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Verslag vergadering LG 51 van 29 augustus 2017 
 
1) Aanwezig: Johan, Kathleen, Marc, Kelly, Dominic, Roos 

Verontschuldigd: Mieke , Christine, Joyce 
 
2) Goedkeuring verslag juni en juli (werkvergadering) 2017: ok  
 
3) Briefschrijfacties en petities 
 

a) Israël/Palestina: brief voor circusartiest Mohammad Faisal Abu Sakha om te vragen voor 
vrijlating (is al een herhaling). 

 
b) Colombia:  

i) Spoedactie UA 178/17 over Wounaan indianen.  Er zijn namelijk nog altijd guerrilla actief 
van ELN en er was een confrontatie tussen marine, de guerrilla en gewapende groepen 
waardoor de mensen zich niet kunnen verplaatsen en de facto gevangen zitten in hun 
gebied.  Bovendien lopen ze gevaar op mijnen te lopen, wat ook al gebeurd is alsook 
dreiging voor inlijving van kinderen bij de gewapende groepen.  Vraag voor oplossing, 
noodhulp en erkenning van rechten van de indigina.. 

ii) Vredesgemeenschap San José de Apartado: opiniestuk van Amnesty met oproep om de 
gemeenschap te beschermen omdat paramilitaire groepen nog steeds een bedreiging 
vormen.  En sinds 2016 zijn er veel invallen geweest van paramilitairen in de regio, in juni 
alleen al negen keer, en dan zetten ze bvb. graffiti op de muren of andere bedreigingen 
om te tonen dat ze de macht hebben.  Maar ze stelen ook landbouwproducten, 
bedreigen inwoners met de dood enz. 

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

 
d) Andere: Kelly heeft geen tijd gehad om brieven te maken. 

 
4) Andere inhoudelijke acties 
 

a) Nieuws van de schrijfmarathon 
i) In Amnesty in beweging update over Malawi (albino’s).  Heeft veel ruchtbaarheid gehad 

zodat men vanuit Amnesty Ivoorkust ook heeft gezegd dat dit een invloed heeft gehad 
op hun regering.  Deze afdeling heeft samen met een lokale NGO werkzaam rond albino’s 
een actie gevoerd.   Door die actie (waar ook de case van Malawi werd gebruikt) zijn er 
meer mensen lid geworden van Amnesty met oprichting van lokale groepen. 

ii) Case Kameroen: werd vervolgd voor sms over een leerkracht; er was aangekondigd dat 
zijn zitting zou uitgesteld worden tot 20 juli, en nu is het opnieuw uitgesteld naar 21 
september.  

iii) Case Egypte wordt ook steeds uitgesteld.  In augustus zit hij al 4 jaar in de gevangenis en 
zijn proces is al 35 keer uitgesteld. Is zeer grote rechtszaak met meer dan 700 
beschuldigden waarvan 2 vrijgelaten wegens gezondheidsredenen. Er is ook een urgent 
action op de internationale site, geen brief.  Kathleen stuurt de urgent action nog door. 

 
b) Volgende schrijfmarathon: Erica vraagt wanneer de schrijfmarathon plaats zal vinden.  

Kaarsenverkoop = 24-25 november en 1-2 december (= data aangevraagd door AI bij Colruyt 
en Delhaize, maar nog geen antwoord).  We stellen 16/12 voor als schrijfmarathon.  Marc 
vraagt dat aan bij De Snuffel.   
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c) Opvolging werkvergadering 
 

i) Vragen doorgemaild aan KISP door Marc, nog geen antwoord. 
ii) Bevestiging zaal door Brugge, maar er worden nieuwe richtlijnen geschreven voor 

gebruik, dus voor praktische afspraken moeten we wachten op die richtlijnen (ergens 
begin 2018?). 

iii) Spreker opening, verzekering: blijft te doen. 
iv) Prioriteit in september is afspreken met de andere organisaties. 

 

5) Fondsenwervende activiteiten 
 

a) Tent: Kelly kijkt verder.  Eventueel vragen bij verhuurfirma’s die oude tenten weg doen, zeker 
dekzeil moet in goede staat zijn.  Richtmaximum 300 euro. 

b) Etentje: Marc maakt uitnodiging en stuurt door.  Prijs 25 euro. Marc stuurt foto door voor 
kalender in Amnesty. 

 
6) Duiding dossiers 
 

a) Colombia: persbericht van Amnesty dat er opnieuw grote ontheemding is wat erop wijst dat 
er in Choco niet opnieuw geweld wordt gebruikt tegen de inheemse gemeenschap. Amnesty 
herhaalt dat gebieden waar vroeger veel geweld werd gebruikt de garantie moeten krijgen 
dat dit geweld niet herhaald wordt.  Maar de overheid blijft hierover in gebreke. Nog altijd 
misdaden tegen internationaal recht en MR schendingen. Staakt het vuren met ELN moet 
uitgevoerd worden. 

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

 
7) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal. 
 

a) Voorwoord: Fort Europa sluit nog meer zijn grenzen. Niet ngo’s die vluchtelingen helpen, 
maar wel lidstaten hebben een gedragscode nodig.  Europa en de lidstaten hebben steeds 
meer een struisvogelpolitiek.   

b) Eerste vijf maanden van dit jaar 5.710 nieuwe leden  
c) Goede nieuws in Saoedi-Arabië: activiste vrijgelaten. 
d) Dossier over etnische profilering bij de politie. 
e) Nieuws over Amnesty groep in Goma.  
f) BRAVE campagne = het vergt moed en lef om je nek uit te steken voor mensenrechten. 
g) Erica herziet de opzet voor bezoek aan groepen.  Ze zou dit doen met een vrijwillige 

socioloog.  Benieuwd wat dit zal geven.  Zullen we geobserveerd worden?  Waaw, dan zal hij 
of zij bij de groep van Brugge wel een bijzonder interessante casestudy vinden. 

h) Stoelendans 
i) Kathleen vraagt zich af of het niet tijd is voor een andere coördinator.  Ze heeft wel 

interesse in bestuur van AIVL.  Ze vindt ook dat ze er niet in geslaagd in om nieuwe leden 
aan te trekken.  De andere leden vinden dat dit niet op rekening van Kathleen te 
schrijven is.   Ideeën moeten van iedereen komen, niet enkel van Kathleen.  Anderzijds: 
als het familiaal en professioneel wat zwaar is, dan kan het goed zijn om te veranderen.  
Daarnaast is het ook goed om eens de andere dossiers door te geven. Kelly wil het wel 
overnemen van Kathleen die het nu al 12 jaar doet (Marc heeft voor deze gelegenheid 
ook een fles champagne mee).  Kelly en Kathleen bekijken eens samen wat het allemaal 
inhoudt en volgende vergadering.  Dan moeten we ook bekijken of er interesse / vraag is 
om dossiers door te schuiven. 
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8) Demand Dignity: 17 oktober  gaat door op 14/10 over gezondheidszorg.  Panelgesprek, 
receptie met hapjes.  In stadhuis. 

 
9) Varia 
 

a) Honduras dag in Sint willibrordus op 23 september met MR wandeling en getuigenis van 
dochter van vermoorde activiste Berta Caceres. 

b) Armoedecampagne van ATD vierde wereld op 23 september in Daverlo. 
c) In september diverse acties rond vluchtelingen door 11.11.11. samen met een hele resem 

andere organisaties (maar blijkbaar niet Amnesty dus …). 
d) Noord Zuid raad: Johan zal dit doen en neemt hiervoor contact op met de voorzitter. 

 
 

23/09 Honduras dag 
23/09 Armoede campagne ATD  
26/09 vergadering bij  
30/09 Amnesty dag in Leuven 
02/1O vergadering LG51 bij M&M 
14/10 Demand Dignity 
20/10 schrijf ze vrijdag  
18/11 etentje (fondsenwerving) 
24-25/11 eerste weekend kaarsenverkoop (te bevestigen) 
01-02/12 tweede weekend kaarsenverkoop (te bevestigen) 
08-09/12 reserveweekend kaarsenverkoop (te bevestigen) 
16/12 schrijfmarathon Snuffel (te bevestigen) 
 


