Verslag vergadering LG 51 van 30 januari 2018
1) Aanwezig: Johan, Kathleen, Marc, Mieke, Roos , Joyce
Verontschuldigd: Christine, Kelly, Dominic
2) Goedkeuring verslag december 2017: ok
3) Briefschrijfacties en petities
a) MENA
i) Geen brieven, wel petities
ii) Syrië: meer dan 500 patiënten zitten vast en moeten naar een andere stad voor
medische verzorging.
iii) Herhaling Raïf Badawi in Saoedi-Arabië met kans op stokslagen.
iv) Goed nieuws uit Egypte waar MR advocate vrijgelaten is; ze was veroordeeld tot 12 jaar
cel voor een demonstratie. Zoals haar zitten er duizenden activisten weg.
v) Ook goed nieuws uit Jemen: journalist vrijgelaten; was sinds augustus gevangen
gehouden door milities. Net zoals hij worden vele mensen opgepakt en verdwijnen.
vi) Persbericht Iran: de autoriteiten moeten onverwijld onderzoeken hoe mensen zijn
omgekomen na het neerslaan van demonstraties. Oproep aan overheid om alles te doen
tegen foltering; grote bezorgdheid over lot van gevangenen van wie er overlijden zonder
duidelijke reden.
b) Israël/Palestina: actie voor de 16 jarige Tamimi die zich verzet tegen de Israëlische bezetting
en nu hangt haar een 10 jarige straf boven het hoofd. Online petitie via website van
Amnesty. Haar 14 jarige neef is van dichtbij neergeschoten in het hoofd.
c) Colombia
i) Geen brieven, wel twitter actie voor leider van Afro Colombiaanse gemeenschap die
vermoord was in juni vorig jaar. Zijn bescherming was ingetrokken omdat hij zogezegd
niet meer in gevaar was. Er waren wel arrestaties en gisteren zou er een hoorzitting zijn
om de aanklacht te formuleren. Edoch, de rechter was met vakantie, de nieuwe rechter
was niet beschikbaar en daardoor is het uitgesteld. Familie was speciaal van ver
gekomen, voor niets dus. Gevraagd om een twitter account aan te maken.
ii) Veel persberichten.
(1) Op vier dagen tijd zijn duizenden personen ontheemd. Aangeklaagd door AI met
vraag dat Colombia de rechten van ontheemde personen respecteert. Oorzaak:
gevechten tussen ELN en dissidenten van de FARC. Daarnaast zijn ook onschuldige
burgers vermoord. Ook moord door gewapende groep die gemeenschap heeft
bedreigd waardoor honderden mensen gevlucht zijn na de bedreigingen. Ook
mensen van inheemse gemeenschap gevlucht omwille van gewapende mannen die
de gemeenschap hebben ‘gewaarschuwd’ dat er wellicht paramilitairen zouden
komen. Er is zogezegd een wapenbestand met ELN sinds 9 januari, maar op het
terrein is dat niet altijd zichtbaar. Er zijn ook nog altijd alarmerende cijfers over
moorden op gemeenschapsleiders en activisten door ELN, paramilitairen,
gewapende groepen en dissidenten van de FARC.
(2) Ombudsman van de mensenrechten heeft onlangs gewaarschuwd voor wat er
gebeurt in bepaalde gemeenten omwille van dezelfde type conflicten. Dit
persbericht had vooral te maken met Afro Colombiaanse gemeenschap. Vraag van
Amnesty voor bescherming van de gemeenschap en onderzoek. De uitvoering van
de akkoorden met de FARC kunnen deze schendingen niet toedekken.
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(3) Recent: twee leiders van de inheemse gemeenschap vermoord. De gemeenschappen
vroegen meer toegang tot scholing. Ze hadden bescherming gevraagd maar niet
gekregen.
(4) Vraag om een petitie actie voor Choco te herhalen. Kathleen stuurt de vraag door
naar de Colombia groepen.
d) Briefschrijfactie voor een Indiase activist tegen discriminatie van Dhalit en het
kastensysteem.
4) Duiding: zie hierboven.
5) Inhoudelijke acties
a) Opvolging schrijfmarathon
i) El Salvador: in beroep is straf bevestigd voor mevrouw met doodgeboren kindje die
veroordeeld is voor moord met verzwarende omstandigheden; het proces
beantwoordde niet aan internationale standaarden.
ii) Egypte – fotograaf: zijn proces is weer eens uitgesteld, geen verder nieuws.
iii) Honduras: leidster van ngo COPINH die vermoord was: er zou eindelijk een datum komen
voor hoorzitting; internationaal secretariaat van Amnesty zal niet aanwezig zijn. Ze kijken
wel of verenigingen van advocaten de procedure kunnen volgen. Kathleen vraagt eens
bij Advocaten zonder Grenzen. Op 2 maart komt er een herdenking in Gent.
b) Opvolging werkvergadering voor tentoonstelling december 2018: afspraak met Vorming Plus
om debat uit te werken en te zien hoe samen te werken met andere organisaties: vrijdag 9
februari om 20.15 uur in de Snuffel. We zeker: Kelly en Kathleen + wie nog interesse heeft.
c) Voorstel om op 22/12 de schrijfmarathon te doen in bibliotheek en Snuffel.
6) Fondsenwervende activiteiten en financiën
a) Droevig nieuws: Charles Verlinde, trouwe deelnemer van quiz en etentje is overleden.
b) Quiz 2019: 15 of 22 maart  Marc vraagt of Minnewater vrij is + informeren bij Kelly voor
andere zalen + Johan vraagt voor Atheneum Assebroek. Thema = milieu
7) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

Schrijfmarathon alle records gebroken.
BRAVE campagne in volle gang, o.a. Cairo, transgenders in Finland, Chili, ….
Leerstoel Amnesty 8 maart Universiteit Gent (10de editie; nog niet geweten wie).
Zaterdag 28 april = AV in Brussel in de Espace Jacqmotte in Brussel. Resoluties voor de AV?
Sturen aan Wies, dan stuurt hij ze naar de commissie resoluties waar – ja ja – Kathleen in
zetelt.
Nieuwe secretaris generaal, de Zuid-Afrikaanse Kumi Naidoo. Brief van de uittredende
secretaris generaal over de vele problemen en conflicten waar Amnesty voor gewerkt heeft
met wereldwijd meer dan 500.000 media hits.
Bij Europees en Centraal Azië kantoor nieuwe directeur.
Aantal leden eind 2017 = 31.745 leden (maar dus niet betalend).
Groot dictee der mensenrechten in Hogeschool Antwerpen; voorgelezen door Geert Hoste.
Op 8 februari.
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i)

j)

Brussels Jazz orchestra treedt op voor Amnesty op verschillende plaatsen, o.a. 21/4 in Brugge
(stadsschouwburg) om 20 uur. Helpende handen gevraagd om petities te organiseren.
Inschrijven bij Bert Maes. Wie kan?
Zelfs schrijfmarathon in de gevangenis van Hoogstraten. Succes en nu hebben ze ook een
schrijfgroep!

8) Deelname werkgroepen
a) Armoede: Kathleen is naar vergadering geweest. Actie op 17/10 vlak na de verkiezingen.
Oproep aan politici om draden te komen doorknippen = draden van het web van armoede.
b) Dialoogtafels: zal op 4 december doorgaan rond gezondheid. We waren welkom en blijkbaar
wordt het geapprecieerd dat we weer meedoen. Aan welke tafel sluiten we aan? Thema’s:
i) betaalbaarheid (o.a. derde betalers regeling en tegemoetkoming wat niet altijd wordt
toegepast, mutualiteiten spreken mensen niet altijd aan over hun recht  communicatie
en automatische rechtentoekenning gebeurt niet goed; medicatie en generische
medicatie; kosten van medisch en verzorgend materiaal; onbetaalbare facturen in
ziekenhuizen)
ii) toegankelijkheid: vooraf correct informeren in eenvoudig taalgebruik; wijkcentra niet
gekend; palliatieve zorg; rol Dokters van de Wereld; toegang tot gezonde voeding, niet
hebben van identiteitskaart
iii) patiëntenrechten: verhoogde tegemoetkoming; inzage medische dossiers;
vermaatschappelijking van zorg
iv) ambulante psychische gezondheidszorg (afbouw bedden, tekort aan gratis zorg)
v) hervorming eerstelijnszorg
vi) binnenkant van armoede: armoede maakt ziek, ziekte maakt arm  hoe kunnen
patiënten nog zelf regie houden over hun leven;
vii) preventie: slechte huizen, stoppen met roken, gezonde voeding,
Wat willen / kunnen we doen? Iets rond vluchtelingen of mensen zonder domicilie meer in
het algemeen?  waar getuigen vinden die illegaal zijn of geweest zijn? Iets doen met
Dokters van de Wereld? Aalmoezenier van Zeebrugge? Indien niet, dan kunnen we
deelnemen aan tafel toegankelijkheid.
c) Noord Zuid raad: 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.
Op vergadering van 11/1 kwam subsidies ter sprake. We kunnen daar nu hoe dan ook geen
beroep op doen. Willen we daar volgende keer beroep op doen? Dan moeten we onze
activiteiten registreren en mee doen aan de organisatie van Feest in Park. Subsidies zijn
alvast niet de reden waarom we lid zijn van de NZ raad. Dus we zullen daar ook geen beroep
op doen. Dan moeten we niet per se alles registreren en bijhouden.
9) Varia
a) Doe goed pas uitgedeeld
b) Etentje: 10/2 om 19.30 uur in NOON, Hoogstraat
c) Voorstel om eens met de hele groep naar de Dossin kazerne te gaan.
08/02
10/02
27/02
08/03
28/04

Groot dictee mensenrechten in Antwerpen
etentje Amnesty in NOON
vergadering LG51 bij Christine
leerstoel Amnesty in Gent
AV Amnesty in Brussel
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