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Verslag vergadering LG 51 van 25 oktober 2016 
 
 
1) Aanwezig: Kathleen, Mieke, Marc, Kelly, Christine, Johan, Roos 

Verontschuldigd:  
 
2) Goedkeuring verslag september 2016: ok  
 
3) Briefschrijfacties en petities 
 

a) Colombia: spoedactie van vredesgemeenschap van San José de Apartado: willen niet 
meedoen met guerilla, noch met paramilitairen. Nu worden ze ernstig bedreigd door 
paramilitairen die de wapenstilstand gebruiken om met machtsvertoon de regio in te palmen 
en de vredesgemeenschap te bedreigen.  Ze vernielen ook oogst. Op 3 oktober is huis van 
leidster bezet geweest door paramilitairen, maar gelukkig waren ze dan niet thuis.  Getuigen 
zeiden dat het dezelfde groep betrof die al eerder daar gesignaleerd was.  De paramilitairen 
waren ook andere huizen binnengedrongen en hadden enkele boeren geslagen.  Ze zeiden 
leden van de vredesgemeenschap te zoeken en enkelen van hen te zullen vermoorden om te 
tonen wie daar de macht heeft.  Brief naar president om bescherming te vragen en ook om 
actie te ondernemen om banden tussen leger en paramilitairen te verbreken.  Het leger weet 
immers dat de paramilitairen daar actief zijn maar onderneemt niets.  Deze paramilitaire 
groepen moeten ook ontmanteld worden en burgers moeten het recht hebben om niet 
betrokken te worden in het gewapend conflict.  Sinds de stichting van de gemeenschap zijn al 
zo’n 200 leden vermoord. 

 
b) Amnesty in actie, voorbereid door Kelly 

i) Brief Indonesië: politieke activist ontsnapt aan ontvoering.  Hij is/w as actief in 
vreedzame manifestaties rond Papoea omdat er daar een afscheidingsbeweging is.  Dit 
toont het gevaar in de regio en de straffeloosheid.  De ontvoering is dus mislukt, maar hij 
is ondertussen zeer bang.  Een lid van de beweging waarvoor hij zich inzet is immers 
enkele jaren geleden vermoord.  Vraag naar onmiddelijke maatregelen bij lokale en 
nationale overheid en oproep tot volledig en onpartijdig onderzoek, de resultaten ervan 
te publiceren en de verantwoordelijken te berechten in eerlijk proces; en vraag tot 
mogelijkheid tot vreedzame uiting van mening in de regio. 

ii) Brief Syrische vluchteling: risico op terugsturing naar Turkije.  Als dat gebeurt kan het een 
precedent zijn voor vele andere vluchtelingen.  Hij vertelde AI dat hij tijdens zijn 
pogingen om Syrië te ontvluchten werd gearresteerd en geslagen door de Turkse politie.  
Zijn aanvraag in Griekenland werd afgewezen omdat Turkijke beschouwd wordt als veilig 
land.  Maar dat is dus niet zo.  Ernstige bezorgdheden over hoe vluchtelingen worden 
behandeld als ze worden teruggestuurd uit andere landen. Vraag dat hij niet terug wordt 
gestuurd, dat zijn aanvraag grondig wordt onderzocht en dat Turkije niet als veilig derde 
land wordt aanzien. 

 
c) MENA en Israël / Palestina: geen info 

 
4) Andere inhoudelijke acties 
 

a) Schrijfmarathon 17 december 2016 
i) Waar: in cafetaria van de Snuffel van 11 tot 22 uur.  
ii) Info doorgeven met sucessen van 2015. 
iii) Eventueel muzikale intermezzo in de namiddag (2 gitaren). 
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iv) Hogescholen: Kathleen en Kelly doen nog het nodige. 
v) 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 

vi) De goednieuws ivm vorige jaar zal getoond worden. 
vii) Vooraf een persbericht. Eventueel VIP-personen uitnodigen: Kamagurka, David Galle; 

ook gemeenteraad en ocmw-leden uitnodigen. 
viii) Reclame: oxfam, scholen en flyers verdelen. 
ix) Vraag Erica of we in pilootactie willen stappen: A’pen ondersteunt ons met promotie, wij 

gaan na of er effect is t.o.v. vorig jaar.  Wat zien wij het best als promotie?  Best affiches 
en flyers: 100 affiches + 1.000 flyers.   Exit moet zeer snel (= voor 1/11), Brugs 
Handelsblad kan iets later.  Marc vraagt na wat prijs kost voor grotere advertentie in Exit.  
Kathleen vraagt wanneer we de affiches en flyers kunnen krijgen (moet voor 15/11) en in 
hoeverre de affiches afgewerkt zullen zijn.  Als het allemaal niet snel kan, dan maakt 
Marc het zelf en laten we ze door A’pen betalen. 

 
b) Updates schrijfmarathon 2015 

i) Oezbekistan: journalist en lid MR organisatie hebben hem bezocht in de gevangenis.  Hij 
kan lezen maar mist zijn dochter; hij hoopt vrij te kunnen komen eind dit jaar. AI is blij 
dat MR activist hem kon bezoeken, maar blijft bezorgd voor zijn gezondheid.  Er was 
altijd iemand van de gevangenis aanwezig bij bezoek.  Zijn gezondheid is wel niet goed: 
hernia en geen tanden. 

ii) Koerdische jongen in Iran veroordeeld voor feiten tijdens minderjarigheid: soort 
herbehandeling van zijn case gestart in september met beoordeling van zijn maturiteit 
tijdens de feiten. 

. 

5) Fondsenwervende activiteiten 
 

a) Etentje: 
i) 19 november, in lagere school Spiegelrei.  Thema: Colombia.  Prijs: 25 €; kinderen 15 €. 
ii) Stand van zaken: Marc en Mieke = 26; Kathleen 9; Roos 1; Kelly = 14; Johan = 18.  Tot 

hiertoe dus 68. Nog geen nieuws van Dominic, Joyce, Filip, Groep St. Kruis.  Nog een 
rappel aan iedereen die nog niet bevestigd heeft. 

iii) Eventueel tussenin Salsa-initiatie door vriendin van Karlien 
iv) Extra aandacht: voorzien 2 tal  waterkokers en thermos voor koffie en thee  
v) Rudy stuurt menu door.  Rudy zal ook de Après ploeg organiseren. 
vi) Marc zorgt voor wijn, fruitsap en alternatieve cola; Johan zorgt voor andere drank (bier, 

water).  Raven en Kaili afwas (maar op tijd anders is het te veel om in te halen = 19.30 u). 
vii) In begin avond twee personen bonnetjes (Barbara en Mieke) + drie aan de bar (Marc, 

Kelly + Dany) + Johan kassa. 
viii) Hulp: 21-22 uur = Mieke + Kathleen; 22-23 uur = Marc + Dominic; 23-24 = Johan + … 
ix) Klaarzetten tafels: vanaf 10 uur; Marc en Mieke zorgen voor papier, verlichting, muziek, 

aankleding, … 
 

b) Quiz 
i) Deadline vragen = 15 december 2016  
ii) Thema = ‘on the move’. 
iii) Prijzen verzamelen. 
iv) Plaats: Minnewater: is aangevraagd; beslissing volgt nog. 
v) Datum: 17 maart 2017, ingang vanaf 19u30 
vi) Opstellen vanaf 16 uur 
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c) Kaarsenverkoop 
i) Weekends: 2-3/12 en 9-10/12.  
ii) Johan doet rappel.  Zoeken naar vrijwilligers!  Wie vrijwilligers kent: stuur het formulier 

door. Van zodra info bekend maakt Johan de planning op. 
iii) Kaarsen besteld. Kathleen noteert de keuze van de kaarsen en Johan bestelt. 

 
d) Andere: Kelly stelt rommelmarkt voor in de lente, te organiseren met Vorming Plus. Wordt 

vervolgd. 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: Nobelprijs vrede voor Santos; AI heeft positief persbericht verspreid = 
aanmoediging om naar nieuwe vredesonderhandelingen te gaan.  Anderzijds: hij was 
minister van defensie onder Uribe en ook verantwoordelijk voor duizenden “falsos positivos” 
= mensen die vermoord werden door leger om wat inkomen of vakantie te krijgen en dan 
verkleed werden als guerilla. 

b) DAF Palestina / Israël: geen verder nieuws 
c) MENA: niet veel info; beetje goed nieuws.   

 
7) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal. 
 

a) Refugee walk: heeft zo’n 200.000 opgebracht voor zo’n 700 gesponsorde deelnemers. 
b) Amnesty Dag in Gent: positief dat er veel jongeren waren. 
c) SOS europa campagne: mislukking top VN in New York (september) = gebrek aan politieke wil 
d) Hongarije: toch nog steeds strenger beleid t.o.v. vluchtelingen.  Schending van internationale 

regels; AI vraagt dat Hongarije verplicht wordt om zich daar naar te schikken. 
e) Uitleg waarom weinig updates DAF = omdat ze bezig zijn met de verhuis naar de hubs … 
f) Reizende fototentoonstelling over artikel 1 van de universele verklaring van de rechten van 

de mens. Te gebruiken voor bv. schrijfmarathon.  Of in de bib.  Volgens Ludo is het 
bespreekbaar.  Hij zal het voorstellen; Kathleen heeft de nodige info doorgestuurd. 

g) Leerstoel Peter Piot op 22 november. 
h) Johan stuurt rappel voor lijst medewerkers en past dan aan. 

 
8) Update Demand dignity camapgne in Brugge 

a) 15/10: instaptheater met scènes gericht op ‘recht op wonen’. We hebben een theatertalent 
in onze groep: Kathleen!   Marc heeft een film van 2 uur, in te korten tot een 20 tal minuten. 

b) inleefweek: een week leven met een beperkt budget. 
c) fietstocht op 8/10: Kathleen heeft meegedaan. 

 
9) Varia: een vzw kan een “doe goed pas” krijgen in Brugge; je krijgt dan korting op bepaalde 

plaatsen.  Kathleen vraagt dit aan voor de leden van dd groep.  Afgaanse vluchteling interesse om 
deel te nemen aan Groep Brugge. 

 

Data 
19/11 Etentje Amnesty  
22/11 Leerstoel Amnesty 
29/11 Vergadering bij Christine, Walweinstraat 7, Brugge 
25/11 – 10/12 kaarsenverkoop 

17/12 Schrijfmarathon 


