Verslag vergadering LG 51 van 9 januari 2018
1) Aanwezig: Johan, Kathleen, Marc, Kelly, Mieke, Christine, Roos, Dominic
Verontschuldigd: Joyce
2) Goedkeuring verslag november 2017: ok
3) Briefschrijfacties en petities
a) Briefschrijfacties en MENA
i) Geen andere brieven dan schrijfmarathon
ii) Online acties: vluchtelingen en migranten in Libië gefolterd, verkracht en misbruikt; VUB
wetenschapper ter dood veroordeeld in Iran; voorzitter AI Turkije nog steeds gevangen;
Egypte en Saoedi-Arabië (oudere petities); Syrië nieuwe actie over 6 jarig conflict: oproep
aan VN geld vrij te maken voor onderzoek naar misdaden en vervolging daders.
iii) Goed nieuws: Saoedi-Arabië: prominente schrijver vrijgelaten; voorwaarden zijn
onbekend, maar mag wel nog niet reizen en geen toegang tot sociale media. Van 4 jaar
zijn twee jaar omgezet in voorwaardelijk om medische redenen. Was veroordeeld voor
uiting van mening over politiek in het land.
iv) Kelly stuurt nog een andere brief door.
b) Israël/Palestina: mail van Kathleen over een gemeenschap die protesteert tegen bezetting
van akkers. Moeder en dochter weggevoerd, leger binnen gevallen en alles van film
materiaal vernield of meegenomen. Online actie maar niet via Amnesty.
c) Colombia
i) Vredesgemeenschap San José de Apartado: leider wordt bedreigd. In 2017 had hij al 18
bedreigingen gekregen, de laatste op 5 december. Vredesgemeenschap zou “in de weg
staan van de economische ontwikkeling van de regio”. Op 29 e december hebben
paramilitairen verschillende personen aangevallen; ze werden ontwapend en
overgedragen aan de politie, maar daar weer vrijgelaten. Brief aan parket om dit te
melden + protesten tegen versperringen om tol te vragen. Minister van defensie en
andere hooggeplaatste ambtenaren hebben de regio bezocht en hebben beloofd de
aanwezigheid van de overheid (leger, …) te verhogen. Nog te bezien of dit een positief
effect zal hebben op de vredesgemeenschap. Er is een urgent action 263/17 om dit alles
aan te klagen, bescherming te vragen voor de gemeenschap.
ii) UA 268/17: twee leiders van activisten voor landrechten vermoord in de gemeenschap
van Afro Colombianen. Er zijn aanspraken op gronden door grote ondernemingen
zonder inspraak van de lokale bevolking. De twee leiders kregen enkel beperkte
bescherming van de overheid die bedreigde personen moet beschermen (kogelvrije vest
en een gsm). De paramilitairen willen de groepen die opkomen voor hun landrechten
tegenwerken. Vrees dat dit soort moorden zich zal blijven herhalen; staat blijft in
gebreke en dat wordt aangeklaagd in de dringende actie.
iii) UA 178/17 - update: gemeenschap van inheemse bevolking en Afro Colombiaanse
gemeenschap in departement Choco bedreigd en geterroriseerd. In zone is nog altijd
mogelijk dat er gevechten zijn met ELN. Die gemeenschappen blijven dus ingesloten
door verschillende gewapende fracties: leger, ELN, paramilitairen. Vraag naar collectieve
beschermingsmaatregelen en een beleid voor bescherming zoals al in 2009 bevolen door
het grondwettelijk hof.
4) Duiding: zie hierboven.
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5) Inhoudelijke acties
a) Schrijfmarathon
i)

674 brieven = Snuffel, bibliotheek + dienstencentra (helaas slechts 1; misschien komen er
nog want collega van Kelly in verlof). Vorig jaar 601, dus meer maar toch niet onze
doelstelling van 1.000.
ii) In de bib waren er 55 deelnemers voor iets minder dan 100 brieven; veel interesse en
zeer gezellig in bib. Geen idee hoeveel in Snuffel: ’s morgens rustig, in de namiddag veel
volk. Ook heel goed gelopen met kaligrafie en muziek.
iii) Meer reclame? Vooral via sociale media.
iv) John ziet het al groots en een heel evenement.
v) Dirk Defauw is gekomen, ook artikel in Brugs Handelsblad.
vi) Jong socialisten hebben apart geschreven; dus daarvan zijn er een aantal niet bij ons
komen schrijven.
vii) Algemeen: zeer geslaagd.
viii) Ideeën volgend jaar: handmassage, BV (Kamagurka?)
ix) Marc stuurt de brieven op.
x) Kathleen stuurt een zeer positieve evaluatie op naar de bib. Marc en Mieke doen dat
voor de Snuffel. Kathleen vraagt aan Hasselt het geheim om aan 1.000 te komen.
xi) 100 euro betaald aan De Reyghere met wat reklame voor Amnesty (sticker en folder).
Marc is hem aan het lezen. Vorming Plus en Willemsfonds hebben ook elk 100 euro
gestort.
b) Opvolging werkvergadering voor tentoonstelling december 2018: antwoord Vorming Plus dat
ze nog met ons willen samen werken voor debat. We stellen een datum voor in februari.
Bespreking over voorwaarden voor zaal uitgesteld tot februari.
6) Fondsenwervende activiteiten en financiën
a) Resultaat etentje: beste resultaat ooit: opbrengsten = 3.556, kosten = 1.295, resultaat =
2.262 euro.
b) Kaarsen
i) Ook beste resultaat ooit: aan supermarkten = 5.922 euro en daarmee overtreffen we ons
record van 2008 (= 5.820 euro). Als we de andere verkoop erbij rekenen (etentje, OLVA,
schrijfmarathon, Minnewater, individuele verkoop), dan komen we wellicht net boven de
7.000 euro (resultaat hangt af van de laatste verkoop van 3 dozen stomp via Marc).
ii) Maar … dit resultaat is enkel te wijten aan het aantal uren dat we verkocht hebben (90,5)
want dat is ook een record. Het gemiddelde per uur daalt al enkele jaren. In het
recordjaar 2008 was dat nog 86 euro/uur (we verkochten toen 'slechts' 67,5 uur), nu is
het 65 euro per uur, zo'n 20 euro minder. Dat komt een beetje door de slechte verkoop
aan Delhaize Sint Kruis (bijna geen volk meer tijdens de uitverkoop op vrijdagavond en
daarom verhuisd naar Delhaize Sint Pieters die hoe dan ook een stukje minder is). Maar
wellicht vooral door (a) de tijdsgeest (verzuring, verrechtsing), en (b) het feit dat er
alsmaar supermarkten bij komen, waardoor de klanten steeds meer 'verdund' worden.
iii) Enkele andere opmerkingen:
(1) de samenwerking AIBF voor bestelling en levering is prima verlopen en de contacten
met Véronique zijn zeer goed (maar is wel redelijk ééntalig Frans);
(2) enkele producten waren niet meer verkrijgbaar, blijkbaar gebeurt de bestelling bij
AIBF normaliter vroeger;
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(3) de bijkomende bestelling is ook zeer vlot verlopen;
(4) de verkoop van wenskaarten gaat steil bergafwaarts: dat is deels te wijten aan de
elektronische wenskaarten, maar ook aan de lelijke kaarten (daar zou toch iets aan
gedaan moeten worden: andere organisaties slagen er toch in om mooie kaarten te
maken? En in Amnesty Nederland zijn er toch redelijk mooie te krijgen);
(5) bij de rode rustieke waren er verschillende met fabricagefoutjes; Johan meldt dit;
(6) het aanbod van kaarsen moet wel voldoende gevarieerd blijven: nu is het aanbod van
AIBF al lager dan vorig jaar; opletten dat een stand nog iets leuks blijft uitstralen;
(7) in Amnesty intern stond iets over de laattijdige toelating van Colruyt: dat blijkt niet te
kloppen, het was een intern communicatieprobleem; dan moet je dat ook zo zeggen,
want als Colruyt dit zou horen, dan zijn ze hier wellicht niet door gecharmeerd;
(8) de bestellijst was niet echt duidelijk: er waren geen foto's van de producten (o.a.
potloden, stylo's) en er was geen link tussen bestellijst en webshop, zodat ook daar
geen foto beschikbaar was.
c) Financieel verslag 2017 af en rondgedeeld (interne versie); versie voor AIVL ligt bij Kelly.
7) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal
a) Inleiding over schrijfmarathon.
b) Goed nieuws: Australië heeft referendum gestemd over homohuwelijk; is ook al door
parlement; eerste koppels als getrouwd. In België grote stap vooruit voor slachtoffers voor
seksueel geweld met opening van drie centra waar mensen in een multidisciplinair team
terecht kunnen waar ook bewijzen kunnen worden verzameld. Nu moeten centra voldoende
middelen blijven krijgen. Zou mooi zijn om in elke provincie zo’n centrum te hebben.
c) Kobalt actie uit 2016 met link naar kinderarbeid: er ging veel aandacht naar een Chinese
holding, de grootste koper van kobalt in RDC. Dit bedrijf zegt te kunnen garanderen dat er
nu geen kinderen meer betrokken zijn in de productie. Analyse van bedrijven die kobalt
gebruiken in productie; er is een rating waarbij Apple 3 (op maximaal 4) sterren kreeg, dus er
is toch ook goed nieuws. Maar: in het verhaal van de holding blijven er toch gaten, bv. hoe
de veiligheid van artisanale mijnwerkers wordt gegarandeerd. Ook van de bedrijven die
kobalt gebruiken niet helemaal duidelijk hoe ze zorgplicht garanderen. Daarom nieuwe actie
met briefschrijfacties naar bedrijven die kobalt gebruiken.
d) Rohingya: zeer problematisch.
8) Deelname werkgroepen
a) Demand Dignity: Kelly heeft contact genomen om verslag te krijgen. Op 16 januari nieuwe
vergadering voor opstarten dialoogtafels. Thema = gezondheidszorg. Mieke zal deelnemen.
b) Noord Zuid raad: volgende vergadering op 11 januari. Johan moet nog contact opnemen
met 11.11.11 voor deelname aan eventuele nieuwe reeks ‘allemaal mensen’. We moeten
zorgen dat we er deze keer bij zijn.
9) Varia
a) Doe goed pas beetje vertraging.
b) Etentje: 10/2; suggesties plaats doorsturen naar Marc. Marc verwittigt ook groep Sint Kruis.
c) Voorstel om eens met de hele groep naar de Dossin kazerne te gaan.
30/01
10/01

groepsvergadering bij Christine
etentje Amnesty
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