Verslag vergadering LG 51 van 26 juni 2018
1) Aanwezig: Marc, Mieke, Kelly, Joyce, Roos, Kathleen, Johan
2) Verontschuldigd: Christine, Dominic
3) Goedkeuring verslag mei 2018: ok
4) Briefschrijfacties en petities
a) MENA
i) Geen briefschrijfacties
ii) Oproep voor petitie Saoedi-Arabië: activisten betrokken bij campagne om te mogen auto
rijden. Kunnen tot 20 jaar krijgen. Grote Twitter campagne om hen te stigmatiseren als
verraders. Kroonprins wil niet idee geven dat hij gezwicht is voor hun eisen.
iii) Voorzitter van Amnesty Turkije nog steeds in gevangenis. Kaartje voor hem.
b) Israël/Palestina: geen
c) Colombia: UA 112/18, recent van 11 juni. Buenaventura (havenstad aan Stille Oceaan met
veel Afrocolombianen en in de buurt van reservaten van indianen): 2 personen van een
gemeenschap gevlucht omdat er op 8 juni een aanval gebeurde tegen één van hen: zijn huis
werd aangevallen door niet geïdentificeerde mannen. Mensen zijn bang van terreur en
gevlucht naar een school en ze durven die plaats niet te verlaten. Meer dan 80 vrouwen, 90
mannen en ook kinderen leven opeen gepakt. Schrijven naar president (nog in functie tot
overdracht) + naar procureur generaal.
5) Duiding
a) Colombia: nieuwe president (Duque) van rechts die vredesakkoord wil herzien. FARC leden
zijn al terug vertrokken uit opvangcentra wegens schrik voor represailles. Ook
onderhandelingen met ELN zullen niet verder doorgaan.
b) Geen nieuws van Jayyus. Raad moet nog werken aan team voor Israël Palestina.
c) MENA:
i) Me Too campagne heeft blijkbaar positief effect op vrouwen in Egypte.
ii) Nieuw rapport over Turkije: werk van MR verdedigers wordt in de kiem gesmoord. Veel
repressie, intimidatie, uitholling van gerecht.
iii) Posotief uit Iran: MR activiste op 10 mei vrijgelaten en kan haar opleiding als vertaalster
verder zetten.
iv) Turkijke: toch ook goed nieuws: Ankara pride kon doorgaan ondanks verbod gouverneur
op alle LGTB activiteiten. Een overheidsgezinde kracht noemde de activisten afwijkend.
AI drong aan de mars te laten doorgaan.
6) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal
a) AI in beweging
i) Vervanger van Erica is Stijn Bogaert. Zaterdag is er grote groependag n.a.v. enquête die
telefonisch gevoerd is met coördinatoren. We kunnen niet gaan (FIP) en hij zal zelf eens
langs komen. Zal zaterdag misschien niet doorgaan wegens treinstaking. Er zijn nog 80
groepen actief. Doel Stijn is (a) nieuwe groepen ondersteunen, (b) goed werkende
groepen blijven uitdagen, en (c) groepen met beperkte werking respecteren. Er zijn maar
18 groepen die geld storten. Stijn zal komen op 30 oktober.
Als cadeautje hebben we de banner gekozen.
ii) 15 september mensenrechten festival:
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iii) Etnische profileren, zie ook vorig verslag. Oproep om brief te schrijven naar
gemeenteraad. Samenvoegen met andere brief rond MR = te doen op de
werkvergadering en dan samen sturen naar kopstukken van de partijen.
iv) Nog eens herhaling standpunt over doodstraf; massale gebruik van doodstraf in Irak is
een belangrijk aandachtspunt.
v) China: oproep voor Liu Xia: sinds dood van haar man, Liu Xiaobo wordt ze 24/24 gevolgd
en ze heeft geen enkele vrijheid meer. Ze voelt zich zeer eenzaam en ten einde raad.
Zeer deprimerend gedicht. Vraag om actie te doen en iets te maken en naar haar te
sturen, liefst iets poëtisch.
vi) Refugee walk 40 km. Wie doet mee? Geen interesse vanuit Brugge.
b) Goed nieuws
7) Fondsenwervende activiteiten en financiën
a) Etentje:
i) Datum: 17/11
ii) Thema = Egypte.
iii) Zaal: Atheneum Fefijn, Assebroek = ok
iv) Buikdans komt in orde.
v) Voldoende aandacht voor vegetarische klanten!
b) Quiz 2019: 15 maart  Johan vraagt Assebroek vast te leggen. Thema 70 jaar universele
verklaring rechten van de mens.
8) Inhoudelijke acties
a) Vrijwilligersbeurs op 2 juni in entrepot – terugkoppeling: heel veel materiaal gekregen uit
Antwerpen. Organisatie door de vrijwilligerscentrale was vlekkeloos, fantastisch gedaan.
Entrepot is wel redelijk afgelegen. We stonden ook mooi een zeer goed zichtbaar. Heel veel
mensen zijn info komen vragen. Qua bekendmaking groot succes. Voor netwerken ook.
Acht mensen bereid om mee te werken, maar low profile. Kelly heeft ze al een persoonlijke
mail gestuurd met programmatie najaar en voorjaar en de vraag of hen iets interesseert om
aan iets mee te werken (zeker geen vergadering). Drie mensen hebben geantwoord om te
helpen op schrijfmarathon, etentje, kaarsenverkoop enz.
b) Johan moet lijst met vrijwilligers updaten = dringend!
c) Tentoonstelling december en voordracht op 10 december: Wies en Kati komen. Nog Lieven
(journalist) vragen (Marc en Mieke doen dat als ze een koffietje gaan drinken). Nog goed
afspreken met Kati (wat zal ze brengen, hoeveel zal het kosten?). Over inhoud moeten we
nog brainstormen, gebeurt ook samen met Vorming Plus. Inkom 8 euro. Marc is wat
verwonderd dat we inkom vragen, hij denkt dat dit een drempel is. Voor anderen is dat geen
probleem. Het staat in elk geval al in het boekje.
d) Feest in park:
i) Tent ok = bij Johan samen met beachvlag, ook stylo’s, buttons enz.
ii) Installatie klaar; demo door Marc; gereedschapskoffer meenemen (Johan).
iii) Johan brengt stoelen mee. Tafel ophalen bij Joyce.
iv) Marc moet nog grote affiches laten uitprinten. Kelly en Marc bekijken samen wat te
printen.
v) Johan brengt kaarsen en T-shirts mee.
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vi) Zelf postkaartjes maken, stickers maken van adressen zodat de mensen kunnen kiezen
naar welke firma ze een kaartje willen sturen. Paperclips zodat we ze op de affiche van
die firma kunnen hangen. Of touw en wasknijpers. We beperken wel aantal firma’s.
vii) Wie:: ’s morgens = Joyce, Roos, Kelly, Kathleen, Johan. Verder in de dag verdelen we.
9) Deelname aan werkgroepen
a) Armoede
i) Web is uitgetest en werkt.
ii) Koor is Tripel Jack Portatief uit Oostende
iii) Titel: ‘laat je niet vangen, voor een echt sociaal beleid in Brugge’
b) Dialoogtafels
i) Jef zal verhaal van vluchteling brengen.
ii) Jolien van SAS heeft getuigenis gevonden bij Dokters van de Wereld (dokter op pensioen
die met vluchtelingen heeft gewerkt).
iii) Nog te bekijken hoe de twee getuigenissen te brengen.
c) Noord zuid raad: wat leven in de brouwerij: de NZR maakt een standpunt over vluchtelingen
met vraag (a) dat Brugge zijn verantwoordelijkheid blijft opnemen, en (b) dat Brugge als
lokale overheid de hogere overheden oproept voor een humaan asielbeleid.
10) Varia
a) De lijst met groepsleden aangepast.
b) Website: Johan moet dringend handleiding maken + login en paswoorden maken.
c) Vraag groep Venezolanen in Brugse die in Brugge of Oostende een manifestatie willen
organiseren wegens de erbarmelijke toestand in Venezuela. Vraag wat wij kunnen doen. AI
kan zich niet zomaar achter een manifestatie zetten. In AIBF is er iemand die Venezuela
opvolgt. Kathleen brengt ze in contact. Iedereen heeft eigen agenda.
d) Voorstel om eens met de hele groep naar de Dossin kazerne te gaan: Christine heeft een
goede gids. Maar we zullen eens een datum moeten prikken.
e) Erica: beslissing = 20 of 27 oktober. Johan contacteer Erica en de B&B.

30/06
24/07
28/08
15/09
27/09
17/11
04/12
01-15/12
10/12
22/12

Feest in Park
Speciale vergadering website om 19 uur bij M&M
vergadering LG51 bij M&M
mensenrechtenfestival in Brussel
lijsttrekkersdebat door samenlevingsopbouw
Etentje
Dialoogtafels
tentoonstelling
Debat / lezing 70 universele verklaring rechten van de mens
schrijfmarathon
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