Verslag vergadering LG 51 van 30 mei 2017
1) Aanwezig: Johan, Kathleen, Marc, Kelly, Mieke, Christine, Joyce, Dominic
Verontschuldigd: Roos (ziek)
2) Goedkeuring verslag april 2017: ok
3) Briefschrijfacties en petities
a) Israël/Palestina: geen schrijfacties
b) Colombia: actie in pijplijn maar nog geen voorbeeldbrief.
c) MENA: Iran, Atena Daemi, een mensenrechtenactiviste in de cel. Is nu in hongerstaking
omdat haar zussen werden aangehouden wegens belediging van de agenten tijdens haar
arrestatie.
Petitie: Saoedi-Arabië, Ashraf Fayadh, Palestijns dichter veroordeeld tot 4 jaar en 800
zweepslagen wegens afvalligheid.
d) Andere: China: brief voor Ping, activist. Zat al eerder vast voor actie rond Tienanmen plein.
Was gevlucht naar Thailand, maar uitgeleverd aan China. Risico op marteling en levenslange
gevangenisstraf. Vraag voor eerlijk proces en niet vervolgen voor vreedzame activiteiten.
e) Palmolieactie: na reactie van Nestlé en Unilever, nu ook reactie van Procter & Gamble. Ze
verwachten van hun leveranciers dat ze MR respecteren. Ze gaan akkoord met onze brief, ze
werken samen met de leveranciers om potentiële schendingen van MR te voorkomen. Maar
… ze kunnen blijkbaar niets garanderen. Verder verwijzing naar website.
4) Andere inhoudelijke acties
a) Voorbije schrijfmarathons: goed nieuws, de MR activiste (Maxima Acuna Atalaya, Peru)
wordt niet langer vervolgd na uitspraak van hooggerechtshof.
b) MOOOV: materiaal is eindelijk weg van bij Kathleen. Er komt nog een evaluatie vanuit AIVL.
Zelf vinden we het goed: zo’n 500 handtekeningen opgehaald. De twee vrijwilligers waren
wel enthousiast. Kunnen zich voorlopig nog niet engageren in de groep. Te contacteren bij
andere acties. Ook Beni files sterk moment.
c) Tentoonstelling: Marc heeft vraag gesteld aan iemand van stad Brugge; die zal kijken waar
zo’n tentoonstelling het best zou passen. Nog geen antwoord. Idee is 10 december; te zien
of mogelijk is (want periode kaarsenverkoop en wellicht is bewaking ook nodig). Als meer
info beschikbaar, dan doodle maken (Marc). Eventueel samen met andere organisaties?
d) Feest in park: rond palmolie en MR schendingen op plantages die leveren aan 9 grote
bedrijven zoals Nestlé, Unilever, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Kellogg’s, Reckitt
Benckiser, Afamsa, ADM, Elevance. Zij moeten Wilmar, de grootste palmolieproducent,
onder druk zetten. Hoe stand aankleden? Lege verpakkingen van die merken nemen, dan
een bal-o-smito organiseren. Bij raak = een prijs van AI (stylo, badge, sticker, …). Daarnaast
een aantal etiketten uitvergroten om te tonen.
i) Producten: Corn flakes, Magnum ijsjes, Ariel, …  Kathleen maakt doodle met
producten. Wie een verpakking op de kop kan tikken, duidt die aan in de doodle.
ii) Verpakkingen verzamelen ten huize van M&M; Marc neemt foto van etiketten en print
vergroot uit.
iii) Kelly zoekt op internet een plastieken palmboom.
iv) Tekst met uitleg (inhoud actie) ook vergroot uitprinten: Kathleen maakt tekst, Marc print.
v) Kaartjes met actie = Kathleen; dan doorsturen naar Marc voor drukken.
vi) Andere praktische zaken: Johan doet ’s morgens vervoer; opstellen tent vanaf 10 uur.
Welke tent: we gaan verder met de duck tape tent.
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vii) Wie? Opzetten = Kathleen, Joyce, Kelly, Roos, Johan. Bedienen stand: idem + Dominic;
vragen Ludo en Katrien.
viii) T-shirts en wat kaarsen meebrengen.
5) Fondsenwervende activiteiten
a) Harpist vraag 400 euro.
b) Etentje: voorstel om 18 november te doen. Bekijken met Rudy en Après. Nog geen besluit
over land.
6) Duiding dossiers
a) Colombia: reisverslag in Amnesty in actie: een broederschap in het Antwerpse heeft zich
gelinkt aan de vredesgemeenschap San José de Apartado. Bij de verjaardag zijn ze daar op
bezoek geweest met veel lobby, ontmoetingen van verschillende partijen, lokale ngo’s die
activisten begeleiden, … Waar de FARC zich terugtrekt ontstaat er soms een vacuüm dat
ingenomen wordt door paramilitairen of anonieme gewapende groepen. De overheid
ontkent nog altijd het bestaan van paramilitairen. Ook nog altijd veel moorden op MR
activisten.
b) DAF Palestina: hongerstaking gevangenen beëindigd na toezeggingen
c) MENA
i) Turkije en dag van de persvrijheid. AI heeft actie gevoerd voor vrijlating van journalisten
die vastzitten na de staatsgreep.
ii) Ter dood veroordeelde vrijgelaten uit de dodencel in Iran. Minderjarige die weliswaar
misdaad had begaan, maar mocht niet doodstraf krijgen. Executie geregeld uitgesteld na
intensief lobby; nu vrijgelaten na vergiffenis van familie slachtoffer na betalen bloedgeld.
7) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal.
a) Voorwoord
b) Goed nieuws: vraag UEFA voor criteria rond MR en corruptie voor EK van 2024. Twee
kandidaten (Duitsland en Turkije); in de offerte moeten ze ook een hoofdstuk schrijven over
sociale en milieu aspecten.
c) Info over 100 dagen Trump: het is duidelijk hoe schadelijk zijn beleid is voor MR. Zie bv. het
inreisverbod voor bepaalde landen en beperking van hervestiging.
d) Volgende schrijfmarathon start op 2 december.
e) Petitie rond Beni afgegeven aan de Congolese ambassade.
f) Groependag in Brugge: niet gelukt om locatie te vinden: wat beschikbaar was is niet groot
genoeg, andere zalen niet beschikbaar.
g) AV in Leuven op 29 april
i) Aanwezig: M&M, Dominic en Kathleen. Niet zoveel volk (70-tal). Programma was niet zo
aantrekkelijk: geen lezing, geen actie, beetje droog.
ii) Belangrijkste: nu blijkbaar wel gelukt voor fondsenwerving = stijging donateurs; daardoor
uitgaven begroting 2016 ongeveer gehaald. Twee kanttekeningen: (a) verkoop huis AIVL
is uitzonderlijke opbrengst; (b) kosten fondsenwerving niet allemaal in kost genomen in
2016 maar ook uitgespreid over 2017 omdat de inkomsten ook deels in 2017 zullen
volgen. Fondsenwerving opnieuw uitbesteed. Wel opletten dat we de grens van kosten
FW niet overschrijden zodat erkenning voor fiscale attesten niet in gevaar komt.
iii) Vrijwilligers aantrekken, wie mee heeft gedaan ook informeren over andere activiteiten
(bv. zei die meewerkten aan MOOOV uitnodigen voor FIP of etentje). Facebook pagina?
8) Demand Dignity: 17 oktober over gezondheidszorg. Panelgesprek, receptie met hapjes.
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9) Varia
a) Noord-Zuidraad: voor Marc zijn de maandelijkse vergaderingen op de tweede donderdag van
de maand niet haalbaar. Wie wel: nog geen kandidaten!
b) Vrijwilligersbeurs op 6 mei. Kelly was aanwezig en vond het niet zo positief om volgend jaar
er ook met een stand van AI te staan.

24/06
27/06

feest in ’t Park
vergadering bij Johan in Jabbeke
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