
 

1 

Verslag vergadering LG 51 van 27 juni 2017 
 
1) Aanwezig: Johan, Kathleen, Marc, Kelly, Mieke , Joyce, Dominic, Roos 

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

a) Israël/Palestina: geen schrijfacties, geen brieven door landenteam. 
 

b) Colombia:  
i) Protestacties door mensen uit Buenaventura, een havenstad; anti oproerafdeling van de 

politie heeft met traangas gereageerd zonder waarschuwing terwijl ook kinderen, 
ouderen en mensen met een handicap mee opstapten. Burgerstaking was uitgeroepen 
op 16 mei omdat ze hun sociale, culturele en economische rechten willen gegarandeerd 
zien volgens de uitvoering van het vredesakkoord met de FARC. Verschillende gewonden.  
Vraag om recht op vreedzame manifestaties te garanderen en vermijden van gebruik van 
geweld tegen deze manifestanten in Buenaventura en andere steden.  Vraag dat recht op 
water, gezondheid en onderwijs verzekerd wordt alsook recht om deel te nemen aan 
uitvoering van de vredesakkoorden met de FARC.  In deze regio leeft 80% van de 
bevolking in armoede, veel problemen met drugs, banditisme en geweld. 

 
c) MENA: geen brieven, wel petities op internet. 

i) Turkije: voorzitter AI Turkije gevangen genomen op 6 juni samen met andere MR 
advocaten.  Risico op berechting voor terroristische activiteiten. 

ii) Verenigde Arabische Emiraten: laatste MR activist die nog vrij rond liep en werkte en nu 
ook opgepakt.  Steeds repressievere overheid met foltering. 

iii) Blog door kinderen van Raif Badawi: het is 5 jaar dat hij in de gevangenis zit. 
iv) Blog door vrouw van de dokter die opgepakt is in Iran in 2016. Is bedreigd met de 

doodstraf. 
 

d) Andere: Kelly heeft brieven voor Thailand, Soedan en Bangladesh 
i) Soedan: MR verdediger in de cel; werd daarvoor al verschillende keren opgepakt.  Pas na 

77 dagen kon hij zijn advocaat  spreken.  Voor twee aanklachten kan hij levenslang en 
zelfs de doodstraf krijgen.  Zijn gezondheid is niet goed; hij zou ook gefolterd worden. 

ii) Thailand: Turkse leraar opgepakt in Myanmar op verdenking van aanhanger Gülen 
beweging en na vraag uitlevering door Turkije.  Is blijkbaar toch in Bangkok geraakt waar 
hij laatst gezien is.  De Thaise politie zou zijn telefoon afgenomen hebben.  Vraag naar 
opheldering bij Thaise overheid. 

iii) Bangladesh: 28 mannen opgepakt bij bijeenkomst rond homorechten.  Volgens de politie 
gaven ze toe dat ze homo waren en drugs op zak hebben.  De eenheid die ze oppakte 
heeft een slechte reputatie qua MR schendingen.   

 
4) Andere inhoudelijke acties 

a) Nieuws van de schrijfmarathon 
i) Chinese professor mag geld ontvangen van familie en om de drie maanden mag zijn 

vrouw hem bezoeken. 
ii) Kameroen: leraar veroordeeld voor sarcastische sms en riskeert 20 jaar cel; zijn zaak zal 

voorkomen in hoger beroep, maar dat is uitgesteld tot juli. In mei was ook een 
persconferentie voorzien rond deze case, maar 12 geüniformeerde agenten zijn de plaats 
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binnen gevallen en de persconferentie verboden.  De beroepszaak zou voorkomen in een 
militaire rechtbank. 

iii) Shawkan: fotograaf die reportage had gemaakt van demonstratie in Cairo.  Nu pas is een 
datum bekend gemaakt voor de zaak, maar die is ook meteen uitgesteld tot 4 juli. Op 20 
mei heeft het openbaar ministerie een rapport gepubliceerd  dat hij in goede gezondheid 
is terwijl er geen duidelijkheid daarover is.  Hij heeft ook klacht ingediend wegens slagen, 
gebrek aan medicijnen en toilet. 

 
b) Volgende schrijfmarathon: we doen mee, we krijgen ondersteuning met affiches en 

advertentie.  Datum te bepalen in functie van kaarsenverkoop. 
 

c) MOOOV: enquête per mail voor evaluatie.  Zie mail. 
 

d) Fototentoonstelling: Marc heeft contact gehad met Brugse Vrije, maar zaal kan je daar niet 
meer reserveren, is nu gecentraliseerd in Sint Jacobsstraat.  Marc moet alle info (grootte, …) 
verzamelen en dan naar Stad gaan voor aanvraag.  Speciale vergadering over tentoonstelling: 
dinsdag 25 juli bij M&M tenzij de keuken helemaal in puin ligt. 

 
e) Feest in park: tent opzetten vlot verlopen (bedankt voor allen die aanwezig waren).  

Aankleding was prima; interesse van mensen.  Onderwerp interessant.  We hebben indruk 
dat er meer commerciële standjes zijn en minder informatieve standjes.  Plaats was niet zo 
slecht.  Kelly kijkt eens of er tenten in solden zijn en wat dat dan kost.  In totaal 174 kaartjes.  
Voorkeur voor de kaartjes met ijsje en koekje. Details: (a) Colgate = 21, (b) Procter & Gamble 
= 26, (c) Kellog’s = 30, (d) Nestlé = 38, (e) Unilever = 38, (f) Rickitt = 21.  Kathleen stelt voor 
om de actie ook voor te stellen aan andere groepen. 

 

5) Fondsenwervende activiteiten 
 

a) Zie ook 25 juli. 
b) Etentje: ok voor Rudy op 18 november te doen.  Zaal zou ook ok zijn.  We houden op 25 euro. 

 
6) Duiding dossiers 
 

a) Colombia: open brief van Amnesty aan lidstaten van organisatie voor Amerikaans Staten over 
o.a. veel MR verdedigers die vermoord worden (ook in Colombia) en over rechten van de 
inheemse volkeren waarover deze organisatie een resolutie heeft aangenomen.  Maar toch 
worden hun rechten vaak geschonden ‘(grond, bronnen, cultuur, …).  Verder niets specifiek 
over Colombia. 

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

 
7) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal. 
 

a) Voorwoord: actieve maand mei met voorzitter internationaal.  Introdag nieuwe bestuurders. 
Uitwisseling over fondsenwerving.  Protest tegen Trump.  Literair moment aan Saoedische 
ambassade. 

b) Goed nieuws uit Togo, Malediven, Soedan. 
c) Al twee jaar noodtoestand in Frankrijk.  Macron wil nog eens verlengen (voor de zesde keer).  

Al veel publieke bijeenkomsten verboden en 639 personen verboden om deel te nemen aan 
publieke bijeenkomsten.  Een aantal verboden manifestaties waren gelinkt aan 
arbeidsrechten.  Ook buitensporig geweld door politie. 
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d) Evoluties in transgender wetgeving: in België wet over gendererkenning = grote stap vooruit.  
Om te veranderen van geslacht moet je niet meer medische sterilisatie en psychiatrisch 
onderzoek ondergaan.  

e) Schrijf ze vrijdag in kader van recht op vrije meningsuiting op 20/10. 
f) Zomeractie pakket voor Cambodja waar protest niet getolereerd wordt. 
g) Volgende schrijfmarathon start op 2 december. 
h) Amnesty dag op 30 september in Leuven (en dus niet in Brugge).  Idem jongerenweekend. 
i) Op 2 juni is geprotesteerd aan de Russische ambassade tegen aanvallen op homo’s in 

Tjetjenië.  
j) Erica wil contact met elke groep; ze heeft getelefoneerd met Kathleen.    
k) Woordje van Salil: wereldwijde campagne BRAVE om wereldleiders op te roepen MR 

verdedigers te beschermen; aanraden boek van Aryeh Neier “International Human Rights 
Movement”; kobalt en palmolie: Ben en Jerry hebben palmolie uit productie gehaald omdat 
het volgens hen niet mogelijk is de oorsprong van de palmolie te achterhalen en ze dus niet 
kunnen garanderen dat dit zonder MR schendingen wordt geproduceerd. 

l) Brugge en sociale media: Kelly heeft een vriend die website en facebook pagina wil maken 
(Bart).  Voor het najaar. 

 
8) Demand Dignity: 17 oktober over gezondheidszorg.  Panelgesprek, receptie met hapjes. Nog 

geen verdere info. 
 
9) Varia: wat is standpunt AI over 72 uren vasthouding in kader anti terreur?  

 
 

25/07 Speciale vergadering over tentoonstelling bij M&M 
29/08 vergadering bij Kathleen.  Kathleen wil dan stoelendans doen voor alle functies. 
17/10 Demand Dignity 
20/10 schrijf ze vrijdag  
18/11 etentje (fondsenwerving) 
 


