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Verslag vergadering LG 51 van 2 oktober 2017 
 
1) Aanwezig: Johan, Kathleen, Marc, Kelly, Mieke, Christine 

Verontschuldigd:  Joyce, Roos 
 
2) Goedkeuring verslag augustus 2017: ok  
 
3) Briefschrijfacties en petities 
 

a) Briefschrijfacties 
 

i) Iran: 84 jarige mensenrechtenactivist Dr. Mohammed Maleki: mag niet reizen ondanks 
ziekte.    

ii) Iran: Zeynab Jalailan Koerdische dame ter dood veroordeeld en later omgezet in 
levenslang.  Zit vast wegens geweldloos verzet; heeft oogoperatie nodig maar wordt 
geweigerd.  Vraag onderzoek naar misdrijven tegen haar, een eerlijk proces, geen 
doodstraf. 

iii) Bahrein: activiste opgepakt die tweet verstuurde (maar webpagina met brief niet te 
vinden).  Wel petitie.  

iv) Petitie MR verdedigers in Turkije die volgens overheid gestopt moeten worden.  
Directeur AI staat daar ook bij. 

v) Petitie MR activiste uit Egypte die opkomt tegen huiselijk geweld; in 2016 opgepast en 
riskeert 15 jaar cel. 

vi) Turkije: probleem verkrachtingen: vrouwen kunnen dit niet aangeven, meisjes worden 
gedwongen te trouwen. 

vii) China: Taiwanese activiste gearresteerd; leidt in Taipei een NGO die activisten in China 
ondersteunt.  Hij mag geen contact hebben met familie en advocaat.  Volgens nieuwe 
wet mogen buitenlandse NGO de etnische eenheid en staatsveiligheid niet in gevaar 
brengen. 

viii) China: advocaat Gao Zhissheng die ‘Falun Gong’ aanhangers verdedigt, heeft al 
verschillende straffen gekregen, was vrijgelaten in 2014 maar moest bij zijn broer gaan 
wonen in een geïsoleerd dorpje.  Op 13/8 was hij verdwenen; volgens de politie niet in 
arrest, maar later bleek dat hij toch naar Peking was gebracht.  Twee vrienden en zijn 
broer werden kort opgepakt en kregen waarschuwingen. 

 
b) Israël/Palestina: circusartiest Mohammad Faisal Abu Sakha is vrij na tweejarige 

‘administratieve detentie’.  
 

c) Colombia:  
 

i) Geen acties. 
ii) Op 23/11 zal er een rapport uitkomen over situatie in Choco, een provincie waar 82% van 

de bevolking op de vlucht is.  Is gebied van ELN rebellen.  Vredesakkoord in de maak, 
maar vraag blijft of hetzelfde probleem zich zal voortdoen zoals bij de 
vredesgemeenschap waarbij de paramilitairen de plaats innemen van de FARC. 

iii) Er zal een nieuwe Colombiaanse komen in Brussel, nu is er ad interim die Reynders heeft 
ontmoet, maar allemaal goed nieuws show; natuurlijk is er een vredesakkoord, maar 
toch blijven er heel veel problemen die ook vermeld moeten worden. 

 
d) MENA: zie briefschrijfacties. 
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4) Andere inhoudelijke acties 
 

a) Schrijfmarathon 
i) Nieuws van de voorbije schrijfmarathon 
ii) Kelly overloopt de 10 cases van de komende schrijfmarathon. 
iii) Praktische afspraken 

(1) 16/12 in Snuffel (bevestigd) 
(2) Patrick komt muziek spelen; hoe laat is te bekijken, liefst namiddag, speelt 

Sefardische en Spaanse muziek. 
(3) Van 10 tot 22 uur; opzetten vanaf iets voor 10 uur. 
(4) Exit: deadline binnen enkele weken = Marc. 
(5) Voorbeeldaffiches via nationaal (Erica).  Midden oktober moeten we weten wat we 

kunnen krijgen.  
(6) Vragen of vrijwilligers een workshop kalligrafie kunnen geven (Marleen en/of John). 

Indien ok voor hen, ook liefst in de namiddag. 
(7) Brieven: Kathleen verzamelt ze en Marc kopieert. 
(8) Pers en notabelen: Marc nodigt uit. 
(9) Volgende vergadering: afspreken wie/waar affiches ophangen + scholen en andere 

verenigingen uitnodigen (bv. Honduras werkgroep = Kathleen) + vorming plus 
nieuwsbrief (= Kelly). 

 
b) Opvolging werkvergadering voor tentoonstelling december 2018 

 
i) Wies aangesproken, hij wil opening doen als hij datum ok is = wachten op Brugge om 

data te krijgen. 
ii) Samenwerking met andere organisaties: Vorming Plus zal dit intern bespreken.  Nog 

contact te nemen met Vredeseilanden (nieuwe naam = Ricolto) = Dries Alter en Marieke 
Boussauw, 11.11.11 = Patrick Hoornaart of Johan Titeca en Oxfam-WW (= Wim 
Spanhove). 

iii) Nog altijd geen antwoord op vragen doorgemaild aan KISP door Marc. Rappel nodig. 
 

5) Fondsenwervende activiteiten 
 

a) Etentje: Marc en Mieke hebben al goed geronseld (36), de anderen moeten nog een beetje in 
gang schieten.  Dringend: wie heeft een Chinees kookboek voor Rudy?  Afwas: absoluut niet 
zeker dat Raven nog kan (en wat met Kaili?). Johan bestelt drank.  Marc zoekt twee oude 
plons. 

b) Kaarsen: weekend 24-25 november en 1-2 december.  Johan maakt inschrijvingsformulier.  
Welk materiaal aanschaffen?  Kaarsen hoe dan ook, Johan vraagt wat er op de wenskaarten 
staat.  Geen potloden behalve voor Kelly.  Info op bestelformulier en via website zeer 
gebrekkig! 

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

 
6) Duiding dossiers 
 

a) Colombia: zie hierboven. 
b) DAF Palestina: geen nieuws 
c) MENA: geen nieuws 
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7) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal. 
 

a) Voorwoord over laatste ICM vergadering, de laatste in z’n huidige vorm.  Wordt vervangen 
door jaarlijkse AV met kleiner aantal en voortaan 1 stem per land (en niet meer – voor 
sommige stemmingen – volgens aantal leden). 

b) Goed nieuws uit Palestina, Soedan, Oeganda 
c) Update met cases over de BRAVE campagne. 
d) Schrijf-ze-vrijdag 20/10: zeer veel scholen doen meen in het Brugse. Materiaal voor 

verschillende leeftijdsgroepen.  We bestellen een pakket zodat we eens zien wat het omvat.  
 
8) Deelname werkgroepen 
 

a) Demand Dignity: 17 oktober  gaat door op 14/10 over gezondheidszorg.  Panelgesprek, 
receptie met hapjes.  In stadhuis. 

b) We zijn bij de armoedeverenigingen uit de kijker verdwenen.  Hebben we ons niet onterecht 
terug getrokken?  We sluiten terug aan. 

c) Noord Zuid raad: Johan gaat naar de vergadering van 9 november. Doel is om te netwerken, 
samen te werken met andere organisaties en niet uitgesloten te worden zoals bij ‘allemaal 
mensen’ dat met heel wat organisaties werd opgezet, maar niet met Amnesty.  Johan kan dat 
ook bevragen! 

 
9) Varia 
 

a) Voordracht ‘allemaal mensen’ 
i) Zeer goed = zaal, concept, diverse stemmen, goede interventie van Bart Staes. 
ii) Minder = te weinig vragen, nogal braaf, Bart Staes beetje teveel naar zich toegetrokken, 

moderator teveel zelf in debat, 11.11.11 die te vroeg weg moest. 
iii) Lessen voor debat eind 2018: goede moderator, publiek betrekken. 

b) Amnesty dag 
i) Voorstelling van San José de Apartado door Kathleen. 
ii) Kelly is naar voordracht geweest ‘mijn mening, mijn recht’ 
iii) Uiteenzetting schrijfmarathon en BRAVE.  Getuigenis van Finse transgender over totaal 

achterhaalde Finse wet die vraagt dat je eerst een diagnose moet hebben van mentale 
handicap en gesteriliseerd moet worden vooraleer je van geslacht mag veranderen.  Dit 
is een  

iv) Christophe Busch van Dossinkazerne: sprak over polarisering. 
v) Legendarische vraag van Kathleen: “AI en MR zijn soms zelf voorwerp van polarisering 

waarbij politici AI plaatst bij links; wat moeten we dan doen?”  te geven antwoord is: 
“ik begrijp je niet goed, waarom zou dat links zijn, kan je dat eens verklaren?” 

 
 

14/10 werelddag verzet armoede 
17/10 ‘Samenleven met gezond verstand’ in de Snuffel 
20/10 Schrijf ze vrijdag 
31/10 vergadering bij Christine, Walweinstraat 7, Brugge 
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) 
 


