatregelen 
nemen voor ontwapening FARC maar moet ook garanderen dat de paramilitairen de FARC 
militanten niet zullen aanvallen.  Er blijven veel moorden gebeuren.  Die hebben niets te 
maken met het gewapend conflict, maar zijn economisch van aard: de paramilitairen 
beschermen de belangen van bv. mijnbouw, agro-business, … AI vraagt dus dat er daar 
blijvend onderzoek naar is, dat de daders voor het gerecht worden gebracht.  De 
internationale gemeenschap kan bijdragen door de Colombiaanse regering onder druk te 
blijven zetten.  Er komt in dat kader een politieke missie (ongewapende waarnemers) die 
erop gaan toezien dat het wapenbestand ook effectief wordt toegepast. 

b) Eind vorige maand melding op internationale intranetsite van AI dat Ingrid Vergara opnieuw 
bedreigd is, samen met andere leiders van Movice in Sucre.  Voorlopig nog geen schrijfacties.  
Meer nieuws volgt.  Overigens: beschermingsmaatregelen worden door de regering wel 
voorzien, maar niet altijd uitgevoerd. 

 
4) Schrijfmarathonacties 
 

a) 2014 Raif Badawi: geen verder nieuws. 
b) 2015 updates: Yecenia (Mexico) vrij (zat vast op beschuldiging van moord op haar man) 
c) 2015 updates: Award voor Lucha  
d) Voor acties naar Iran: sturen naar ambassade, niet naar Iran zelf want brieven en pakjes 

komen blijkbaar ongeopend terug.   
e) 2016: Kelly heeft nog geen tijd gehad om hogescholen te contacteren. 

 
5) Jayyus en Palestina 
 

a) Actie voor circusartiest: zat vast in administratieve detentie, had moeten vrijkomen op 13 
juni, maar met 6 maanden verlengd.  Is een klassieke manier van Israël.  Vraag om hem ofwel 
vrij te laten, ofwel in staat van beschuldiging te stellen zodat er ook een proces kan komen. 

 
6) MENA update en acties 
 

a) Egypte: fotojournaist opgepakt bij fotograferen van harde acties van politie.  Hij wordt 
beschuldigd van moord, blijkbaar onterecht.  Hij kan ter dood worden veroordeeld maar 
wacht al bijna 1000 dagen op zijn proces.  Hij heeft ook hepatitis C. 

b) Egypte: Ahmed Abdoullah opgepakt bij demonstraties; is voorzitter van prominente ngo voor 
mensenrechten.  Is ook nog enkele jaren geleden door AI Vlaanderen uitgenodigd.  Hij deed 
ook onderzoek naar verdwenen personen.  Hij wordt dus vooral daarvoor lastig gevallen.  Hij 
kan levenslang krijgen. 
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c) Syriër heeft gelijk gekregen van een beroepsrechter i.v.m. terugkeer naar Turkije dat volgens 
die rechter niet als veilig land kan worden aanzien.  Europa moet dus werken aan verbetering 
van opvang van vluchtelingen in Griekenland en aan spreiding.  AI heeft al weet van 
schending van rechten van vluchtelingen die terug naar Turkijke werden gestuurd. 

 
7) Amnesty intern(ationaal) 
 

a) Nieuws van het raadsweekend. 
b) Groeiscenario zit op schema. 
c) Woordje van de nieuwe directeur. 
d) Goed nieuws: zie hierboven. 
e) Actie: gemeente aanschrijven om te vragen naar herverstigingsplaatsen.  Op die manier 

moeten vluchtelingen hun leven niet wagen en kunnen kwetsbare vluchtelingen meteen van 
de kampen in de conflictregio naar België.  We schrijven een mail naar Renaat Landuyt 
(Kathleen). 

f) Belgische gevangenissen: overbevolking wordt al lang aangeklaagd in het AI rapport, idem 
voor geïnterneerden. 

g) In Rio zijn de laatste 7 jaar 2.500 mensen gedood door de politie, ondanks de belofte dat het 
geweldloze spelen zouden zijn.  Hetzelfde hebben we ook gezien met het WK in 2014. Er 
zullen 65.000 politieagenten en 20.000 militairen ingezet worden voor de openbare orde.  
Dat doet het ergste vrezen voor MR schendingen want het systeem is “eerst schieten, dan 
vragen”. Amnesty volgt de spelen van nabij op. 

h) Sexwerkers: Amnesty vraagt dat ze uit het strafrecht wordt genomen omdat ze dan beter 
beschermd kunnen worden en beroep kunnen doen op diensten zoals gezondheidszorg. 

i) Amnesty dag op 17 september in de Centrale in Gent.  Twee mensen die interesse hebben in 
AI op Feest in ’t Park mee uitnodigen. 

j) Acties 
i) OekraIne: activist voor behoud rechten Krimtataren ontvoerd.  Vastgelegd op beelden. 

Vraag naar opheldering. 
ii) China: Tibetaanse onderwijsactivist die vraagt dat kinderen hun Tibetaanse moedertaal 

leren (alle onderwijs is in het Chinees).  Hij is aangeklaagd voor separatisme en kan tot 15 
jaar gevangenis krijgen. 

iii) Wit Rusland: doodstraf na oneerlijk proces; dit gebeurt in het geheim.  Doodstraf voor 
moord op partner.  Hij zegt onschuldig te zijn.  Belangrijk bewijs dat zijn onschuld zou 
kunnen staven werd niet toegelaten op het proces.  Hij is in beroep gegaan, maar dat 
schort de doodstraf niet op.  Er is ook gratieverzoek ingediend, maar niet duidelijk wat er 
nu zal gebeuren. 

iv) China: mogelijke marteling van twee personen die probeerden een zoon van een MR 
activist te helpen vluchten.  Ze zijn opgepakt in Myanmar.  Daarna verdwenen ze en pas 
in mei 2016 kreeg hun advokaat de beschuldiging.  Ze hebben beide ook gezondheid 
problemen.  Dat samen met risico op marteling is problematisch. 

v) RD Congo: MR activist die afspraak had met generaal is later vermoord terug gevonden.  
Er is een proces geweest, maar politiemensen mochten daar niet terecht staan.  
Aandringen op onafhankelijke onderzoek waarbij ook hogere militairen en politiemensen 
worden onderzocht. 

k) Nieuwe bestuursmodel: ICM hervormen, internationaal bestuur, stemrechten, … Bij AI 
internationaal bestaat er geen rechtsvorm.  Amnesty is een “limited” volgens Engels recht 
waar er geen AV is, dus je kan eigenlijk de bestuurders ook niet ontslaan.  Er zijn op de ICM 
principes vastgelegd voor de internationale vereniging, maar er is nog geen besluit over de 
rechtsvorm.  Ook zou het de bedoeling zijn om meer professioneel te werken, geen 
resoluties meer die specifiek zijn voor een bepaald land. Resoluties op de ICM moeten 
strategisch zijn die de hele organisatie aanbelangen.  Kleinere delegaties met als risico dat 
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diversiteit afneemt.  Als regionale fora voorbereiden, dan is er ook risico dat er teveel als 
regionale blokken wordt gestemd. 
Dat is ingewikkelde materie: Hilde Stals is blijkbaar bereid om dat te komen uitleggen; dan 
kunnen we dat organiseren samen met Oostende, St. Kruis en Oostkamp. Kathleen vraagt of 
ze dat nog ziet zitten en zo ja, wanneer en hoe (eventueel via Skype?).  Dan moeten we 
natuurlijk ook zorgen dat er voldoende deelnemers zijn. 

 
8) Evaluatie Feest in ’t Park 
 

a) Blijft goed idee om iets te doen met en voor kinderen.  Altijd succes!  62  geschilderde 
handjes. 

b) 52 handtekeningen petitie 
c) Beach vlag ontbrak.  Volgende keer niet vergeten, Johan !!! 
d) Vluchtelingenprobleem wel gekend door bezoekers.  Is een thema dat vele mensen beroert. 
e) Aankleding stand zeer goed, algemeen stand was prima. 
f) Quiz was een verdieping. We zouden moeten kunnen aantonen dat de routes wel verlegd 

worden (NVA stelt dat de routes niet verlegd worden naar ItalIë).  Navragen bij Amnesty of 
daar rapporten over zijn = Kathleen. 

g) We kijken eens uit op internet of er tweedehandstenten te vinden zijn. 
 
9) Demand dignity: afgesloten; we worden nog op de hoogte gehouden. 
 
10) Fondsenwerving 
 

a) Etentje 19 november; zelfde zaal, die is al ok.  Thema?  Nog te bekijken met Rudy. 
b) Quiz: deadline: 15 december.  Zou nog in Minnewater kunnen; eens kijken voor datum. 
c) Kelly vraagt eens na voor rommelmarkt met Vorming Plus. 

 
11) Varia 
 

a) 2 geînteresseerden om mee te werken op Feest in ’t Park.  Uitnodigen voor Amnesty dag in 
Gent + schrijfmarathon. 

b) Noord-Zuidraad: we vinden het een goed idee om daar lid van te worden.  Joyce, Kelly en 
Marc hebben interesse om in de N/Z-raad te zetelen.  Ze bekijken onder elkaar wie kan.  
Marc zal de vraag officieel stellen. 

c) Mars voor vluchtelingen in Limburg (40 km).  Wie wil: info bij Dominic. 
 
 

Data 
30/08 Vergadering LG51 bij M&M 
17/09 Amnesty dag in Gent – De Centrale, Gent 
02/10 Refugee Walk 
21/10 Schrijf ze Vrijdag 
19/11 Etentje Amnesty 
22/11 Leerstoel Amnesty 


