Verslag vergadering LG 51 van 31 oktober 2017
1) Aanwezig: Johan, Kathleen, Marc, Kelly, Mieke, Christine, Joyce, Roos en Dominic (voor het eerst
sinds lang zijn we voltallig!
Cara Allonsius (secretariaat)
Verontschuldigd:
2) Goedkeuring verslag september 2017: ok
3) Briefschrijfacties en petities
a) Briefschrijfacties en MENA
i) Saoedi-Arabië: 14 Sjiitische mannen riskeren doodstraf voor geweld tijdens protesten; ze
zouden gemarteld zijn, hadden niet allen toegang tot advocaat. Dit wordt vaak gebruikt
om opposanten te onderdrukken.
ii) Petities: te ondertekenen: drietal voor Iran: (a) wetenschapper VUB, (b) executie voor
een jongeman die gearresteerd werd voor moord en verkrachting terwijl hij minder dan
14 jaar was; is momenteel uitgesteld, zou kunnen omgezet worden tot levenslang; (c)
veroordeelde.
iii) Petitie voor Egypte zoon van Egyptische MR advocaat die verdwenen is die aandacht
vraagt voor verdwijningen en nu zelf opgepakt is. Mogelijk vervolgd voor oprichting
illegale organisaties en samenzwering buitenlandse organisaties.
iv) Petitie Marokko voor protestleider en journalist die vastzitten in eenzame opsluiting,
geen contact met andere gevangenen; oproep om langdurige eenzame opsluiting te
stoppen + vrijlaten van mensen die opkomen voor hun mening.
v) Turkije: MR verdedigers (o.a. directeur en voorzitter AI) blijven vervolgd worden.
vi) Nigeria: persoon die opkomt voor mensen die uit hun huizen worden gezet in
sloppenwijken is opgepakt door de overheid.
b) Israël/Palestina: geen info; Marc krijgt al een hele tijd niets meer. Marc heeft ‘goed nieuws’
gelezen over vakbondsleidster die vrijgelaten is na maandenlange administratieve detentie.
Helaas zijn er nog altijd 56 vrouwen in dezelfde soort detentie.
c) Colombia:
i) Urgent action vers van de pers: in departement Choco twee leiders van
indianengemeenschap gedood door paramilitairen. Er is een ronde tafel van dialoog en
overleg en die hebben de feiten naar buiten gebracht. Ondanks het wapenbestand doet
de regering niets om de veiligheid en bescherming van de gemeenschappen te
garanderen. Vraag dat de staat effectief aanwezig is in die gemeenten en dat het recht
op leven van de indianen en Afro-Colombianen wordt gegarandeerd met bescherming
van leiders en MR verdedigers. De overheid is overigens al veroordeeld voor het niet
nakomen van hun plichten.
ii) Persbericht op 6/10: AI veroordeelt het vermoorden van boerenleiders en op die manier
het niet nakomen van het vredesakkoord.
4) Andere inhoudelijke acties
a) Schrijfmarathon
i) We zullen actief zijn op twee plaatsen: (a) Snuffel + (b) schrijfstand in bibliotheek.
ii) Materiaal wordt volgende week opgestuurd  affiches: zal dit zoals vorig jaar al
afgewerkt zijn met datum en plaats? Cara vraagt na of een extern bedrijf ze zal opsturen
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iii)
iv)

v)
vi)

vii)

naar contacten (stad, bibliotheken, …) dan wel of wij zorgen voor de verspreiding. Moet
duidelijk zijn om dubbel werk te vermijden.
Cases staan op ‘Mijn Amnesty’.
Chef van Kelly wil ook schrijfmarathon doen in dienstencentra. De verantwoordelijken
van de centra moeten dat zelf organiseren. Zal een test zijn of dit kan werken. We
moeten wel materiaal verdelen en beetje helpen. Zal wat kleinschaliger moeten:
beperken tot vijf grote centra. Kunnen we de vijf centraverantwoordelijken bijeen
krijgen om één keer de uitleg te geven?
Doel = 1000 brieven (vorig jaar 601) want nu bib + dienstencentra erbij.
Praktische afspraken Snuffel
(1) Patrick komt muziek spelen; namiddag, speelt Sefardische en Spaanse muziek.
(2) Van 10 tot 22 uur; opzetten vanaf iets voor 10 uur.
(3) Exit is geregeld.
(4) Nog niet duidelijk is of er een workshop kalligrafie komt: Marc volgt op met John en
Marleen. Kathleen heeft ook gevraagd aan Symposion, een winkel van schrijfgerief in
Brugge. Ook nog geen antwoord; Kathleen volgt op.
(5) Brieven: Kathleen verzamelt ze en Marc kopieert.
(6) Pers en notabelen: Marc nodigt uit.
(7) Nog andere verenigingen aan te schrijven. Honduras werkgroep best informeren
over alle acties in Vlaanderen  vanaf volgende week zou er een kaartje staan op
website AI waar wat gebeurt. Kelly schrijft hogescholen aan.
(8) Aanwezigheid: Marc van 10 tot 22 uur.
Praktische afspraken bib
(1) Van 10 tot 17 uur.
(2) Opstellen om 9.30 = Kathleen + Kelly tot 11.30.
(3) Kelly van 11.30 tot 14 uur; Christine van 14 uur tot 16 uur; Dominic van 16 tot 17 en
brengt daarna alles naar de Snuffel.

b) Cases schrijfmarathon 2016
i) Egypte: Shawkan zitting uitgesteld; gezondheid gaat achteruit sinds 19/10. Hospitaal in
gevangenis kan hem niet testen. Er is een nieuwe zitting geweest op 31/10; hij geeft toe
op het plein geweest te zijn in hoedanigheid van journalist. Hij heeft gevraagd waarom
hij daarom al vier jaar in voorhechtenis zit. Terug uitgesteld tot 7 november.
ii) Kameroen: Ivo Feh: in augustus uitstel naar september, dan weer naar oktober. Dit
omdat militaire procureur had gezegd dat hij geen dossier had ontvangen. Procedure in
beroep heeft plaats gevonden. Procureur heeft geprobeerd nieuwe getuigen toe te
voegen, maar verdediging heeft bezwaar aangetekend en nu uitgesteld naar november.
iii) El Salvador (vrouw vervolgd voor miskraam Theodora Vasquez): Amnesty secties hebben
geprobeerd brieven te schrijven naar overheid El Salvador, maar vaak geweigerd. Vraag
om oproepen per email te verzenden. In mei heeft advocaat herziening van haar case
gevraagd voor rechtbank. Amnesty kan zich niet rechtstreeks richten tot rechters om de
case niet te schaden. Herziening is dus wellicht nog hangende.
iv) Voorstel om in Snuffel kleine update te geven van de cases van vorig jaar. Kelly kijkt na
of er panelen beschikbaar zijn in dienstencentra, of anders provincie of misschien Snuffel
zelf (Marc vraagt na). Ook in bib vragen we of we een paneel ter beschikking krijgen.
c) Opvolging werkvergadering voor tentoonstelling december 2018
i) Kathleen heeft dat naar voor gebracht op 17/10. Er zijn in die periode ook dialoogtafels
rond gezondheid. Is er een opportuniteit om hier rond samen te werken? De
tentoonstelling is rond artikel 1, dus niet direct link tussen gezondheid en
tentoonstelling. Maar armoedeverenigingen werken wel ook rond mensenrechten. Er is
wellicht wel mogelijkheid om iets te doen voor debat. Hoe kunnen we wel onze eigen
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agenda bepalen? We wilden al wel samen werken met Vorming Plus, 11.11.11, Oxfam
WW en Vredeseilanden. Dus nu nog eens koppelen met armoedeverenigingen? Eerst
samen zitten met die eerste partners (vorming plus al akkoord, de anderen nog aan te
schrijven). Dan zien of we armoedeverenigingen nog kunnen contacteren. En eerst met
Vorming Plus thema van debat scherper stellen vooraleer 11.11.11, VECO en Oxfam WW
te contacteren  klein groepje (zal tijdens werkuren gebeuren)  Kathleen contacteert
Vorming Plus.
ii) Marc heeft contact gehad met verantwoordelijke tentoonstelling: zelf halen en terug
brengen, geen verzekering nodig, enkel waarborg.
iii) 1 tot 15 december; reglement Brugge wordt aangepast.
5) Fondsenwervende activiteiten
a) Etentje
i) Aantal: M&M + Christine = 47, Kelly 10, Kathleen 19, Joyce 1, Roos 5, Johan 17, Dominic
2, Ludo & Katrien 2 = samen 103. Inschrijvingen afgesloten.
ii) Elektriciteit in orde.
iii) Koken gebeurt bij Rudy thuis.
iv) Helpen
(1) 15 uur klaar zetten = Marc, Johan, Kelly, Roos, Kathleen
(2) 12 uur koken = après + Mieke + Joyce
(3) ’s morgens drank = Johan, wijn = Marc
(4) Afwas: 19.30-21.00 Dominic + Geubrina, 21.00-22.00 Kathleen + Joyce, 22.00-23.00
Christine + Mieke, 23.00 tot einde = Kelly + Johan + overlevenden.
(5) Ingang = Johan, bonnetjes = Roos + Joyce (begin).
(6) Bar = 19.30 Kelly + Christine + Marc. 21 uur: Dominic, Marc en Kelly afwisselend per
half uur.
v) Koffie, melk, suiker: Rudy; thee = Kelly
vi) Thermossen= Kelly kijkt op haar werk.
vii) Johan brengt stoelovertrek mee.
viii) Versiering: lampionnetjes? Kelly kijkt in Action.
b) Kaarsen: organisatie volledig door elkaar gehaspeld.
i) Weekend 1-2 december = Delhaize St. Pieters en St. Kruis + Colruyt St. Pieters
ii) Weekend 8-9 december Colruyt Assebroek en Brugge (?)
iii) Weekend 15-16 december: Delhaize St. Michiels
iv) We wachten nog even om AD Oostkamp te vragen i.f.v. aantal vrijwilligers.
v) Johan maakt nieuw inschrijvingsformulier en stuurt op; snel antwoorden om planning
rond te krijgen.
6) Duiding dossiers
a) Colombia: zie hierboven.
b) DAF Palestina: geen nieuws
c) MENA: geen nieuws
7) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal.
a) Voorwoord over campagne BRAVE; in kader daarvan is voorzitter naar RDC gegaan. De vraag
van MR verdedigers was: geef ruchtbaarheid aan onze stem, eisen en activiteiten.
b) Goed nieuws
c) Amnesty groepen werken steeds meer samen met andere verenigingen.
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d) Analyse van alle schrijf ze vrijdag: van de 113 schoolgroepen (van AIVL) die zo geregistreerd
zijn bij AIVL zijn er nog 66 actief op schrijf ze vrijdag  nieuwe aanpak is voorzien. Dat zegt
niets over hoeveel scholen mee doen met SZV. Eén communicatiekanaal is voorzien, zowel
naar die Amnesty schoolgroepen als SZV.
e) In nieuwe structuur van AI internationaal krijgen zowel AIVL als AIBF één stem.
8) Deelname werkgroepen
a) Demand Dignity: Kathleen geeft verslag van de dag tegen armoede. Inhoudelijk sterk debat.
Op markt waren er enkele sketches. Niet alle sketches waren even aansprekend, sommige
wat ingewikkeld. Respons publiek niet zo groot.
b) Kelly stuurt mail naar Jo van dialoogtafels om te zien welke rol we terug kunnen spelen. Zie
vorig verslag.
c) Noord Zuid raad: Johan gaat naar de vergadering van 9 november.
9) Varia
a) Kelly heeft de ‘doe goed pas’ voor iedereen weer aangevraagd.
b) Tent: nog te doen.
c) Kathleen is naar Para van David Van Reybroeck geweest. Heel mooi!
18/11
28/11
01-02/12
08-09/12
15-16/12
16/12

etentje (fondsenwerving)
groepsvergadering bij Joyce.
eerste weekend kaarsenverkoop
tweede weekend kaarsenverkoop
derde weekend kaarsenverkoop
schrijfmarathon Snuffel + bibliotheek
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