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Verslag vergadering LG 51 van 28 februari 2017 
 
1) Aanwezig: Marc, Mieke, Johan, Roos, Dominic, Kathleen, Kelly, Joyce, Christine, Dany en Wies 

Verontschuldigd:  
 
2) Goedkeuring verslag januari 2017: ok  
 
3) Briefschrijfacties en petities 
 

a) Reactie op briefschrijfactie Rusland over bakkersfamilie en maanzaadjes (heeft Kelly 
gekregen).  Wies neemt foto om te laten vertalen in Brussel. 

b) Iraanse wetenschapper werkt voor VUB en opgepakt bij bezoek aan Iran op beschuldiging 
van spionage. Is zeer sterk onder druk gezet om te bekennen. Is in hongerstaking gegaan en 
zijn gezondheid gaat achteruit.  Hij mag zijn advocaat nog steeds niet zien.  Hij is nog steeds 
niet in beschuldiging gesteld en proces is ook niet gepland.  Vraag om hem vrij te laten.  Wies 
voegt toe dat er geen beweging zit in het dossier ondanks internationale druk. 

c) Israël/Palestina: 
i) 17 jarige jongere krijgt 8 maanden cel zonder aanklacht.  Vraag om vrij te krijgen wegens 

geen proces, of er moet een aanklacht komen.  Plus reactie op de steeds vaker gebruikte 
administratieve detentie. 

ii) Doodzieke Palestijn, ook in administratieve detentie; zit in eenzame opsluiting in koude 
cel van 2 x 2 m2 na demonstratie en beschuldigd voor opruiing.  Hij ging in 
hongerstaking.  Vraag opname ziekenhuis, tegen administratieve detentie en voor 
vrijlating of aanklacht. 

iii) Nog eens doorgeven aan Israël / Palestina team dat email adres van Marc veranderd is; 
hij ontvangt nog steeds op Telenet adres dat binnenkort vervalt. 

d) DR Congo: 2 jongerenactivisten in Kinshasa opgepakt en in gevangenis gestoken van 
inlichtingendienst; één van hen vrijgelaten maar andere niet en nog steeds in 
incommunicado.  Vraag vrijlating want gewetensgevangene. 

e) Colombia: 2 spoedacties en een verjaardagskaartje 
i) Sus en Els van Colombiateam gaan naar vredesgemeenschap van San José de Apartado 

en we geven een verjaardagskaartje mee. 
ii) Ondertussen nog steeds bedreigingen van leden van de gemeenschap door 

paramilitairen. Ook zou er een meisje verkracht zijn uit nabij gelegen dorp door 
paramilitairen; dit meisje is geen lid van de gemeenschap, maar familie wel.  Een 
herdenkingsteken voor de doden is ook al beschadigd, paramilitairen hebben foto’s 
genomen van leden van de gemeenschap met mededeling dat ze iedereen zullen doden.  
Tenslotte wordt er ook nog eens gestolen, terwijl het al een arme gemeenschap is. Nog 
maar eens dringende vraag dat de overheid daar iets aan doet.  Probleem is ook dat de 
Colombiaanse overheid het bestaan van de paramilitairen ontkent, en enkel spreekt over 
criminelen.  Nochtans zijn er bewijzen, ook via een vertegenwoordiger van de overheid 
dat het wel degelijk over paramilitairen gaat. 

iii) Gelijkaardig geval in naburig departement: gebied met veel mensen van Afrikaanse 
origine waar een humanitaire zone was ingesteld.  In januari zijn er gewapende 
paramilitairen binnen gevallen die verschillende huizen doorzocht hebben inclusief het 
huis van de NGO actief in rechtvaardigheid en vrede. 

f) Indonesië: palmolie: team bedrijfsleven heeft rapport van AI samengevat over een firma uit 
Singapore die levert aan alle grote voedingsmerken.  Er zijn heel veel misbruiken: 
kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden, gebruik van gevaarlijke pesticiden, straffen 
boetes, …  Probleem is dat we niet weten of de producten die we hier eten al of niet deze 
olie bevatten.  De voedingsfirma’s hebben ronkende verklaringen over rechten, maar doen er 
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niets aan, of weten het zelf niet.  Brieven aan Unilever, Colgate, Kellog’s, enz.  Vraag dat de 
firma’s zelf ook actie ondernemen om misbruiken te verhelpen, publiceren welke producten 
palmolie bevatten die van die firma komen.  Wies vertelt dat de kobalt actie succes heeft 
gehad na de schrijf ze vrijdag: Samsung en … hebben voor het eerst gereageerd; dat toont 
nog eens de kracht van het getal: als er veel brieven komen, dan zijn bedrijven wel verplicht 
om te reageren. 

 
4) Andere inhoudelijke acties 
 

a) Schrijfmarathon: in totaal 50.000 brieven geschreven = zo’n 10.000 meer dan vorig jaar.  Ook 
online heeft veel succes.  Gebeurt ook wereldwijd.  Was iets rond 3 miljoen brieven (allemaal 
rond dezelfde cases!). 

b) Er zal een actie gebruikt worden op MOOOV = 19 tot 27 april = case van Egyptische fotograaf. 
c) MOOOV: we proberen nog steeds om documentaire over Oost-Congo (zie Canvas vorige 

zaterdag) op festival te krijgen.  Ook Vredeseilanden trekt aan de kar.  Opgelet: het is geen 
Amnesty documentaire, dus ook niet gecheckt door Amnesty want er is tot hier toe nog geen 
AI onderzoek.  Maar het is vooral sensibiliserend en tegelijk loopt van AI de petitie rond Beni. 

 

5) Fondsenwervende activiteiten 
a) Quiz: zie draaiboek besproken op de vergadering.  Johan vult aan en stuurt door naar 

iedereen. 
b) Andere voorstellen: volgende keer te bespreken. 
c) Idee voor monoloog ‘Para’: Marc heeft nog geen tijd gehad om na te vragen bij 

cultuurcentrum of ze dat ook programmeren. 
d) Financieel verslag: Johan stelt voor. 

 
6) Duiding dossiers 

a) Colombia: geen nieuws 
b) DAF Palestina: geen nieuws 
c) MENA: geen nieuws 

 
7) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal. 

a) Verhuis van Antwerpen naar Brussel: enkele wijzigingen 
i) Email = voornaam.naam@amnesty-international.be 
ii) 02/669.37.37 
iii) 13 mei wellicht soort open kantoor, meer nieuws volgt. 

b) Info over cobalt, …  
c) Doen we mee met nieuwe DAF voor Burundi?  St. Kruis doet dat al, en ook hier weinig info 

zoals bij andere DAF. 
d) Info over spreidingsplan vluchtelingen: spreidingsplan werkt niet; vluchtelingen blijven in 

schrijnende omstandigheden in Griekenland en Italië zitten.  Er zou een actie zijn op 6 maart 
in de Europese wijk in Brussel.  Meer nieuws volgt. 

e) Als vrijwilliger kan je naar een fondsenwervende vergadering in Apen. 
f) Enorme stijging leden: van 4.707 naar 19.822 = maal 4.  Komt door (a) gratis, dat trekt ook 

veel jongeren aan; (b) veel betere opvolging.  Dit betekent ook werken aan betrekken van de 
leden zodat de AV ook een betere weerspiegeling geeft van de leden (ook al zijn er wellicht 
andere manieren om de leden te betrekken en te bevragen naast een AV). 

g) Vacatures: mobilisatie en communicatie (= nieuwe functie),  
h) Vragen voor Wies … 

i) Hoe zorgen dat we onpartijdig en boven het gewoel worden gezien. Zie de Humo rel 
(met vragen over aanwezigheid op een betoging waarvan de leuze niet van AI was) en 
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ook UNIA en NVA (in column is AI ook op de korrel genomen dat ze eenzijdige 
standpunten innemen). 

ii) Hoe met de groepen in West-Vlaanderen en hoe ziet Wies de groepen evolueren?  Wies 
weet niet meteen over groepen, maar wel nodig om nog een check te doen: welke 
groepen zijn nog actief: belronde is nodig.  Groepen blijven belangrijk element in de 
beweging, maar sommige stoppen wegens veroudering.  Alle verenigingen hebben wel 
problemen met zo’n vaste vormen van engagement; jongeren zijn actief maar op een 
andere manier.  Die nieuwe vormen ook ondersteunen rond bv. heel specifieke acties nu 
en dan in het jaar.  In het secretariaat is men ook heel erg bezig met hoe mensen 
betrekken, maar het blijft niet evident. 

iii) Vrijwilligers Antwerpen: een deel is afgevallen wegens afstand, maar toch niet allemaal 
en op de oproep naar vrijwilligers in Brussel is er grote respons gekomen. 

iv) Samenwerking met AIBF: (a) kaarsenverkoop wordt volledig opgenomen door AIBF; (b) 
personeel zit door elkaar (geen vaste bureaus, iedereen zoekt ’s morgens zijn plaats). 

v) Groependag in Brugge: AIVL vindt niet zo meteen zalen; we helpen zoeken.  AIVL geeft 
door wat precies nodig is (aantal en type zalen, aantal personen, catering, materiaal, …). 

 
8) Demand Dignity: op 17 oktober over gezondheidszorg in stadhuis. Nog te bevestigen.  Avond 

rond sociale huisvesting op 21 maart.. 
 
9) Varia 

a) 10/3 Dadels en olijven in Oostende.  Nakijken hoe laat en of je moet inschrijven.  Wie gaat?  
Marc, Mieke, Kelly, Johan, Kathleen zijn geïnteresseerd. 

b) Noord-Zuidraad: Marc kijkt na of hij er aan deel kan nemen. 
 

17/03 quiz 
28/03 Vergadering bij Christine om 20 uur (Walweinstraat 7, Brugge) 
19-27 april MOOOV 
29 april AV in Leuven 


