Verslag vergadering LG 51 van 27 september 2016
1) Aanwezig: Kathleen, Mieke, Joyce, Marc, Kelly, Dominic,
Verontschuldigd: Christine, Johan, Roos, Filip,
2) Goedkeuring verslag juli-augustus 2016: ok
3) Briefschrijfacties en petities
a) Colombia: geen
b) Amnesty in actie, voorbereid door Kelly
Papoea-activist Steven Itlay en 13 anderen verzamelden zich op 6 april 2016 bij een kerk om
samen te bidden als steunbetuiging aan een organisatie die zich geweldloos inzet voor een
onafhankelijk West-Papoea. De autoriteiten pakten Itlay op en klaagden hem aan voor
rebellie. Hij kan levenslang krijgen. Itlay wordt vastgehouden in een kamer zonder daglicht of
goede ventilatie. Door de slechte omstandigheden is zijn gezondheid niet goed. De politie
weigert hem echter door een arts te laten onderzoeken en behandelen. Ook zijn familie mag
maar tien minuten op bezoek komen. Ze mogen niet in hun eigen Papoea- taal spreken en
worden streng in de gaten gehouden.
We schrijven naar de autoriteiten van Indonesië en vragen zijn vrijlating.
c) MENA, voorbereid door Mieke
Egypte: De autoriteiten pakten Islam Khalil (20j) in 2015 op omdat hij lid zou zijn van een
verboden politieke organisatie. Hij werd geboeid en geblinddoekt, geslagen en kreeg
elektrische schokken. Khalil bekende uiteindelijk. Hij was in totaal 122 dagen onvindbaar.
Gelukkig werd hij eindelijk vrijgelaten. De Nationale Veiligheidsdienst van Egypte blijft echter
mensen ontvoeren en martelen. Sinds begin 2015 nam het aantal gedwongen verdwijningen
flink toe. Er wordt geen onderzoek ingesteld naar meldingen van marteling en de daders
kunnen ongestraft hun gang gaan.
Brief naar de Egyptische president Al-Sisi. We vragen een einde te maken aan het gebruik
van gedwongen verdwijning, marteling en andere vormen van mishandeling door zijn
veiligheidsdiensten.
Iran: Op 4 juni begonnen de Iraanse muzikant Mehdi Rajabian en zijn broer en filmproducent
Hossein Rajabian aan hun gevangenisstraf van drie jaar voor de 'belediging van islamitische
heilige waarden, verspreiding van propaganda en illegale audiovisuele activiteiten'.
Amnesty beschouwt hen als gewetensgevangenen. Yousef Emadi, die samen met hen
gearresteerd en berecht werd, blijft vrij.
Mehdi Rajabian, Hossein Rajabian en Yousef Emadi werden in oktober 2013 gearresteerd.
Gedurende 18 dagen zaten ze vast op een onbekende locatie, waarna ze twee maanden
incommunicado opgesloten zaten de Evin-gevangenis. Daarna kwamen ze op borgtocht vrij.
Ze verklaarden dat ze werden geslagen en elektrische schokken kregen toegediend om
'bekentenissen' af te leggen. Deze bekentenissen werden als bewijs gebruikt om hen te
kunnen veroordelen in de rechtbank. Hun proces was een schertsvoorstelling van drie
minuten.
Brief naar de Iraanse autoriteiten. Mehdi en Hossein moeten onmiddellijk en
onvoorwaardelijk worden vrijgelaten. Vrijheid van meningsuiting moet gerespecteerd
worden. Mehdi moet de juiste medische zorg krijgen en de aantijgingen over foltering
moeten onderzocht worden.
d) Israël / Palestina: geen
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4) Andere inhoudelijke acties
a) Schrijfmarathon 17 december 2016
i) Waar: in cafetaria van de Snuffel.
ii) Info doorgeven met sucessen van 2015.
iii) Hogescholen: Kathleen en Kelly doen nog het nodige.
iv) Cases: Indonesië: leraar, Azerbejan: grafitie, Kameroen: sms, Turkije: advokaat,
Malawi: albino, Egypte: fotojounalist, Iran: lid van Koerdische opositiegroep,
Peru: actie tegen goudmijn, Canada: actie tegen bouw dam,
China: stichter website Oegoeren, USA: Snowden
v) De goednieuws ivm vorige jaar zal getoond worden
vi) Vooraf een persbericht. Eventueel VIP-personen uitnodigen: Kamagurka, David Galle,
ook gemeenteraad en ocmw-leden uitnodigen
vii) Reclame: oxfam, scholen en flyers verdelen
flyers via Marc
b) Updates 2014-2015: De vrijlating van vier Congolese pro-democratische activisten,
waaronder gewetensgevangenen Fred Bauma en Yves Makwambala, is heuglijk nieuws.
Maar zolang de aanklachten gehandhaafd blijven, lopen ze nog steeds het risico opnieuw
gearresteerd te worden.
.

c) 26ste Schrijf-ze-vrijdag op 21/10: thema: ‘Met kinderrechten speel je niet’
5) Fondsenwervende activiteiten
a) Etentje: 19 november, in lagere school Spiegelrei. Thema: Colombia. Prijs: 25 €
brief en ppt via Marc. Eten en organisatie: vrienden van de Après.
Promotie via Oxfam via Marc, Vorming Plus via Kelly
Eventueel tssin Salsa-initiatie door Karlien
Extra aandacht: voorzien 2tal waterkokers en thermos voor koffie en thee
b) Quiz: deadline vragen = 15 december 2016 Thema = ‘on the move’. Prijzen verzamelen.
Plaats: Minnewater: Marc vraagt aan. Datum: 17 maart 2017, ingang vanaf 19u30
Opstellen vanaf 17u
c) Kaarsenverkoop: Weekends :25-26/11 en 2-3/12 en 9-10/12. Zoeken naar vrijwilligers!
Kathleen noteert de keuze van de kaarsen en Johan bestelt.
Voorstel is twee WE’s; eentje DH en eentje Colr, indien mogelijk drie WE’s.
d) Kelly stelt rommelmarkt voor in de lente, te organiseren met Vorming Plus. Wordt vervolgd.
e) Concert harp en gitaar met zuid-Amerikaanse muziek: Marc&Mieke bekijken met muzikant,
en zien wat mogelijk is. Wordt vervolgd.

6) Duiding dossiers
a) Colombia: persbericht: 11/9 moordaanslag op Néstor Iván Martínez, lid van de Consejo
Comunitario en eind augustus werden drie Indianen doodgeschoten leiders van Comité de
Integración del Macizo Colombiano, CIMA . Volgens MRorganisatie zijn er al 35
MRverdedigers in de eerste helft van het jaar vermoord. Deze moorden zijn een
schaduwzijde op het vredesakkoord. Ook is volgens AI het nu al duidelijk dat schuldigen aan
moorden een lichte straf zullen krijgen. Ook zullen vele daders, lid van paramilitairen
groepen, hun straf ontlopen en niet vervolgd kunnen worden. Vele slachtoffers zullen nooit
vergoed worden voor het verlies van hun familie of verlies van ontnomen land. Het aantal
moorden die er geweest zijn tijdens het conflict eist een grote tol en de vraag is hoe het
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vredesakkoord daar een antwoord op kan geven. Wordt vervolgd!
b) DAF Palestina / Israël: geen verder nieuws
c) MENA
Artikel in de krant van ‘De Morgen’ over vrouwen die vervolgd , vermoord of verdwenen
zijn. Alle deze actieve vrouwen kwamen op voor de vrouwenrechten.
7) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal.
a) Vluchtelingenbeleid op AI-dag. Discussie over: spreidingsplan in EU en deal met Turkije.
Balkanroute gesloten waardoor minder vluchtelingen in eerste maanden maar nu terug een
grotere stroom via Libië.
b) Reizende fototentoonstelling over artikel 1 van de universele verklaring van de rechten van
de mens. Te gebruiken voor bv. schrijfmarathon. Of in de bib? Kathleen vraagt dit nog na bij
Ludo.
c) Handtekeningen op Sfinks- en Dranouter festival: 954 handtekeningen en 123 donateurs
d) Standaardsolidariteitsprijs 3de prijs voor AI
e) Internationale besluitsvorm: veranderen van manier van stemmen op de ICM: elke sectie
kan stemmen volgens aantal leden per sectie
Nieuw voorstel stemming: 1 stem per sectie of via website stemmen per lid. Maar wie is nu
lid?
Logge structuur opvangen via voorbereidende vergaderingen om dan jaarlijks internationaal
te vergaderen. Tijdens die voorbereidende vergadering zitten ook mensen van Int.secretariaat wat problemen kan brengen over de besluitvorming in overeenstemming met
gevoeligheden binnen de secties.
Wordt AI een Int. organisatie met actieve leden, of een Int. organisatie met leden en
donateurs of een Int. instituut met donateurs?
d) Lijst medewerkers wordt bijgewerkt; Nog enkele namen te kontroleren.

8) Update Demand dignity camapgne in Brugge
a) 15/10: instaptheater met scènes gericht op ‘recht op wonen’.
In provinciaal hof 13u30 – 17u30 Kathleen is deelneemster, wie stapt mee in ???
b) inleefweek: je kan nog inschrijven van 8/10 tot 15/10
c) fietstocht op 8/10
9) Varia
Vergaderstructuur: prima; want na het actieve deel kan, wie vroeg naar huis moet, met de
nodige info en inbreng vertrekken. Vandaag was de vergadering 1 uur langer dan voorzien door
o.a. de grote boterham via e-mail van Johan.

Data
02/10 Refugee Walk
15/10 Werelddag verzet tegen armoede – provinciaal hof, namiddag met instaptheater.
21/10 Schrijf ze Vrijdag
25/10 Volgende vergadering 20u bij M&M
19/11 Etentje Amnesty
22/11 Leerstoel Amnesty
25/11 – 10/12 kaarsenverkoop
17/12 Schrijfmarathon
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