Verslag vergadering LG 51 van 25 april 2017
1) Aanwezig: Johan, Roos, Kathleen, Marc, Kelly, Mieke
Verontschuldigd: Dominic, Christine
2) Goedkeuring verslag maart 2017: ok
3) Briefschrijfacties en petities
a) Israël/Palestina: 17 jarige Palestijn Ahmad zit in administratieve detentie. Daarvoor hebben
we al geschreven in februari (zie verslag). We schrijven opnieuw want nog steeds geen
vooruitgang in zijn dossier.
b) Colombia: paramilitairen nog altijd actief in departement Choco; ze dringen binnen in
gehuchten, trommelen bevolking op, zeggen dat ze de controle van de zone overnemen van
de FARC en dat ze de ELN niet zullen toelaten. Ze boden ook 280 USD aan iedereen die hen
wilde vervoegen en vroegen ook dat iedereen coca zou planten. Ze willen ook verder
trekken naar humanitaire zones. Het leger is ook aanwezig, maar doet niets en de
paramilitairen kunnen zich vrij bewegen. Heel wat lokale leiders worden ook bedreigd
ondanks het feit dat ze bescherming zouden moeten hebben van de overheid.
c) MENA: Mieke; petities te vinden via website: Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Iran,
Egypte, Saoedi Arabië en online actie voor Syrië.
d) Andere
i) Journalist bedreigd door Tsjetsjeense parlementsvoorzitter. Journalisten en MR
verdedigers in de Kaukasus zijn vaak slachtoffer van geweld, soms worden ze vermoord.
Brief om te vragen dat dit onderzocht wordt en dat hij beschermd wordt.
ii) Maleisische vrouw opgepakt wegens vertonen van film = schending van de
censuurwetten. Ze riskeert 3 jaar cel. Vraag tot vrijlating.
e) Nog even herhalen dat we vorige vergadering al een reactie hadden ontvangen op onze
palmolieactie van Nestlé, nu ook reactie van Unilever: “ze begrijpen onze zorg, ze informeren
over de voordelen van palmolie; ze erkennen het belang van duurzame palmolie, spelen een
rol daarin, bestrijden klimaatverandering, …” enz. enz. Veel blabla, maar veel rond de pot
draaien! Over de case zelf wordt eigenlijk niet geantwoord. Toepassing van het principe ‘if
you can’t battle them with brilliance, baffle them with bullshit’. Kathleen zal daarop
reageren.
4) Andere inhoudelijke acties
a) Geen nieuws voorbije schrijfmarathons.
b) MOOOV
i) Petitie loopt goed; veel interesse; banner en tafeltje maken het wel gemakkelijk maar
zakt een beetje in omdat mensen er ook op leunen als ze de petitie invullen. Dus concept
zeer goed, tafeltje nog wat steviger.
ii) Beni files: zeer indrukwekkende presentatie. Zware materie; maakster is zeer
gemotiveerd; zeer veel mensen geïnterviewd voor de documentaire. Tijdens het draaien
van de docu is er ook nog een aanval gebeurd in de buurt. Geweld komt uit
verschillende hoeken, de bevolking staat onder constante dreiging vanuit vele hoeken.
Er is ook VN missie in de buurt die echter niets doet wat de situatie nog schrijnender
maakt. Mensen kunnen niet meer naar hun veld, veel wezen, sneeuwbaleffect van
armoede. Op 2/10 is er een activiteit op de Ieperse vesten. We zijn daar ook op
uitgenodigd.
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c) Tentoonstelling ‘artikel 1 in beeld gebracht’. Interesse in Brugge? Idee: in stadhuis rond 10
december? Wel combineren met een event (spreker, …). Marc vraagt info.
d) Feest in park: thema? Rond de palmolie? Rond kobalt? Informeren bij themateam
bedrijfsleven. Kathleen schrijft in (6 meter). We vragen ook wat elektriciteit voor projectie.
Kelly denkt aan een kinderactiviteit. Mieke en Marc kunnen niet aanwezig zijn, Kelly hoopt
dat ze niet dood stuikt. De rest blijft optimistisch.
5) Fondsenwervende activiteiten
a) Quiz: rapportering OK, cadeautjes bij Kathleen (4 flessen wijn) voor Joris, Jo, Barbara en
Stefanie.
b) Andere voorstellen: tentoonstelling met foto’s ‘Art 1 in beeld’ + spreker?? Maar wel samen
met andere organisaties. Verder brainstormen voor actie in 2018. Doodle Marc
6) Duiding dossiers
a) Colombia:
b) DAF Palestina: geen nieuws
c) MENA:
7) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal.
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)

Voorwoord van Hilde ivm oprichting AI secr-afdeling in Sri Lanka, meer uitleg op de AV.
Goed nieuws: Maleisië, doodstraf van drugdealer omgezet naar levenslang. … zie website
Kinderen op de vlucht door Peter Verlinden do 4 mei in Geel
Mensenrechtencruise voor AI van 14 tot 18 augustus op de Waddenzee. Iedereen
enthousiast tot Kathleen ziet dat het alleen voor 16 tot 22 jarigen is. Discriminatie op grond
van leeftijd!
7 mei 12u te Brussel actie voor de slachtoffers Beni.
Brief van AI en 11.11. naar minister Didier Reynders ivm Beni.
Moederdag is op 14 mei en niet op 8 mei zoals eerder werd vermeld; actie voor Máxima
Acuña in Peru. Weinigen zijn nog vrij op 14 mei. Kelly kan eventueel tijdens een lentefeest
iets organiseren.
Groependag in Brugge: Marc heeft positief antwoord van Howest afd. St-Michiels
doorgegeven aan secretariaat.
AV in Leuven op 29 april. Opgepast met vervoer trein; werken in Brussel!!! Wie gaat:
Kathleen, Marc, Mieke, …
Begroting, cijfers, voorstelling nieuwe raadsleden,… zie website/AV

8) Demand Dignity: 17 oktober over gezondheidszorg. Geen nieuws.
9) Varia
a) Noord-Zuidraad: voor Marc zijn de maandelijkse vergaderingen op de tweede donderdag van
de maand niet haalbaar? Wie wel: Christine? Joyes? ….
b) Vrijwilligersbeurs op 6 mei. Om nu deel te nemen is het te laat. Kelly neemt contact met de
vrijwilligerscentrale om ons in te schrijven voor volgende editie.
29/04
30/05
24/06

AV in Leuven
Vergadering bij M&M
feest in ‘t Park
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