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Verslag vergadering LG 51 van 28 maart 2017 
 
1) Aanwezig: Johan, Roos, Kathleen, Christine 

Verontschuldigd: Marc Mieke Kelly Joyce 
 
2) Goedkeuring verslag februari 2017: ok  
 
3) Briefschrijfacties en petities 
 

a) Reactie op briefschrijfactie (case bakkersfamilie met maanzaadjes) Brief min of meer 
vertaald.  Vraag is ontvangen, vonnis is onderzocht. Geen aanleiding gevonden om door te 
verwijzen naar cassatie, geen reden om genomen beslissing in vraag te stellen 

b) Israël/Palestina: geen nieuws 
c) Colombia:  

i) UA 56/17: 300 mensen gedwongen ontheemd door paramilitaire invallen in Peña Azul  in 
Chocó die zogezegd op zoeken waren naar guerilla’s van ELN; 8 families zijn ook 
verdwenen.  Die mensen worden al bedreigd sinds 2009, maar nu wordt het erger. 

ii) UA 62/17: paramilitairen vallen humanitaire zone Santa Rosa Farm aan in Chocó. 
Zogezegd omdat ze de controle over het gebied weer over willen nemen. 

iii) Sus en Els van Colombiateam zijn in Colombia voor verjaardag San José de Apartadó. 
Groepen en afdelingen verzamelden 1.250 euro voor de gemeenschap; Brugge schreef 
100 euro over. 

d) MENA: Mieke kondigt petitie aan voor Shawkan; doen we op MOOOV. 
e) Indonesië: palmolie: reactie van Nestlé op brief. Ze schrijven dat zo’n praktijken niet kunnen 

voor Nestlé en dat ze acties ondernemen en 83% kunnen traceren naar de fabriek, maar ze 
zeggen wel niet of ze bij die leverancier kopen. Kathleen stuurde door naar Brussel.  

 
4) Andere inhoudelijke acties 
 

a) Schrijfmarathon 
i) Bedanking van Máxima Acuña in Peru die bedreigd wordt voor haar acties rond 

mijnbouw die op haar terrein goud wil winnen. 
ii) Journalist Muhammad Bezjanov (Oezbekistan) is vrij maar heeft wel zijn straf van 17 jaar 

moeten uitzitten; hij schreef kritische artikels; hij is ook ziek. 
iii) In 2016 waren er 3,5 miljoen acties voor de schrijfmarathon; in Vlaanderen 13.500 met 

de hand geschreven brieven en nog veel meer via internet en zo. 
b) Actie op MOOOV = 19 tot 27 april = case van Egyptische fotograaf. Meer nieuws volgt; 

Kathleen stuurt doodle om te weten wie er wanneer kan helpen. HOU MAIL IN GATEN. 
c) MOOOV: documentaire over Oost-Congo op 23/4; meer nieuws volgt HOU MAIL IN DE 

GATEN.  Mensen worden bedreigd en vervolgd terwijl er VN militairen in de buurt zijn. 
Volgens de VN hadden ze de zaak ‘opgekuist’ in 2014 maar het moorden is niet gestopt: 648 
mensen zijn vermoord tussen 2014 en 2016. Er is nog nooit een onderzoek geweest van de 
regering, wel van een expertengroep van de VN die aantoonde dat het leger de gewapende 
groepen ondersteunt, maar nog altijd geen reactie van overheid.  En ondertussen zijn de 
mensen vooral bang.  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.  Maar AI vraagt wel dat de 
overheid gepaste maatregelen.  Petitie samen met 11.11.11, Broederlijk Delen en Pax Christi.  
Kathleen vraagt actiepakket aan. Wake voor de slachtoffers op 7 mei in Brussel. 
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5) Fondsenwervende activiteiten 
 

a) Quiz 
i) Enkel positieve geluiden!!!  Vraag om de resultaten te projecteren: eens zien op internet 

of we niet tweedehands het nodige materiaal vinden. 
ii) Punten lagen hoger, ook dichter bij elkaar. 
iii) Op de quiz kalender plaatsen. 
iv) Bediening, bar en broodjes goed verlopen.  Service positief geapprecieerd. 
v) Winst 1188 euro, iets minder dan de vorige jaren, maar ook iets minder groepen.  Wel 

zeer goede netto winst per groep (44 euro, 2de beste ooit). 
vi) Volgende keer zeker nog meer groepen zoeken en proberen voor meer dan 30 groepen! 
vii) We geven cadeau aan de 4 helpers: best niet de restanten van de prijzen, we stellen 

ofwel een fles wijn voor ofwel iets van chocolade. 
b) Andere voorstellen: volgende keer 

 
6) Duiding dossiers 
 

a) Colombia: groep Brasschaat heeft brieven uit Colombia gekregen met als antwoord dat ze de 
vraag (van Amnesty) doorstuurt naar andere instanties.  Kathleen moet nog verder bekijken 
alsook Amnesty internationaal die voor Colombia gevestigd is in Peru. 

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

 
7) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal. 
 

a) Week van de vrijwilliger: bedankt !!! 20.000 leden. 
b) Jaarrapport Amnesty gepubliceerd.  Polarisatie is een steeds groter probleem rond alle 

mogelijke crisissen die enorm toenemen. 
c) Acties: we vragen ons af wat er vanuit Amnesty gebeurt rond Turkije.  Moet AI niet meer 

reageren op alles wat Erdogan uitkraamt? 
d) Moederdag 8 mei: dan actiedag voor Máxima  Acuña in Peru.  Doen we iets?  Beetje moeilijk 

nu we veel inzetten op MOOOV en het brengt niet zoveel op, zeker niet als het slecht weer is. 
e) Carina Govaert stapt over naar BBL en Ronny Torfs (magazijn) is met pensioen.  
f) Groependag in Brugge: hebben Marc en Kelly al wat kunnen helpen voor het vinden van een 

zaal?  Graag info doorgeven aan Brussel a.u.b. 
g) Wetjes en weetjes: waarom is AI soms tegen anti-terreurmaatregelen?  Omdat het soms 

gebruikt wordt voor andere doeleinden, bv. tegen milieuactivisten, of tegen minderjarigen.  
Onderzoek AI studie over 14 landen, o.a. België. Er zijn wetten veranderd om noodtoestand 
uit te kunnen roepen zonder gerechtelijke controle (heel veel bevoegdheid voor uitvoerende 
macht).  Bepalingen soms vaag waardoor leger kan ingezet worden. Gaat soms in richting dat 
gedachte alleen al reden kan zijn. Komen vluchtelingen en migranten niet het vizier? 
Volledige rapport te lezen op website Amnesty. 

 
8) Demand Dignity: 17 oktober over gezondheidszorg.  Avond rond sociale huisvesting op 21 maart. 
 
9) Varia 

a) Noord-Zuidraad: opnieuw op te nemen volgende vergadering! 
 

19-27/04 MOOOV 
25/04 Vergadering bij Kathleen Karel de Stoutelaan 65 
29/04 AV in Leuven 


