Verslag vergadering LG 51 van 30 augustus 2016
1) Aanwezig: Kathleen, Mieke, Roos, Joyce, Johan, Marc, Christine
Verontschuldigd: Kelly, Dominic
2) Goedkeuring verslag juni 2016: ok
3) Nieuw vergaderconcept: uit te proberen. Eerst de acties, later de achtergrondinfo (kan korter of
langer in functie van tijd).
4) Briefschrijfacties en petities
a) Colombia: UA update 82/15 Miguel Briceno El Porvenir met de dood bedreigd.
b) Amnesty in actie, voorbereid door Kelly
i) Mexico: onschuldige vrouwen in de gevangenis om arrestatiecijfers op te krikken. Zie
ook schrijfmarathon: agenten arresteren vrouwen zonder bevel om zo hun cijfers in
oorlog tegen drugs op te krikken. Ze worden ook vaak gefolterd en verkracht.
Politiegeweld is duidelijk maar de overheid doet niets.
ii) DR Congo: MR activist opgesloten: Christopher Ngoyi in januari opgepakt. Is een activist,
actief in de oppositie. In februari verscheen hij voor een rechtbank; zijn proces loopt
nog. Volgens AI is hij een gewetensgevangene.
c) MENA
i) Geen schrijfactie, wel petitie om schorsing van Saoudie Arabië in VN MR raad. S.A
beloofde toen de MR te respecteren, maar doet dat niet; integendeel, ze gebruiken de
MR raad om kritiek te pareren. Ze vallen ook Jemen aan met o.a. clusterbommen, MR
activisten in de gevangenis, veel executies, veroordelingen bij minderjarigen, … Petitie
vraagt aan VN lidstaten om maatregelen te nemen om de rechten van inwoners van
Jemen en S.A. te beschermen en tot dan S.A. te schorsen als lid van de VN raad. Om deel
te nemen aan de petitie: zie AIVL / acties  daar petitie ondertekenen.
ii) Emailactie voor Syriërs die gedwongen naar Turkije zouden moeten terugkeren vanuit
Griekenland. Geen garantie dat Turkije hun rechten respecteert. Vraag aan Griekenland
om hun aanvraag in Griekenland te behandelen en vluchtelingen niet terug te sturen. Zie
ook AIVL / actie.
iii) Petitqie voor WK voetbal in Qatar: veel migranten werken aan de infrastructuur, maar
worden uitgebuit. Er is sprake van dwangarbeid en verhinderen dat ze zouden
terugkeren. Petitie gericht aan FIFA en sponsors. Zie ook AIVL / actie.
d) Israël / Palestina: er was een actie tijdens verlof, maar nu geen recente acties.
5) Andere inhoudelijke acties
a) Schrijfmarathon 2016: plannen om samen te werken met de Brugse hogescholen.
i) Waar: Snuffel is ok. In de cafetaria is het prima omdat je veel passage hebt. Later op de
avond was wat moeilijker, maar we zien wel hoe het loopt.
ii) Wanneer: voorlopige datum 17/12; te bespreken met Snuffel.
iii) Info doorgeven met sucessen van 2015.
iv) Hogescholen: Kathleen bekijkt met Kelly of en hoe ze dat zal oppakken.
b) Updates 2014-2015
i) Koerd gevangen in Iran met doodstraf toen hij nog minderjarig was; bij een actie was een
lid van de revolutionaire garde overleden. Vanuit de gevangenis heeft hij een dankwoord
geschreven. Hij zal een nieuw proces krijgen; gepland op 12 juli, maar uitgesteld tot 7/9.
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ii) Vrouw veroordeeld in El Salvador toen ze een miskraam gekregen had op beschuldiging
van abortus. Voorstel van een oppositiepartij om gevangenisstraf voor abortus op te
trekken tot 50 jaar! Team Latijns Amerika van AI heeft in juni 185.000 getekende brieven
of petities overhandigd. Daarvoor had de minister ook nog andere brieven ontvangen.
Resultaat van ontmoeting tussen AI team en minister is dat er zou nagegaan worden wie
haar onderzocht heeft. Verdere info is niet erg duidelijk.
c) Schrijf-ze-vrijdag op 21/10: nog geen verdere info.
6) Fondsenwervende activiteiten
a) Etentje: 19 november, in principe in lagere school Spiegelrei. Thema: we vragen
Colombiaans aan Rudy. Plaats te bevestigen door directeur in september. Marc vraagt na.
Ook doorgeven aan Vorming Plus om op de website te zetten. Prijs te bepalen in functie van
ingrediënten; even wachten op volgend weekend, dan weten we ook hoeveel volk er kan
meewerken van de Après.
b) Quiz: deadline vragen = 15 december! Thema = “on the move”. Ook prijzen zoeken. Plaats:
Minnewater zou nog altijd moeten lukken. Datum: voorlopig 17 maart 2017. Iedereen kijkt
na tegen volgende vergadering of deze datum mogelijk is.
c) Kaarsenverkoop: nog geen bestelformulier op de website. Weekends in functie van
toelatingen. We mikken voorlopig op weekends 2-3 en 9-10/12. Zoeken naar vrijwilligers!
We vragen ook na of we aan Bioplanet kunnen verkopen. Vraag naar “mooiere kaarsen”!
Wie naar de Amnesty dag gaat kan het probleem van de kaarsen aankaarten!
d) Kelly stelt rommelmarkt voor in de lente, te organiseren met Vorming Plus.
e) Concertje harp en gitaar met zuid-Amerikaanse muziek: Marc bekijkt met muzikant, en ziet
wat mogelijk is. Ook zaal is belangrijk, drankje erbij zou goed zijn.
7) Duiding dossiers
a) Colombia: wapenstilstand en vredesakkoord (nog niet formeel ondertekend en er moet nog
een referendum over komen). Persbericht AI: goed dat akkoord er is, maar vraag is of
rechten van slachtoffers gegarandeerd zullen zijn. Wat met moorden, gedwongen
ontheemding, foltering enz.? Daarbij waren niet alleen FARC, maar ook regering en
paramilitairen betrokken. En veel geweld was niet rechtstreeks gelinkt aan conflict met
FARC, dus zal dat geweld ook stoppen? Hoe zal de overheid verzekeren dat daders van MR
schendingen voor het gerecht worden gebracht. Er moeten ook garanties komen voor
rechten van bepaalde groepen die extra geviseerd werden zoals boeren, afro-amerikanen
enz. Eén van de probleempunten is het inrichten van safety zones waar FARC militanten hun
wapens zullen kunnen inleveren. Vrees is dat de FARC daar het bestuur zal overnemen. Er
blijft ook een groot probleem met grond.
b) DAF Palestina / Israël: geen verder nieuws
c) MENA
i) Goed nieuws uit Oman: activist vrijgelaten, maar heeft wel zijn spijt moeten uitdrukken.
Hij is een voorbeeld van patroon van intimidatie doort de Omaanse overheid.
ii) Gisteren 20.000 handtekeningen afgegeven aan Turkse ambassade met vraag om de MR
te respecteren. Dat de daders van de staatsgreep vervolgd worden is één zaak, maar er
wordt een enorme klopjacht georganiseerd op veel mensen met andere meningen die
wellicht niets met de staatsgreep te maken hebben. Veel getuigenissen over marteling,
verkachting, …
iii) 10 jarig meisje geêvacueerd uit Syrische stad; ze was gewond door sluipschutters toen ze
voor haar moeder medicijnen ging halen.
iv) Marokkaanse activiste vrijgelaten.
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8) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal
a) Voorzitter en directeur van AIVL naar Barcelona voor uitleg over werk in diverse landen
b) Reizende fototentoonstelling over artikel 1 van de universele verklaring van de rechten van
de mens. Zouden we daar iets mee kunnen doen? Na te vragen hoe groot. Bv. voor
schrijfmarathon. Of in de bib? Maar dat blijkt moeilijk te zijn. Even vragen aan Ludo?
c) 17 Amnesty dag in Gent: creatief actievoeren, AI basiscursus, infosessie vluchtelingen,
schrijfmarathon flits, getuigenis, etnisch profileren, infosessie over internationale
besluitvorming. Wie gaat? Christine (Rudy wil ook meegaan), Kathleen. Mark en Mieke
weten het nog niet. Johan kan niet.
d) Deur-aan-deur en straatwerving; nu al 10.000 schenkers erbij gekomen.
e) Han Verleyen stopt bij AIVL.
f) Reactie Humo: AI zou aanwezig geweest zijn op de manifestatie voor vrijlating van gezochte
terrorist Oussama Atar. AI vroeg wel medische bijstand (de actie van AI ging ook daar over),
de manifestatie vroeg zijn vrijlating. AI was wel op de manifestatie aanwezig ondanks haar
vraag voor medische bijstand, niet voor vrijlating. AI had daar ook niet aanwezig moeten zijn.
In de communicatie hierover is AIVL wel niet duidelijk geweest en dat brengt schade aan.
g) Lijst medewerkers: nog bij te werken.
9) Update Demand dignity camapgne in Brugge
a) We doen niet meer mee, maar we blijven wel op de hoogte van wat er gebeurt.
b) 15/10: instaptheater met scènes gericht op “recht op wonen”. In provinciaal hof in de
namiddag
10) Varia
a) Activiteiten Oostende: ze organiseren i.s.m. andere organisaties (Oxfam, Pax Christi en
Broederlijk Delen) “dadels en olijven”: debatavond op 10 maart rond Israêl-Palestina. Er
komt ook nog een film in november en een matinee boekbespreking op 11 december.
Kathleen stuurt de mail door naar LG51 en 204. Ook als er nieuwe data zijn.
b) Evaluatie nieuw vergaderconcept: volgorde is goed. Wanneer iemand vroeger door moet, dit
best zeggen in het begin van de vergadering zodat daar rekening kan mee worden gehouden.
c) Rudy moet dringend beslissen over zijn gewonnen schilderij bij de quiz 2015. Want anders
doet Michèle het naar de brocante.
d) Amnesty leerstoel: MR prijs die jaarlijks wordt toegekend.

Data
17/09
27/09
02/10
15/10
21/10
19/11
22/11

Amnesty dag in Gent – De Centrale, Gent
Vergadering LG51 bij Kathleen
Refugee Walk
Werelddag verzet tegen armoede – provinciaal hof, namiddag met inspringtheater.
Schrijf ze Vrijdag
Etentje Amnesty
Leerstoel Amnesty
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