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Verslag vergadering LG 51 van 27 december 2016 
 
1) Aanwezig: Marc, Mieke, Kelly, Johan, Roos, Dominic, Kathleen, Joyce 

Verontschuldigd: Christine, Fré (nieuw kandidaat lid, komt volgende keer) 
 
2) Goedkeuring verslag november 2016: ok  
 
3) Briefschrijfacties en petities 
 

a) Colombia: spoedactie UA269/16 voor boerenleider ; aangevallen maar zijn lijfwacht heeft de 
aanvaller kunnen neerschieten.  Hij is al veel bedreigd geweest omdat hij ook actief is in de 
kwestie van landrechten. 

b) Amnesty in actie: 
i) Rusland: bakkersgezin afgeperst door drugshandelaren; omdat ze daar niet wilden op 

ingaan zijn ze opgepakt wegens bezit van ‘maanzaadjes’.  Kelly stuurt de brief nog door.  
ii) India: 8 gevangenen zeer hard aangepakt na klachten over eten.  Eén van hen is een 

journalist.  Hij zou lid zijn van een verboden communistische partij en betrokken bij een 
moord. 

c) MENA en Israël / Palestina 
i) Israël/Palestina: UA 154/16 Hasan Ghassan Ghaleb Safadi: aanhouding nog eens met 6 

maanden verlengd (administratieve detentie).  Hij is 25 jaar en medeoprichter van een 
organisatie voor de belangen van gevangenen.  Opgepakt na seminarie in Libanon over 
rechten van gedetineerden.  Na arrestatie werd hij 40 dagen lang ondervraagd en 
vastgebonden in stress situatie.  Hij werd beschuldigd van bezoek aan een ‘vijandig land’ 
(Libanon!).  Ondanks bevel van rechter om hem vrij te laten op borgtocht, werd hij 
aangehouden in administratieve detentie.  Hij gaf toe in een ‘vijandig’ land te zijn 
geweest, werd veroordeeld tot 3 maand, maar de minister van defensie liet hem op dag 
van zijn vrijlating opnieuw in administratieve detentie plaatsen.  Deze methode wordt 
heel vaak toegepast in Israël. 

ii) Israël/Palestina: advokaat en mensenrechtenverdediger Anas Barghouti: op 24 januari 
moet hij nog maar eens naar de rechtbank en dit al om de 3 maanden sinds 2013.  
Telkens wordt zijn proces uitgesteld om de aanklager toch maar weer tijd te geven om 
getuigen naar de rechtszaal te krijgen.  In sommige gevallen wordt dit door Israël 
gebruikt om personen uit de bezette gebieden onder druk te blijven zetten. 

iii) MENA: geen schrijfacties, wel petities 
(1) Tunesië: rechten van vrouwen: geen toegang tot medische zorgen, gender en sexueel 

gerealateerd geweld, … 
(2) Egypte: jongen van 14; veiligheidsdienst viel binnen in z’n ouderlijk huis en was 34 

dagen spoorloos; hij is gefolterd en heeft onder folteringen bekend betrokken te zijn 
geweest bij een aanslag op een hotel.  Op 27/9 bezocht AI hem samen met zijn 
moeder (slechts 10 minuten); hij zit in slechte omstandigheden.  Er is nog geen 
onderzoek gestart naar martelingen. 

(3) Brits Iraanse vrouw die haar dochter niet mag zien.  Ze werd in Teheran op een 
vliegtuig gearresteerd, ze werkte voor een organisatie die zich bezig houdt met vrije 
journalistiek.  Ze werd tot 5 jaar veroordeeld.  Uiteindelijk ging ze in hongerstaking 
en was er zo slecht aan toe dat ze toch haar familie mocht zien, dan is ze haar 
hongerstaking gestopt.  Ze is voor de keuze gesteld: haar dochter niet meer zien of 
haar 3 dagen per week in de gevangenis hebben. 

(4) Iran: vrouw trouwde met een man die haar mishandelde.  In 2012 werd ze 
gearresteerd op verdenking van de moord op haar man; zou bekend hebben na 
marteling.  Kreeg een advokaat pas op het einde van het proces, toen trok ze haar 
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bekentenis in.  De rechter baseert zich op haar eerste bekentenis.  Ze was 17 toen de 
feiten plaats vonden.  Ze is ter dood veroordeeld.  In de gevangenis is ze hertrouwd 
en ze is zwanger.  Haar executie zou uitgesteld worden tot na de bevalling; door de 
stress is ze bevallen van een doodgeboren dochter, dus nu is het risico op uitvoering 
van de doodstraf toch groot. 

(5) Saoudie-Arabië: vraag om dit land te schorsen als lid van de MR raad van de VN.  
Saoudie Arabië gebruikt z’n positie om kritiek te omzeilen.  Ook in Jemen treedt 
Saoudie Arabië de MR met de voeten.  Clusterbommen worden gebruikt en burgers 
zijn vaak doelwit (men vreest dat dit eigenlijk doelbewust zou kunnen zijn).  
Executies stijgen, mishandeling en foltering, … 

Al deze petities zijn te vinden op de website van Amnesty. 
 
4) Andere inhoudelijke acties 

a) Evaluatie Schrijfmarathon 17 december 2016. 
i) 601 brieven + 5 gecensureerde brieven 
ii) Er zitten soms persoonlijke schrijfsels in die niet de normen van beleefdheid respecteren.  

We halen die er wel uit want de schade kan groter zijn dan de baten. 
iii) Dus +/- 200 brieven meer dan vorig jaar.  Het zijn vooral mensen die we kennen; enkele 

minder bekenden.  We hebben de indruk dat er veel meer mensen waren dan vorig jaar.  
De case waarvoor het meest geschreven is = Turkije; minst = USA en Egypte.  Maar 
misschien heeft dat niet zoveel waarde omdat niet iedereen tijd genoeg had om alles te 
schrijven. 

iv) Iedereen was wel positief over locatie, sfeer.  Ook muzikanten prima (ook al zijn ze in 
ruzie gevallen ).  Een jongen en een meisje hebben dan verder gespeeld, ook heel 
mooi. 

v) We stonden ook in Brugs Handelsblad met heel artikel.  Laatste Nieuws is ook gekomen 
voor foto.  Verschillende politici hebben zich verontschuldigd; enkele ex politici zijn wel 
gekomen (Rita Brauwers, Jef `Tavernier) + Sammy Roelant als  onafhankelijk 
gemeenteraadslid. 

b) Schrijfmarathon volgend jaar en vorig jaar 
i) Ideeën voor volgend jaar: mogelijkheid samenwerking met de bib, volgens Ludo: daar 

zouden we ook een schrijfpost kunnen inrichten.  Dan zouden we op twee plaatsen 
kunnen schrijven tijdens de bib uren. 

ii) Interview Fred Bauma waarvoor geschreven is in 2015 en die stelt dat dankzij de brieven 
hij het heeft kunnen uithouden; dat hij voelde dat de inlichtingendiensten ongerust 
werden door de brieven (ze vroegen hem waarom er zoveel deining was rond zijn 
persoon); veel betere behandeling van zijn dossier.  Dus: schrijven werkt! 

 

5) Fondsenwervende activiteiten 
a) Etentje: opbrengst 3.229 euro, kosten 1.259 euro.  Netto opbrengst = 1.970 euro = beste 

resultaat ooit (sinds 2002) !!!  Zie verder grafiek verdeeld ter zitting. 
b) Kaarsen: zie tabellen en grafieken verdeeld ter zitting.  4.920 euro verkoop = minder dan 

vorig jaar, maar al bij al niet zo slecht.  Gemiddelde verkoop 70 euro.  Verkoop aan Delhaize 
viel relatief tegen (nog altijd niet slecht vergeleken met andere winkels, maar toch minder 
dan vorige jaren.  Volgend jaar proberen we toch eens een vrijdagnamiddag te staan aan 1 of 
enkele winkels.  Want vrijdagavond is echt wel in dalende lijn. 

c) Quiz 
i) Deadline vragen = 15 januari 2017 
ii) Marc maakt uitnodiging en stuurt rond.  Iedereen nodigt uit; Johan stuurt naar alle 

deelnemers van vorige jaren.  
iii) Thema = ‘on the move’. 
iv) Prijzen verzamelen. 
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v) Plaats: Minnewater = ok, we moeten niet betalen! 
vi) Datum: 17 maart 2017, ingang vanaf 19u30 
vii) Opstellen vanaf 16 uur 
viii) Per groep van 4 = 20 euro inkom. 
ix) Genoeg vrijwilligers nodig voor bar en bediening 

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: rond 10 december zijn twee leden van de vredesgemeenschap van San José de 
Apartado in Westerlo geweest.  De problemen met paramilitairen blijven.  Risico dat die 
problemen ondergesneeuwd raken door het vredesakkoord.  Eén van de bezoekers was ook 
ziek, heeft blijkbaar longkanker. 

b) DAF Palestina: geen nieuws 
c) MENA: artikel over Aleppo zeep: familie in Aleppo slaagt er nog altijd in om de zeep te 

produceren ondanks de oorlog.  Toch ook nog eens positief nieuws. 
 
7) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal. 

a) Schrijfmarathon in A’pen 3.600 brieven, niet slecht voor zo’n klein stadje . 
b) Goed nieuws rond kinderrechten en bedrijven. 
c) 10 maart = debatavond bij tentoonstelling vreedzaam verzet in Palestina en Israël: bib 

Oostende 
d) Rapporten over vluchtelingenopvang in Australië en in Italië 
e) Gratis online cursus over rechten van vluchtelingen 
f) AV 29 april 2017: willen we een resolutie indienen? 
g) Bezoek directeur: liefst voor AV zodat hij zich een beeld kan vormen van werking lokale 

groep.  Liever februari of maart. 
h) Amnesty dag in september.  Voorstel Erica dat dit in Brugge zou zijn.  Ja.  Graag snel datum 

zodat we locatie kunnen zoeken.  Ook nuttig: hoeveel volk te verwachten, hoeveel lokalen. 
 
8) Demand Dignity: nog geen film gekregen.  Verder geen nieuws. 
 
9) Varia 
 

a) Etentje: opties: 21/1, 4 en 18/2.  Kathleen doet een doodle.  Marc vraagt na bij Passage of ze 
groepen aanvaarden op een zaterdagavond 

b) Goed doe passen: bedankt Kathleen (en ook Renaat Landuyt). 
c) Noord-Zuidraad: Marc kijkt na of hij er aan deel kan nemen. 

 
 
 

31/01 Vergadering bij Kathleen om 20 u 

17/03 quiz 


