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Verslag vergadering LG 51 van 27 februari 2018 
 
1) Aanwezig: Johan, Marc, Mieke, Roos , Christine 

Verontschuldigd:  Joyce, Roos, Kathleen 
 
2) Goedkeuring verslag januari 2018: ok  
 
3) Briefschrijfacties en petities 
 

a) MENA 
i) Geen brieven, wel petities 
ii) Goed nieuws: idem januari: Jemen, Egypte. 
iii) Persbericht met verontwaardiging dat voorzitter Amnesty in Turkije vrijgelaten zou 

worden maar meteen door een andere rechtbank terug werd vastgezet.  Hoorzitting pas 
op 21 juni. 

iv) Petitie om bombardementen te stoppen in Oost Ghouta. 
v) Politieke activiste in Egypte met erfelijke ziekte, maar ziekenboeg van gevangenis kan 

nodige medicatie niet geven; vraag vrijlating omdat ze enkel vreedzaam protest deed. 
vi) Bahrein: vraag vrijlating prominente MR strijder die veroordeeld was tot 2 jaar voor 

kritische interviews; daarna terug veroordeeld voor versturen van kritische tweets.  
Bahrein perkt de vrijheid zeer sterk in. 

vii) Goed nieuws: 11 Turkse artsen vrijgelaten die in januari 2018 opgeroepen hadden tot 
einde van Turkse interventie in Afrin / Syrië en daarvoor opgepakt waren voor 
zogenaamde oproep tot haat en vijandigheid.  Het onderzoek loopt wel nog. 
 

b) Israël/Palestina: 16 jarige Tamimi terug vrij, maar nog altijd risico dat het proces gevoerd zal 
worden.  
 

c) Colombia 
i) Spoedactie bombardement inheems gebied in Choco door Colombiaanse leger tegen 

ELN.  Meisje van 16 jaar verwond.  De info van de MR ombudsman suggereert dat er 
meer doden hadden kunnen vallen, maar geen verdere bevestiging.  De inheemse 
gemeenschap is massaal weggevlucht maar zit ingesloten in het gebied tussen leger en 
rebellen.  In 2017 moesten ze al tweemaal vluchten door treffen tussen leger, ELN en 
paramilitaire groepen.  Tot hiertoe heeft de overheid geen afdoende maatregelen 
genomen om het recht op  waardig leven in de zone te garanderen.  Oproep aan de 
overheid voor spoedhulp, nakomen van internationale verplichtingen en bevolking 
erkennen als slachtoffers van conflict. 

 
4) Duiding: zie hierboven; geen nieuws van Jayyus 
 

5) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal 
 

a) Erica gaat weg op 30 april na bijna 15 jaar!  De verhuis is voor haar teveel geweest. We zullen 
haar missen want ze was een fantastische steun voor alle groepen en die van Brugge in het 
bijzonder. Marc maakt een kaartje. 

b) Rik Vereecken is geen kandidaat meer om zichzelf op te volgen als co-voorzitter. 
c) AV is 28/4.  Er is oproep voor kandidaat raadsleden want er zijn 7 te verkiezen mandaten;  5 

oud raadsleden stellen zich niet meer verkiesbaar.   Wie gaat: Kelly, Mieke, Kathleen, 
misschien Johan.  Let op: dat weekend is er ook MOOOV, daar hebben we ook volk nodig. 

d) Onderzoekster van Amnesty werkt op profilering.  Ze kan dit komen voorstellen, maar wel 
minstens voor 60 personen.  Idee voor december? 
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e) Terugkeer naar Soedan: België heeft het internationaal recht geschonden. 
f) Moederdag 13 mei: actie voor Egyptische vrouw.  Doen we iets?  Terug op de markt van Sint 

Michiels?  Te bekijken in maart. 
g) MOOOV actie: 17 tot eind april: actie voor Chinese MR activiste die opkomt voor mensen die 

gedwongen worden hun huis te verlaten.  Ze wordt gemarteld, vervolgd, …  AIVL schrijft de 
vrijwilligers aan vorig jaar; wij kunnen de extra vrijwilligers aanschrijven die we zelf kennen.  
Kelly en Kathleen zo snel mogelijk antwoord geven. 

h) Schrijfmarathon: alle records gebroken; 1ste dag al > 4000 brieven; totaal van 111.575 brieven 
en kaartjes. Streefdoel was 50.000, dus meer dan dubbel. Daarvan 26.248 met de hand 
geschreven brieven en 3.867 kaartjes, andere online. 

 
6) Fondsenwervende activiteiten en financiën 
 

a) Quiz 2019: 15 of 22 maart  Marc vraagt of Minnewater vrij is + Johan vraagt voor 
Atheneum Assebroek.  Lokale dienstencentra zullen te klein zijn.  Thema = milieu 

 
7) Inhoudelijke acties 
 

a) Tentoonstelling december 2018 
i) Nieuws over de zaal: Marc heeft de regels gekregen voor Brugse Vrije.  Per 

tentoonstelling is 1 receptie toegelaten voor maximaal 60 personen, moet uiterlijk 22 uur 
afgelopen zijn; geen muziek mogelijk.  Data  van 1 tot 15/12.  Marc moet nog weten van 
Gent wanneer hij foto’s kan ophalen. Als we vrijdag kunnen opstellen, dan openen we op 
zaterdag 1/12, kunnen we pas op zaterdag opstellen, dan opening op zondag 2/12.   

ii) Inhoudelijke avond 10/12 = 70 jaar universele verklaring rechten van de mens.  Overleg 
met Vorming plus: een debat dat niets oplevert heeft geen zin; beter een of meerdere 
stevige sprekers. In een klassiek debat zijn er immers vaak vervelende monologen, weinig 
debat, weinig inbreng van publiek.  Johan legt het principe uit van een stellingendebat, 
maar ook dat is hier niet zo gemakkelijk want je kan dat doen als er al publiek is voor een 
andere gelegenheid, maar niet als publiek daar apart naar toe moet komen.  Dus best 2 
stevige sprekers die iets te vertellen hebben. Sprekers kosten geld, dus best ingang 
vragen. 

iii) Mag niet in vaarwater van Allemaal Mensen, dus niet over vluchtelingen. Welke relatie 
met ‘Allemaal Mensen’?  De tentoonstelling en debat zijn initiatief van Amnesty in 
samenwerking met Vorming Plus en eventueel andere partners, niet van AM.  Dit dus 
goed uit elkaar houden.  Als AM vraagt om hieraan mee te werken, dan moeten we dat 
nog in de groep bekijken.  In elk geval kan het enkel meewerken zijn, maar niet het 
initiatief overnemen.  

iv) Dringend zaal te zoeken, bv. Biekorf.   
 

b) Allemaal mensen: Kelly en Christine gaan naar de vergadering.  Nog iemand?  We zullen zien 
hoe we kunnen meewerken. 

 
c) Feest in park: 30 juni.  Kelly heeft een tent op het oog voor 200 euro. Thema een volgende 

keer te bepalen. Marc, Mieke en Christine zullen er niet zijn. 
 
8) Deelname werkgroepen 
 

a) Dialoogtafels:  
i) Volgende vergadering 22/3. 
ii) Kiezen we voor thema vluchtelingen en gezondheidszorg? Dat moet nog voorgesteld 

worden op vergadering van de dialoogtafels. Zie ook artikel in Brugs Handelsblad met 
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interview woordvoerster van Dokters van de Wereld die aanklaagt hoe vluchtelingen in 
Zeebrugge aan hun lot worden overgelaten, weinig opvang, pesterijen van politie.  Dixit 
Christine: Zeebrugge is een klein, donker dorp met ook veel armoede, weinig of niets te 
doen. Daar liggen vluchtelingen onder de kerk te slapen. Dat geeft schrik aan de 
inwoners van Zeebrugge.   Vraag: past dat in verhaal van de Brugse armoede 
verenigingen, past dat bij de dialoogtafels?  Wellicht niet als het gaat over 
transmigranten want zij zitten niet in de lokale armoedeproblematiek .  Tenzij het gaat 
over migranten die hier legaal geplaatst zijn en toch nog in armoede blijven zitten (en 
dus ook gezondheidsproblemen hebben).  Wellicht doen we beter aan thema 
‘toegankelijkheid’.  Christine zal daar aan meewerken. 

iii) We contacteren Fernand Maryssael voor getuigenissen.  Kelly geeft telefoon door. 
 

b) Noord Zuid raad: volgende vergadering op 8/3. 
 
9) Varia 

a) Voorstel om eens met de hele groep naar de Dossin kazerne te gaan: Christine heeft een 
goede gids. 

b) Evaluatie etentje: was lekker.  Michèle en Innonk hebben teveel betaald want geen wijn 
gedronken.  Volgende keer moeten we daar aan denken. 

 

07/93 Vergadering Allemaal Mensen 
08/03 leerstoel Amnesty in Gent 
08/03 Noord Zuid raad 
28/04 AV Amnesty in Brussel 
30/06 Feest in Park 
04/12 Dialoogtafels 
10/12 Debat / lezing 70 universele verklaring rechten van de mens 
22/12 schrijfmarathon 
 


