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VOORWOORD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het jaarverslag dat we dit jaar voorstellen is voor het eerst een zogenaamd 
‘duurzaamheidsverslag’. Aandacht voor mensenrechten, het doel van onze 
vereniging, is erkend als een aspect van duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap. In dit verslag besteden we ook aandacht aan 
een aantal andere aspecten, zoals financiële rapportering, deugdelijk 
bestuur, duurzaamheid en milieu, veiligheid en welzijn.  
 
Bovendien merk je in dit verslag ook de verschuiving naar een ‘stakeholders’ 
benadering en naar een focus op impactmeting. 
Stakeholders zijn alle belanghebbenden van een organisatie. Een duurzame 
organisatie wil zoveel mogelijk waarde creëren voor alle stakeholders, op 
korte en op lange termijn. Dialoog en transparantie zijn sleutels daartoe. 
 
De evolutie naar impactmeting is een internationale tendens binnen 
Amnesty International en in de ngo wereld in het algemeen. We rapporteren 
niet enkel wat we doen, maar ook tot welke resultaten dat leidt op het vlak 
van sensibiliseren en mobiliseren, van het veranderen van beleid, en van de 
bescherming van mensenrechten op het terrein. Deze evolutie is nog volop 
aan de gang, we hopen de komende jaren nog beter in staat te zijn om 
impact te meten en erover te rapporteren. 
 
Amnesty International wil een toonbeeld zijn van duurzaam ondernemen op 
alle domeinen van haar activiteiten en in haar interne organisatie. 
Maar natuurlijk hopen we ook dat het verslag boeiende en inspirerende 
lectuur oplevert voor al onze activisten! 
 
Eva Brems 
Voorzitter 
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1. OVER DIT VERSLAG 
 

 
Dit duurzaamheidsverslag gaat over het fiscaal en kalenderjaar 2008. Het 
verslag werd opgemaakt in februari/maart 2009 in voorbereiding van de 
Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op zaterdag 25 april in Leuven. 
 
Dit verslag zal vanaf nu jaarlijks worden opgemaakt in dezelfde periode en 
eventueel verder uitgebreid met nieuwe en/of aanvullende informatie. Het is 
immers onze bedoeling om de komende jaren consequent op deze manier 
verder te gaan. 
 
Dit duurzaamheidsverslag werd gebaseerd op de richtlijnen van GRI (Global 
Reporting Initiative); steeds meer grote bedrijven en collega-ngo’s hanteren 
ditzelfde internationale model. Hoe meer dit model gebruikt zal worden, hoe 
vlotter onderlinge vergelijking mogelijk zal worden. 
 
Voor alle vragen over dit verslag kan u terecht bij de directeur, Karen 
Moeskops, op het adres van de organisatie: Amnesty International Kerkstraat 
156, te 2060 Antwerpen, tel 03 271 16 16 of per e-mail: karenm@aivl.be 
 

 
Vrijwilligers in actie om een wereldrecord te breken 
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2. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw IN EEN OOGOPSLAG 
 
2.1 ORGANISATIEPROFIEL 
 
Naam van de organisatie: 
Amnesty International Vlaanderen vzw 
 
Rechtsvorm: 
Amnesty International Vlaanderen is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) 
 
Operationele structuur van de organisatie: 
Amnesty Vlaanderen vzw heeft een Raad van Bestuur, die de strategie van de 
vereniging vastlegt en opvolgt. De operationele leiding gebeurt door het 
Secretariaat van de vereniging, gelegen in Antwerpen. De directeur en het 
managementteam zijn hier verantwoordelijk. Op het Secretariaat werken 22 
betaalde personeelsleden (17,5 VTE of voltijds equivalenten), alsook een 30- 
tal vrijwilligers. Verspreid over gans Vlaanderen zijn er een 270-tal Amnesty 
groepen actief. Voor bepaalde projecten en activiteiten wordt regelmatig 
samengewerkt met andere organisaties (mits vooraf vastgelegde afspraken-
nota’s). Er is een structurele samenwerking met de Franstalige collega’s (AIBf), 
wier hoofdkantoor gevestigd is in Brussel en tevens op bepaalde terreinen met 
het EU-kantoor in Brussel. 
 

 
Secretariaatsmedewerkers op uitstap 

Locatie van het hoofdkantoor:  
Het Internationaal Secretariaat is gelegen in London; hier gebeurt onder andere 
de research en de publicatie van rapporten. (www.amnesty.org) 
 
Internationaal: 
Amnesty International is bijna wereldwijd actief. Op pagina 5 kan u een visuele 
weergave vinden van de aanwezigheid van Amnesty International in de wereld.  

2.2 ENKELE KERNCIJFERS OVER HET ACTIVISMEPROFIEL 
 
Evolutie 2003-2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Leden 6.527 6.283 5.803 5.455 5.160 4.846 
Nieuwe leden 216 214 196 168 142 123 
Donateurs1 27.763 35.846 36.881 40.382 38.203 36.118 
Donateurs (leden) 3.489 3.424 3.028 2.836 2.607 2.504 
Fiscale attesten 12.810 18.549 21.171 23.300 23.268 22.609 
Totaal Amnesty groepen 284 269 262 261 269 271 
- Publieke Amnesty groepen 128 119 112 113 112 112 (-

2+2) - Amnesty schoolgroepen 134 128 131 129 136 138 (-
3+5) - Besloten groepen 13 13 13 14 14 14 (=) 

- Jongerengroepen 9 9 6 5 7 7 (=) 
Leden in Amnesty groepen 952 913 790 793 826 827 

 Thuisschrijvers (niet leden)2 977 300 326 341 371 351 
Spoedactiemedewerkers3 810 869 905 959 964 939 
Posterverdelers 157 205 281 291 362 361 
Flyerverdelers 48 69 82 92 102 103 
Kaarsenverkopers 16 25 39 47 50 53 
 
1 Personen die in het lopende jaar of de vorige 2 jaren één of meerdere gift(en) hebben gegeven. 
2 Thuisschrijvers (niet-leden), enkel per post 
3 Spoedactiemedewerkers, zowel per post als per e-mail 
 
2.3 FINANCIEEL 
 
Onze inkomsten 2008: Onze uitgaven 2008: 

  
Meer informatie over de inkomsten en uitgaven vind je op pagina 26 van dit 
duurzaamheidsverslag. 
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3. ALGEMENE INFORMATIE 
 
3.1 VISIE EN MISSIE 
Amnesty International is een wereldwijde 
onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de 
naleving van alle mensenrechten nastreeft door 
onderzoek en actie.  
 
Onze activisten worden gedreven door 
verontwaardiging over ernstige mensenrechten-
schendingen en door hoop op een wereld waarin 
alle mensenrechten werkelijkheid zijn voor alle 
mensen. 
 
3.2 IDENTITEITSVERKLARING  
De Identiteitsverklaring bevestigt klaar en duidelijk 
in enkele krachtlijnen waar de Vlaamse afdeling 
van Amnesty International voor staat en wat ze 
doet. Het bestuur stelde deze tekst als 
referentiekader op en de Algemene Vergadering 
2007 nam er akte van. 

Visie 
De visie van Amnesty Vlaanderen is die van een 
wereld waarin alle mensen alle mensenrechten 
effectief genieten. 

Kernwaarden 
Amnesty Vlaanderen is onpartijdig en 
onafhankelijk. In al haar activiteiten hanteert 
Amnesty Vlaanderen de hoogste standaarden 
inzake kwaliteit en betrouwbaarheid en streeft zij 
maximale impact na. Amnesty Vlaanderen staat 
positief ten aanzien van de diversiteit in de 
samenleving en streeft diversiteit bij haar leden en  
in haar werking na. Amnesty Vlaanderen is een 
beweging van geëngageerde vrijwilligers, 
ondersteund door professionele 
secretariaatsmedewerkers. In de besluitvorming 

staan democratie, rekenschap en deugdelijk 
bestuur voorop.  

Methodes 
- Respect voor mensenrechten bevorderen: 
Amnesty Vlaanderen roept overheden, bedrijven, 
organisaties, groepen en individuen in Vlaanderen 
en in de wereld op om zich achter de 
mensenrechten te scharen, ze te ondersteunen en 
te respecteren, en doet in dit verband voorstellen 
om schendingen van mensenrechten te voorkomen.  
- Schendingen van mensenrechten aanklagen: 
Amnesty Vlaanderen klaagt schendingen van 
mensenrechten aan op basis van onderzoek dat 
wordt verricht binnen de internationale beweging 
en waaraan zij ook zelf kan meewerken. Een 
bijzondere aandacht gaat hierbij naar het werk voor 
individuele slachtoffers, die Amnesty Vlaanderen 
met het grootste respect bejegent. Amnesty 
Vlaanderen roept in dat verband op tot vervolging 
en berechting van daders van 
mensenrechtenschendingen en tot 
herstelmaatregelen ten gunste van slachtoffers.  
- Informeren en sensibiliseren: Amnesty 
Vlaanderen informeert en sensibiliseert de Vlaamse 
samenleving over mensenrechten en 
mensenrechtenschendingen.  
- Mobiliseren: Amnesty Vlaanderen mobiliseert 
zoveel mogelijk mensen overal in Vlaanderen om 
als lid, activist of donateur mee te werken aan het 
bevorderen van de mensenrechten. Amnesty 
Vlaanderen stimuleert haar activisten om te werken 
in groepen en andere samenwerkingsverbanden.  
- Samenwerken: Om haar doelstellingen op de 
meest efficiënte en effectieve wijze te bereiken 
werkt Amnesty Vlaanderen constructief samen met 
andere geledingen van de internationale beweging, 
in het bijzonder het IS, het EU-kantoor, AIBf (onze 
Franstalige collega’s) en andere secties. Daarnaast 
zal Amnesty Vlaanderen samenwerken met andere 

organisaties die in Vlaanderen actief zijn rond 
thema's binnen haar werkterrein.  

Kader 
Amnesty Vlaanderen is een integraal onderdeel van 
de internationale mensenrechtenorganisatie 
Amnesty International. Het kader waarbinnen 
Amnesty Vlaanderen opereert, is vastgelegd in haar 
statuten. 
 
3.3 ONZE WAARDEN 
Amnesty International is een ledenbeweging: dat is 
haar kracht en haar geloofwaardigheid. Om haar 
missie en haar doelstellingen te kunnen realiseren 
heeft zij ook een structuur en een organisatie. Alle 
geledingen van Amnesty International 
onderschrijven de volgende waarden. 

Onpartijdigheid  
Amnesty International benadert elk dossier en elke 
situatie met een open geest en zonder 
vooringenomenheid en beoordeelt deze op basis 
van haar eigen waarden en principes en dus niet 
die van anderen. 

Onafhankelijkheid  
De standpunten en de acties van Amnesty 
International zijn niet te koop. Alles wat Amnesty 
doet kan enkel en alleen verklaard worden op basis 
van haar eigen waarden en haar eigen werkwijze. 

Geloofwaardigheid  
Wat Amnesty International zegt kan geloofd worden 
omdat Amnesty het gezegd heeft. Amnesty spreekt 
alleen dan als ze weet dat het waar is. Daarom 
worden haar standpunten en acties ondersteund 
door aangepaste en voldoende research. 

Consistentie  
Elk optreden en alle standpunten, zowel binnen 
elke sectie (bvb. Amnesty International Vlaanderen 
vzw) als doorheen de beweging, moeten 
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voortspruiten uit vergelijkbare werkmethodes, die 
op hun beurt uitmonden in vergelijkbare resultaten 
in vergelijkbare omstandigheden. 

Eerlijkheid  
Amnesty International liegt niet en verdraait de 
waarheid niet. Meer nog, Amnesty stelt nooit 
informatie voor op een manier die misleidend of 
bedrieglijk zou kunnen zijn voor diegene die er 
kennis van neemt. 

Transparantie  
Alle werkmethodes en alle standpunten van 
Amnesty International staan open voor toezicht en 
onderzoek, zowel binnen de organisatie als 
daarbuiten (binnen de normale grenzen van 
vertrouwelijkheid en veiligheid) en worden zo 
ontwikkeld dat het mogelijk is om na te gaan hoe 
standpunten tot stand kwamen en hoe het werk 
georganiseerd wordt. 

Rekenschap  
De beslissingsorganen van Amnesty International 
erkennen dat zij volledige rekenschap verschuldigd 
zijn aan de leden van Amnesty, aan de donateurs 
en aan alle andere betrokken partijen; dat zij 
voldoende en passende informatie moeten geven in 
een toegankelijke vorm zodat leden in staat zijn om 
hen te controleren. 

Traceerbaarheid  
De processen die leiden tot standpunten, alle 
activiteiten die voortvloeien uit deze standpunten 
en de manier waarop Amnesty International 
functioneert worden dusdanig georganiseerd en 
geregistreerd dat het mogelijk is om deze 
processen van besluitvorming en beheer te volgen 
en te begrijpen. 

Respect voor mensen en mensenrechten  
Amnesty International heeft steeds respect voor de 
rechten van haar leden, van al wie met haar 

samenwerkt of met haar in contact komt en van al 
haar personeelsleden. Daarenboven zal Amnesty 
zich nooit inlaten met activiteiten waarvan ze weet 
of zou moeten weten dat ze de rechten van de 
mens (kunnen) schenden. 
 
3.4 DEUGDELIJK BESTUUR  

Democratische beslissingsstructuur   
Amnesty International is wereldwijd een 
ledenorganisatie, waarbij zeer veel belang gehecht 
wordt aan basisdemocratie, als één van de 
internationale principes van de beweging. Zij heeft 
een maximaal democratische beslissingsstructuur, 
met een rechtstreeks verkozen internationaal 
bestuur van vrouwen en mannen uit alle 
wereldregio's, verkozen tijdens de tweejaarlijkse 
algemene vergadering van vertegenwoordigers van 
de ruim 50 secties uit de hele wereld. 
Specifiek in Amnesty International Vlaanderen vzw:  
- hebben alle leden stemrecht op de jaarlijkse 
Algemene Vergadering. Alle leden worden 
afzonderlijk en tijdig ingelicht over datum, plaats 
en agenda van de vergadering. De ingeschreven 
leden ontvangen ook alle voorbereidende 
documenten.  
- kunnen leden die niet aanwezig kunnen zijn op 
de Algemene Vergadering, zich laten 
vertegenwoordigen door een ander lid, dat 
volmachthouder wordt van het afwezige lid.  
- kan een lid slechts één ander lid 
vertegenwoordigen, zodat geen machtspositie kan 
ontstaan bij een individueel lid.  
- heeft de Algemene Vergadering de hoogste 
beslissingsbevoegdheid binnen de vereniging: zij 
stelt de bestuurders aan, beslist over het verlenen 
van de kwijting aan de bestuurders inzake de 
jaarrekening, keurt jaarlijks het activiteitenverslag 
en de begroting goed.  
- beslist de Algemene Vergadering tevens over het 

voorgestelde beleidsplan voor de komende jaren. 
Alle actieve leden worden veelvuldig geconsulteerd 
over het beleidsplan-in-opbouw, alvorens het 
geagendeerd wordt ter goedkeuring op de 
Algemene Vergadering. 

Raad van Bestuur  
In dezelfde geest worden de principes van 
basisdemocratie doorgetrokken t.o.v. het bestuur 
van de vereniging. 
Vandaar dat in Amnesty International Vlaanderen 
vzw: 
- alle bestuursleden door de Algemene Vergadering 
rechtstreeks worden verkozen (voor een mandaat 
van twee jaar, twee maal verlengbaar, daarna 
verlengbaar mits twee derden van de stemmen)  
- ook de voorzitter en de penningmeester 
rechtstreeks door deze Vergadering worden 
gekozen (dat is niet in alle nationale secties van 
Amnesty International  het geval).  
- er gestreefd wordt naar een gezond evenwicht 
tussen man/vrouw en ervaring op het vlak van 
management, beweging en inhoudelijke expertise 
inzake mensenrechten.  
- gedragsregels en afspraken zijn uitgewerkt i.v.m. 
eventuele politieke mandaten en/of kandidaturen. 
De afgelopen jaren (ruim 20 jaar) hebben deze 
gedragsregels niet geleid tot het ontslag van een 
bestuurslid.  
 
Op 31 december 2008 maakten volgende 
personen deel uit van de Raad van Bestuur: Eva 
Brems (voorzitter), Lieven De Wolf 
(plaatsvervangend voorzitter) – André De 
Messemaeker (secretaris) – Bernard Sintobin 
(penningmeester) – Alain Versluys – Aagje Ieven – 
Monique Smits – Filip Reyniers – Georges Blauwet 
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Transparantie 
Het is belangrijk dat elk lid van de vereniging zicht 
heeft op de wijze waarop de vereniging wordt 
bestuurd.  
Vandaar dat elk lid  
- individueel wordt uitgenodigd deel te nemen aan 
de Algemene Vergadering, waaraan gratis kan 
worden geparticipeerd.  
- toegang heeft tot alle documenten van de 
Vergadering.  
- resoluties kan indienen voor bespreking en 
stemming op de Algemene Vergadering.  
- spreekrecht heeft tijdens de Vergadering en alle 
werkgroepen van de Vergadering.  
- Gedurende het jaar ontvangen alle leden, die 
wensen geïnformeerd te blijven, op eenvoudige 
aanvraag, de verslagen van de vergaderingen van 
de Raad van Bestuur en de Groepenzending, 
waarin naast alle activiteiten en weetjes, een 
voorwoord staat van de voorzitter van de vereniging 
waarin die terugblikt op het bestuurswerk van de 
voorbije maand.  
Alle belanghebbenden niet-leden kunnen - op 
eenvoudige aanvraag - een kopie van het 
activiteitenverslag, de jaarrekening, het verslag en 
de besluitenlijst van de Algemene Vergadering 
ontvangen. Tevens vindt het brede publiek tal van 
informatie over de bestuurders, de structuur van de 
organisatie en het beleid op onze website.  
Een financieel verslag en ook de aanwending van 
de ingezamelde fondsen is terug te vinden onder 
het luik “Economische aspecten”. 
Tenslotte worden alle officiële documenten 
jaarlijks neergelegd bij de Griffie Vennootschappen 
en Verenigingen in Antwerpen en dit in uitvoering 
van de huidige wetgeving op de verenigingen 
zonder winstoogmerk.  

Controle en audit 
Volgende controle- en auditmaatregelen zijn op dit 
ogenblik sinds vele jaren van toepassing:  
- de interne audit op jaarrekening en 
begrotingsopmaak wordt verzorgd door de ' 
Kascommissie ', een commissie van drie door de 
Algemene Vergadering rechtstreeks verkozen leden, 
die volstrekt onafhankelijk opereert t.o.v. het 
bestuur en het secretariaat. De 'Kascommissie' 
informeert de Algemene Vergadering over haar 
werkzaamheden tijdens het afgelopen jaar m.b.t. 
de controletaken en haar visie over de opmaak van 
de jaarlijkse begroting en is enkel verantwoording 
verschuldigd aan de Algemene Vergadering.  
- het kantoor 'Clybouw Bedrijfsrevisoren BVBA' is 
de externe revisor . Zij lichten jaarlijks de 
jaarrekening door en rapporteren rechtstreeks aan 
de Algemene Vergadering met een bijkomende 
rapportage aan het bestuur.  

 

- Inzake het betalingsverkeer zijn er binnen de 
vereniging duidelijke afspraken gemaakt m.b.t. de 
handtekeningbevoegdheid van het personeel. Alle 
bestelbons vanaf een waarde van 1.000 euro 
dienen door de directeur of een afdelings-
coördinator te worden getekend, na voorafgaande 
controle van de financiële verantwoordelijke op het 
secretariaat. Voor grote aankopen of langetermijn-
contracten vanaf een waarde van 5.000 euro wordt 
een offerte gevraagd aan ten minste drie 
organisaties of bedrijven.  
- Elke trimester gaat de penningmeester, samen 
met de financiële verantwoordelijke van het 
secretariaat, na in hoeverre de uitgavenbegroting is 
gerespecteerd en de inkomstenbegroting wordt 
gehaald. Door een intern uitgewerkte 'alarmbel-
procedure' wordt de financiële bescherming van de 
vereniging verzekerd. Bovendien uit het 'deugdelijk 
bestuur' zich ook in tal van interne werkregels 
t.o.v. het personeel. 
- het secretariaatsreglement bevat tal van 'ethische 
codes', zo onder meer gelijkwaardigheid tussen 
mannen en vrouwen  
- de aanstelling van een ombuds, waar 
personeelsleden terecht kunnen bij eventuele 
conflictsituaties.  
- inspraak van het personeel in het 
secretariaatsbeleid wordt gestimuleerd in de 
maandelijkse teamvergadering (A-team) met alle 
betaalde en vrijwillige medewerkers.    
- elke aanwerving gebeurt op basis van een 
transparante selectieprocedure, die de privacy van 
kandidaten respecteert.  
- van elke functie binnen het secretariaat, betaald 
en vrijwillig, bestaat een takenprofiel. Bijkomend 
wil Amnesty de volgende jaren ook een voorbeeld-
functie uitoefenen op het vlak van diversiteit. In 
het beleidsplan 2008-2010 zijn er op dit vlak dan 
ook een aantal maatregelen ingeschreven. 
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4. RAPPORTAGE ACTIVITEITEN & 
RESULATEN  
 
4.1 INLEIDING 
De rapportage van de uitgevoerde activiteiten in 2008 neemt 
in deze duurzaamheidrapportage een gewijzigde vorm aan. 
Meer dan de voorbije jaren willen we rapporteren over onze 
resultaten: was er impact op het beleid, hoeveel mensen 
konden we mobiliseren, hoe evalueerden stakeholders onze 
acties,... Niet enkel een opsomming van de activiteiten die 
het voorbije jaar werden uitgevoerd. Dit is een nieuwe 
benadering en bijgevolg een leerproces: meten is belangrijk, 
maar niet altijd gemakkelijk. Het is een leerproces zowel voor 
onze Vlaamse afdeling als voor de internationale beweging. 
Het is dan ook belangrijk de rapportage over 2008 in deze 
context te lezen. We rapporteren uitgebreid over de 
doelstellingen die in ons Vlaams Operationeel Plan 2 (2006 – 
2010) een hoge prioriteit kregen van de Raad van Bestuur. 
Deze prioriteiten zijn immers in belangrijke mate de leidraad 
van onze dagdagelijkse operationele keuzes. Geeft deze 
rapportage dan een volledig beeld van het werk van Amnesty 
Vlaanderen in 2008? Uiteraard niet, maar sowieso is het 
onmogelijk alle activiteiten van al onze activisten op papier te 
vatten. Met de ‘dag-op-dag-rapportage’ werpen we wel een 
blik op een selectie van de heel uiteenlopende activiteiten die 
Amnesty activisten het voorbije jaar realiseerden. In dit deel 
wordt er sterk ingezoemd op het campagnewerk dat vanuit het 
secretariaat werd georganiseerd.  
 
Uiteraard kan u terecht voor bijkomende info over het werk 
dat werd gerealiseerd, bijvoorbeeld voor andere strategische 
en operationele doelstellingen, bij Karen Moeskops, directeur, 
op karenm@aivl.be of via 03 271 16 16. 
 
 
 
 

4.2 DE RESULTATEN VAN 2008 
 
Strategische doelstelling 3 
Fysieke en mentale integriteit van alle mensen hooghouden 
 

Operationele doelstelling 3.2  
AIVL heeft een bijdrage geleverd aan de tactical campaign 
"torture & terror" (zie ook 9.3) zowel wereldwijd als binnen 
Europa 

 

 
 
11 januari 2008, de 6de verjaardag van de eerste overdracht 
van terreurverdachten naar Guantanamo Bay, was tevens het 
startschot voor Amnesty om wereldwijd zes maanden intensief 
te werken aan de ‘Counter Terror With Justice’ campagne. 
Door middel van verschillende zichtbare, mobiliserende acties 
heeft Amnesty Vlaanderen hier actief aan deelgenomen.  
Enkele dagen voor de 6de verjaardag, op 9 januari bereikten 
we 295 genodigden (o.a. parlementairen, pers, grote 
donateurs, maar ook mensen die tickets kregen via onze 
website en verschillende mediakanalen) met onze boodschap 
in Kinepolis Brussel tijdens de avant-première van de film 
‘Renditions’.  

2008 DAG-OP-DAG 
 
1 JANUARI Amnesty in Actie, “de oude” is niet 
meer. De maandelijkse schrijfacties 
verschijnen in een nieuw kleedje: Amnesty 
Schrijfacties is geboren. 
 
8 JANUARI Enkele nieuwe Amnesty activisten 
in Scherpenheuvel willen een nieuwe groep 
opstarten en nodigen Erica Baeck uit.  
 
Avant-première van de film Rendition in 
Kinepolis Brussel met inleiding door 
Amnesty. Interviews met Lore Van Welden in 
Mezzo op Radio 1 bij Jef Lambrecht in 
Vandaag op Radio 1. 
 
10 JANUARI Erica Baeck spreekt voor de 
derdejaars socio cultureel werk op de Karel 
de Grote Hogeschool over het werkterrein en 
de specifieke valkuilen van groepswerk.  
 
11 JANUARI Amnesty organiseert een 
protestmars met activisten en 
parlementairen van het Vrijheidsplein in 
Brussel naar de Amerikaanse ambassade, 
waar een parlementaire delegatie ons 
standpunt verduidelijkt. Luid en klaar zeggen 
we dat wij Guantanamo DICHT willen. 
 
13 JANUARI Amnesty, De Vlaspit en de stad 
Sint-Truiden planden een tweede keer de 
Guinness Wereldrecordpoging ”The Largest 
flaming image with candles”. Helaas, 
opnieuw afgeblazen vanwege het weer. Wordt 
vervolgd. 
 
17 JANUARI Recht in Sint-Truiden door Erica 
Baeck en het landenteam Israël-Palestina. 
Dit is de eerste poging om een nieuwe 
Amnesty groep te starten in Sint-Truiden. 
Weinig volk vooral omdat het wereldrecord 
nog niet plaatsgevonden had.  
 
De nieuwe huisstijl doet zijn intrede... Nina 
Berghmans heeft een afspraak met lay-outer 
Wout Stessels ivm de nieuwe Amnesty 
kantoormaterialen.  
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Het Internationaal Secretariaat wilde minimum 1000 
handtekeningen van parlementairen die zich uitspraken voor 
de sluiting van Guantanamo, verzamelen tegen 11 januari. 85 
Belgische parlementairen reageerden positief op onze vraag. 
Daarnaast was de belangrijkste internationale doelstelling voor 
de 6de verjaardag om wereldwijd zoveel mogelijk media-
aandacht te genereren. Amnesty Vlaanderen organiseerde 
daarom samen met de Franstalige collega’s een mediagenieke 
manifestatie. 40 activisten verzamelden in oranje overalls op 
het Vrijheidsplein te Brussel. Na een tijdje in een 
stresspositie gestaan te hebben, vergelijkbaar met deze die 
gebruikt worden in Guantanamo, wandelden zij in ‘chain-
gang’ naar de overkant van de Amerikaanse ambassade. De 
manifestatie werd bijgewoond door acht politici. Een delegatie 
werd ontvangen op de Amerikaanse ambassade.  
Verschillende journalisten waren aanwezig. De Morgen 
noemde het in hun artikel een 'mediagenieke' actie. De 
opnames van VRT en VTM werden echter niet uitgezonden. 
Navraag leerde dat dit niet  aan onze actie lag, maar aan de 
inhoudelijke prioriteiten binnen de redacties.  
Internationaal liet de reactie op de verschillende acties niet 
op zich wachten. Op 12 januari verklaarde de Amerikaanse 
Admiraal Mike Mullen, tijdens zijn bezoek aan Guantanamo: 
“he thought the detention facility should be closed because 
he believed that negative publicity worldwide had been ‘pretty 
damaging’ to the image of the US.” 
Na de actie op 11 januari legden we ons, in het kader van de 
campagne 'Stop Terreur met Recht', toe op de internationale 
doelstelling van het actieplan voor de stopzetting van illegale 
detentie door de Verenigde Staten. We streefden ernaar om 
zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen voor dit 
actieplan. Die werden internationaal verzameld en 
overhandigd aan de Verenigde Staten. Zo gaf Amnesty het 
krachtige signaal dat mensen wereldwijd willen dat de VS een 
einde maken aan de illegale praktijken op Guantanamo Bay 
en - vaak geheime - gevangenissen in andere landen.  
We ontwikkelden een 'action kit' en 'party kit' voor de eigen 
achterban. Deze werden verspreid via Amnesty Intern en het 
Extranet. Via acties en feestjes konden activisten zo aan de 

slag met het actieplan en handtekeningen verzamelen. Onze 
drie studentenkernen organiseerden met dit materiaal een 
fuif. Ook verschillende Amnesty groepen organiseerden 
activiteiten.  
Om het ‘grote publiek’ te overtuigen van de 
mensenrechtenschendingen in Guantanamo (en andere 
illegale detentiecentra) met een meer menselijke stem werden 
enkele gedichten uit "Poems from Guantánamo : The 
detainees speak" door vijf bekende Vlamingen vertaald en/of 
bewerkt. In de krant Metro verscheen op 25 april een eerste 
bewerking van Alex Agnew. In De Standaard verschenen op 
26 april twee vertalingen van Annelies Verbeke. De Morgen 
publiceerde op 29 april de bewerking van Tom Lanoye. Hij 
bewerkte een gedicht van Sami al Hajj, die op 1 mei, na 7 
jaar onschuldig te zijn opgesloten, werd vrijgelaten. Saskia De 
Coster maakte een filmpje voor Amnesty (eveneens te 
raadplegen via de online-versie van De Standaard).  
Axl Peleman zong op 
het benefietconcert – 
dat in het teken stond 
van illegale detentie - 
een lied geïnspireerd 
op een gedicht van 
Osama Abu Kabir, een 
Jordaanse 
truckchauffeur die 
vastzit in 
Guantánamo. Er werd 
die dag op de 
Groenplaats zelf met 
succes actie gevoerd: 
1.338 
handtekeningen 
werden verzameld.  
De petitie voor dit 
actieplan over illegale 
detentie werd in het totaal door 2.927 mensen in Vlaanderen 
ondertekend ondermeer via onze eigen site en social network 
sites en de website "Tear it down".http://www.tearitdown.org. 
 

18 JANUARI Weer een geweldige nieuwjaars-
receptie met gastspreker Annelies Rutten. 

 
 
19 EN 20 JANUARI In Tongeren gaat een 
Amnesty activiste solo. Ze organiseert een 
tweedaagse kennismaking met Amnesty, 
nodigt, buren, vrienden, familie en kennis uit 
en verzamelt een honderdtal brieven.  
 
22 JANUARI De eerste planningsvergadering 
op het Amnesty secretariaat over de 60ste 
verjaardag van de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens vindt plaats.  
 
26 JANUARI De Raad van Bestuur heeft haar 
jaarlijks raadsweekend. 
 
28 JANUARI De Engelstalige Amnesty groep in 
Antwerpen heeft het wat moeilijk en heeft 
ondersteuning gevraagd van de groepen-
begeleidster Erica Baeck. Er wordt nagedacht 
over het werven van nieuwe groepsleden, 
Engelstalige groepsleden wel te verstaan.  
 
31 JANUARI Recht in Ieper in het stadhuis. De 
nieuwe Amnesty groep zet zijn eerste stappen 
en maakt kennis met de groepenbegeleidster. 
Eerste ideeën over hoe en wat de groep zal 
doen in Ieper, worden op tafel gegooid.  
 
1 FEBRUARI Amnesty was aanwezig bij de 
Technische Coördinatievergadering met de 
Stad Antwerpen ter voorbereiding van het 
Benefietconcert. De vzw Recht tegen Onrecht 
zal voor de 8ste keer dit concert ten voordele 
van Amnesty International te organiseren. 
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Op 26 juni – anti-folterdag – voerden we samen met onze 
Franstalig collega’s en het EU-kantoor een symbolische actie 
in Brussel renditions aan te klagen. Dit systeem van 
gedwongen verdwijningen, transporten via geheime CIA-
vluchten en opsluiting in illegale gevangenissen, waaronder 
Guantanamo, werd enkele jaren geleden blootgelegd. Er is 
gebleken dat lidstaten van de Europese Unie hierbij minstens 
medeplichtig waren. Nochtans heeft de Europese Unie ruim 
onvoldoende gedaan om de waarheid te onthullen en 
verantwoordelijken aansprakelijk te stellen. Amnesty wil niet 
dat de kwestie in de doofpot gestoken wordt. Onze Franstalige 
collega’s zorgden voor een sterke visuele actie aan het 
Europees Parlement, met veel weerklank in de (inter)nationale 
media, o.a. in de Italiaanse krant La Republica.  
Ten slotte was Amnesty International Vlaanderen sterk actief 
op het gebied van lobbying naar de Belgische overheid toe. 
We spraken de overheid aan op haar eigen terreurbeleid, het 
Europees beleid en internationale kwesties zoals Guantanamo 
Bay en de terreurlijsten. 
 
 
Strategische doelstelling 5 
Bevorderen en beschermen van de rechten van ontwortelde 
mensen 
 

Operationele doelstelling 5.1  
Consolideren doelstellingen uit VLOP1: 'iv. Asiel, migratie 
en mensenhandel op Belgisch niveau en op Europees 
niveau 

 
Amnesty stelde zich ook dit jaar tot doel ‘waakhond’ te zijn 
voor Belgische asielprocedure. De focus lag in 2008 in de 
eerste plaats op lobbywerk en acties rond de detentie van 
gezinnen met kinderen in gesloten centra, samen met een los 
collectief van ngo's actief op het gebied van kinderrechten 
en/of asiel en migratie. In het najaar werd Amnesty samen 
met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en de Beweging voor 
Kinderen zonder Papieren ontvangen door Minister 
Turtelboom om te overleggen over de door haar voorgestelde 

alternatieven voor detentie van kinderen in gesloten centra. 
Haar beslissing om kinderen niet langer op te sluiten, is een 
kleine stap in de goede richting, maar ze blijft helaas erg 
halfslachtig. Zo geldt de regeling immers niet voor alle 
gezinnen met kinderen in detentie. Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen en Amnesty International blijven pleiten voor een 
geïntegreerde aanpak waarbij opvang, begeleiding en 
terugkeer op elkaar afgestemd zijn. 
Daarnaast voerde Amnesty International, samen met het 
Forum Asiel en Migraties en Vluchtelingenwerk in 2008 actie 
voor duidelijke criteria voor regularisatie. Op 18 maart 2008 
werd het regeerakkoord ondertekend met de belofte dat er een 
regeling zou worden uitgewerkt rond regularisatie. Er werden 
de daarop volgende maanden verschillende oproepen voor 
handtekeningen gelanceerd vanuit het middenveld (steeds 
met dezelfde inhoudelijke eis). Op 14 december nam 
Amnesty International deel aan een betoging voor duidelijke 
regularisatiecriteria in Antwerpen. Deze betoging kende een 
grote opkomst; meer dan 2500 mensen stapte mee op. In de 
week van 18 maart 2009 willen ze al deze handtekeningen 
gaan overhandigen aan Premier Van Rompuy en/of Minister 
Turtelboom. Amnesty International lobbyde het voorbije jaar 
ook opdat de Belgische overheid, naar het voorbeeld van 
andere Europese landen, zoals Nederland, een systeem van 
hervestiging zou invoeren. Hervestiging is een systeem waarbij 
vluchtelingen worden uitgenodigd om in een ander land een 
nieuw leven te beginnen. Het is bedoeld voor vluchtelingen 
die bijzonder kwetsbaar zijn, zoals alleenstaande vrouwen met 
kinderen, slachtoffers van foltering en ernstig zieken, en die 
niet naar hun land kunnen terugkeren. 18 maart 2008 was 
niet enkel de dag van de ondertekening van het 
regeerakkoord. Amnesty voerde die dag samen met 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen actie naar aanleiding van de 
5de verjaardag van de inval in Irak, het weinige wat er voor de 
Irakese vluchtelingen gebeurt en met de vraag voor 
hervestiging van Irakese vluchtelingen in België. Deze lokale 
actie aan verschillende treinstations, ondermeer Leuven en 
Berchem, werd door verschillende media opgepikt.  
 
 

1 FEBRUARI De 1ste Amnesty LINK verschijnt, 
een nieuwsbrief voor politici, pers, academici 
en het middenveld. Daarin een overzicht van 
alle Amnesty rapporten en persberichten.  
 
8 FEBRUARI Start van de Goud voor Mensen-
rechten campagne n.a.v. de Olympische 
Spelen, de campagne zal 6 maanden duren 
en er staan 4 thema’s centraal: internet-
censuur, doodstraf, mensenrechtenactivisten 
en heropvoeding door arbeid.  

 
 
8,9,15 en 16 FEBRUARI Gaan in Kinshasa en 
Matadi (DRC) 4 vormingen door in het kader 
van de Control Arms campagne, mede 
gefinancierd door Amnesty Vlaanderen. 
 
10 FEBRUARI Amnesty groep 129 Antwerpen 
organiseert een rommelmarkt t.v.v. Amnesty 
in Feestzaal Rozenkrans te Wilrijk. 
 
11 FEBRUARI tot 5 MEI ‘lezingencyclus 60 
jaar UVRM’ door. De eerste activiteit voor de 
60ste verjaardag van de UVRM waaraan 
Amnesty deelneemt. Een organisatie van de 
Faculteit Rechten (Universiteit Antwerpen), in 
samenwerking met Eva Brems en Eva 
Berghmans van Amnesty International. 
 
12 FEBRUARI Eva Brems en Frank Meeussen 
namen deel aan de ‘Red Hand Day’ van de 
Coalitie tegen het Gebruik van Kindsoldaten 
en bezochten premier Verhofstadt. 
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Ook individuele vluchtelingen konden het voorbije jaar terecht 
bij Amnesty voor advies en landeninformatie. In bepaalde 
alarmerende individuele dossiers, zoals dat van Sontsa 
Folefack (een vreemdeling die na mislukte poging tot 
gedwongen terugkeer zelfmoord pleegde in het gesloten 
centrum van Merksplas), ging Amnesty verder en zorgde voor 
monitoring, lobbying en vooronderzoek voor het Internationaal 
Secretariaat.  
Op Europees niveau, in samenwerking met het Amnesty EU-
kantoor werd er ook het voorbije jaar gelobbyd bij nationale 
instanties mbt hun Europese rol. Op 15 april sprak Irene 
Khan in Brussel over het Europese Asielbeleid, op uitnodiging 
van het European Policy Centre. 
Daarnaast waren er verschillende schrijfacties rond Amnesty 
rapporten, bijvoorbeeld met betrekking tot Jordanië of de 
Palestijnse vluchtelingen in het al-Tanf kamp, gelegen in het 
niemandsland op de grens tussen Irak en Syrië. 
Ten slotte werd er ook expertise opgebouwd inzake de rechten 
van migranten, onder meer ESC rechten en discriminatie van 
en binnen de migrantengemeenschap. 
 
 
Strategische doelstelling 7  
Economische, sociale en culturele rechten bevorderen 

 
Operationele doelstelling 7.1  
In de aanloop naar de wereldwijde campagne heeft de 
beweging via specialisatie rond ESCR gewerkt 

 
Er waren het voorbije jaar verschillende schrijfacties die 
handelden over economische, sociale en culturele rechten die 
via landenteams, de website (o.a. gedwongen uitzettingen in 
Cambodja) en Amnesty in Actie (o.a. een artikel over de 
favela’s in Brazilië) onze achterban van actiemateriaal 
voorzag. Rond twee cases werd er op grotere schaal 
gemobiliseerd in 2008.  
Ten eerste werd er actie gevoerd voor de Palestijnse boeren 
uit Jayyus. De landbouwers van dit dorpje in het noorden van 
de Westelijke Jordaanoever zijn sinds de voltooiing van de 

muur in 2003 gescheiden van twee derde van hun grond. 
Alleen met een vergunning van het Israëlische leger krijgen ze 
toegang tot hun land. Weinigen krijgen die toelating en steeds 
meer vergunningen worden niet hernieuwd. Het Landenteam 
Israël/ Palestina zorgde samen met de Amnesty groep uit 
Turnhout voor een sterke actie op het Open Doek Filmfestival.  
 

 
 
Dit festival trok over de ganse week meer dan 15.000 
bezoekers, met daarnaast nog eens 17.000 leerlingen die 
overdag naar een film kwamen kijken. Zij zagen allemaal een 
enorme banner (zie foto) die de aandacht vroeg voor de 
gevolgen van de muur in de Palestijnse gebieden.  
Op 27 april, de slotdag van het festival, werd de film Lemon 
Tree vertoond, die de thematiek van Jayyus erg beklijvend in 
beeld brengt. Twee ‘soldaten’ van Amnesty onderwierpen de 
400 bioscoop- bezoekers aan een heuse Israëlische 
checkpoint-controle vooraleer ze de zaal mochten betreden. 
Er werden in totaal 1.425 handtekeningen verzameld om de 
eisen van de inwoners van Jayyus te ondersteunen. Via de 
Digital Action Files (DAF) voerden Amnesty groepen verder 
actie voor Jayyus. Later op het jaar stond deze case over 
economische rechten terug centraal. Jayyus was immers één 
van de zes  cases die de rode draad vormden tijdens onze 
campagne rond de 60ste verjaardag van Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens (zie 9.5).  

13 FEBRUARI Erica Baeck bezoekt vandaag 2 
Amnesty groepen. De startende Amnesty 
groep van Scherpenheuvel, voor verdere 
begeleiding, richtlijnen en ideeën en de reeds 
jarenlang bestaande groep van Herentals. Zij 
willen bekijken hoe ze lokaal jongeren kunnen 
betrekken bij of naast hun werking.  
 
14 FEBRUARI Alberto Herrera, directeur van 
Amnesty Mexico bezocht het secretariaat en 
bracht zijn verhaal over de mensenrechten-
situatie in Mexico en hoe Amnesty er werkt. 
 
Het themateam Bedrijfsleven maakt een 
dossier over conflictdiamanten waar de 
groepen mee aan de slag kunnen.  
 
Internationale actiedag voor Kenia “Reach 
out for Kenia”. Amnesty in Vlaanderen neemt 
deel aan deze actie op haar eigen website en 
op de sociale media sites.  
 
15 FEBRUARI ’t Is dikke truiendag op het 
Amnesty secretariaat! Concurrentie (om ter 
koudst) en temperatuurmetingen volop.  
 
15 FEBRUARI In het CC van Waregem wordt 
een infomoment over Amnesty georganiseerd. 
Erica Baeck heeft er een leuke Amnesty 
babbel met enkele jongeren. 
 
16 FEBRUARI Sardische avond door Amnesty 
groep Gent. ’t Is volgeboekt, er kan niemand 
meer bij. Lekker! 
 
25 FEBRUARI Lezing over mensenrechten en 
discriminatie door Stefan Sottiaux. Een 
organisatie van Amnesty studentengroep 
Gent in Gebouw Blandijn, Universiteit Gent. 
 
27 FEBRUARI De eerste ideeën voor de 
bewegingsdag 2008 worden gebrainstormd 
en mogelijke locaties opgelijst. 
 
Op het Amnesty secretariaat kwamen een  
15-tal jongeren uit Vlaanderen samen voor 
het jongerenoverleg. Er werd kennisgemaakt, 
maar vooral gebrainstormd over het komend 
zomerkamp voor jongeren in Parijs. 
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Er was ondermeer een radiospot waarin Bart Peeters zijn stem 
leende aan de 65-jarige Sharif Omar, één van landbouwers uit 
Jayyus. Het bijhorende filmspotje werd op YouTube 39 keer 
bekeken. De zes cases waren bewust zo geselecteerd om de 
variatie van schendingen en mensen te duiden waar Amnesty 
actie voor voert: politieke rechten, evenzeer als economische 
rechten, mannen, vrouwen etc. Eind november had het 
Israëlische Hooggerechtshof nog geen uitspraak gedaan 
betreffende het verzoek van de dorpsbewoners. Op 10 
november 2008 begon het Israëlische leger wel aan de 
werken om de muur te verplaatsen, echter ten nadele van de 
dorpelingen. 
De tweede grote actie waarbij we massaal mobiliseerden rond 
ESC rechten was de 18e editie van onze jaarlijkse Schrijf-ze-
VRIJdag. Op 10 oktober kropen meer dan 100.000 jongeren 
massaal in hun pen om de situatie van Roma-kinderen in 
Europa aan te klagen. De levensomstandigheden van Roma 
zijn ronduit schrijnend. Ze behoren tot één van de meest 
gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in de Europese Unie. 
Discriminatie en armoede zijn troef. Scholen organiseerden 
niet alleen briefschrijfacties, maar zetten ook heel wat andere 
activiteiten op touw rond mensenrechten en Roma-kinderen: 
workshops, animatie, muziek, dans, tentoonstellingen, 
gevangenisbezoek, ontwikkeling eigen promotiemateriaal, enz. 
In het totaal hebben 580 scholen zich officieel ingeschreven, 
7000 postkaartjes werden verstuurd, 20 scholen gingen in op 
de uitnodiging om ook het campagnepakket rond de 60ste 
verjaardag van de UVRM te ontvangen. Drie schoolgroepen 
werden nav deze editie van de Schrijf-ze-VRIJdag opgestart. 
52 scholen stuurden het evaluatieformulier terug. Daaruit 
leerden we dat het onderwerp aansloeg omdat het voor velen 
een herkenbaar gegeven is dat ze ook dichtbij huis aantreffen. 
De leerkrachten beamen dat de Schrijf-ze-VRIJdag haar doel, 
nl. het sensibiliseren & activeren van jongeren rond mensen-
rechten zeker behaalt. Zij concluderen dit uit de interesse van 
de jongeren voor de actie, door het groter wordende aantal 
vrijwillige briefschrijvers, het engagement bij acties, de vele 
vragen en interessante klasgesprekken. De bekendheid van 

Amnesty blijkt ook uit te breiden, leerlingen kijken uit naar de 
resultaten van hun brieven. 
Bovendien werd het pakket in het Engels en Spaans vertaald 
en rondgestuurd naar de Amnesty jongerenwerkers wereldwijd. 
Daarop kregen we positieve reacties uit o.m. Zuid-Amerika en 
van het Internationaal Secretariaat. 
De brieven aan Slovaakse overheid hebben hun doel niet 
gemist. Eén van de meest belangrijke verbeteringen is het 
verbod van discriminatie en segregatie van Roma-kinderen dat 
werd opgenomen in de nieuwe ‘Schools Act’. 
 

Operationele doelstelling 7.3  
AIVL heeft goed voorbereid en op efficiënte wijze 
deelgenomen aan de wereldwijde campagne 

 
De wereldwijde campagne rond 
Armoede wordt internationaal 
gelanceerd in mei 2009.  
De voorbereiding voor deze campagne 
omvatte in 2008 voornamelijk 
denkwerk over de internationale en 
nationale strategie. Dit gebeurde niet 
enkel met de eigen mensen, er was 
ook nauw bilateraal overleg met 
Amnesty Nederland en Amnesty 

Belgique Francophone, en er werden ideeën uitgewisseld met 
andere secties en het Internationaal Secretariaat tijdens 
internationale meetings, via telefoon en e-mail. 
Maar ook experten van buiten Amnesty werden bij dit 
denkwerk betrokken. Op onze Algemene Vergadering op 12 
april 2008 debatteerden Anke Hintjens van het Vlaams 
netwerk van verenigingen waarin armen het woord nemen, Mit 
Philips van Artsen zonder Grenzen en Jan Cottenie van 
11.11.11 over de vragen: bestaat er een verband tussen 
armoede  en mensenrechten? Welke is de grootste uitdaging 
waarmee uw organisatie geconfronteerd wordt? Welke 
meerwaarde kan Amnesty daarin bieden? Welke zijn uw 
ervaringen inzake werken met en stem geven aan mensen die 
leven in armoede? 

29 FEBRUARI Enkele externe en interne 
medewerkers brainstormen onder de 
deskundige leiding van Ethicom over 
fondsenwerving bij Amnesty International. 
 
1 TOT 9 MAART Week van de vrijwilligers. Ook 
de Amnesty vrijwilligers worden in de 
‘bloemetjes’ gezet met een passend kaartje.  
 
3 MAART Het eerste nummer van het 
vernieuwde activistenblad ‘Amnesty in Actie’ 
vindt zijn weg naar meer dan 31.000 leden, 
activisten en sympathisanten. 
 
5 MAART Recht in Scherpenheuvel: infoavond 
onder ruime belangstelling. Amnesty heeft er 
een nieuwe actieve Amnesty groep bij.  
 
7 MAART Groepsleden van de Amnesty groep 
Hasselt bekijken met Erica Baeck wat de 
mogelijkheden in Hasselt zijn in verband met 
de campagne STOP Geweld tegen Vrouwen. 
Enkele toffe ideeën staan op papier.  
 
13de Quiz Antwerpen: Een organisatie van 
Amnesty groep 114 Antwerpen, in het CC 
Luchtbal. Een gezellige quiz met iets minder 
deelnemers, maar met een mooie winst. 
 
De Amnesty groep en de Oxfam Wereldwinkel 
van Aarschot organiseerden samen voor de 
derde keer een algemene quiz. Onder het 
motto "Reis rond de wereld in 80 vragen" 
streden 21 ploegen om de eer en de prijzen. 
 
8 MAART Infomoment ‘Huiselijk geweld tegen 
vrouwen’ georganiseerd door Amnesty groep 
Kortrijk in het Muziekcentrum, in Kortrijk. 
Inhoudelijk een zeer goede avond met een 
leerrijke vraagstelling en discussie. 
 
Internationale vrouwendag: het 
vrouwenrechtenteam van Amnesty 
International wijdt de dag aan vrouwen in 
Iran met een uitgebreide online 
informatiemap, schrijfactie en artikel in 
Amnesty in Actie. 
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Op de vraag in het evaluatieformulier van de AV ‘Welke 
punten van de agenda hebben u het meeste aangesproken?’ 
kreeg dit panelgesprek het hoogste aantal meldingen.  
We vroegen niet enkel de mening van externe partners, we 
voerden ook samen actie. Op 17 oktober, de ‘Werelddag van 
Verzet tegen Armoede’ nam Amnesty deel aan de acties van 
het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding. We ondersteunden 
de eis om de vervangingsinkomens op te trekken tot minimum 
€860, het niveau van de Europese armoedegrens. De actie op 
het Sint-Katlijneplein te Brussel zorgde voor veel media-
aandacht: 15 artikels in nationale dagbladen (en hun 
websites), 21 artikels in regionale dagbladen over lokale 
evenementen, 14 artikels in tijdschriften van organisaties 
(waaronder Kerk en Leven, De Bond, Vrouw en Wereld, 
Klasse, Visie, De Werker, Ons Recht,… allemaal publicaties 
met oplages van meerdere honderdduizenden). Tenslotte ook 
het VRT tv-nieuws , VRT radio ochtendnieuws, VTM nieuws, 
Kanaal Z, … 
Ook met ATD Vierde Wereld werd er samen gewerkt op 17 
oktober: onze voorzitster Eva Brems nam deel aan een 
plechtigheid bij hun monument in Gent, de directeur van AIBf 
(onze Franstalige collega’s) was aanwezig in Brussel en we 
verzorgden een interview in hun ledenblad over onze 
campagneplannen.  
Naast het denkwerk over de strategie, werden er ook regionale 
trainingssessies over de campagne georganiseerd voor de 
Amnesty groepen. Dit gebeurde eerst in Leuven en op basis 
van hun feedback werd de training verbeterd. Vervolgens werd 
de training gegeven aan het Steunpunt Internationaal Beleid 
en de Amnesty groepen van Gent, Brugge en Oostende. De 
groepsleden waren duidelijk geboeid door het onderwerp en 
maakten vanuit hun eigen ervaring heel spontaan de link met 
eerdere acties en campagnes en met voorbeelden uit de 
actualiteit. Op het einde van de training had iedereen 
‘goesting’ om zo snel mogelijk concreet in actie te schieten.  
Tenslotte werd er over één thema alvast diepgaander 
studiewerk verricht, namelijk over de situatie van Roma in 
België. Dit was immers het thema van de Schrijf-ze-VRIJdag 
van dit jaar (zie ook 7.1).  

Strategische doelstelling 9 
Inspelen op mensenrechtencrisissen en opportuniteiten 
 

Operationele doelstelling 9.1.  
AIVL heeft snel, flexibel en creatief gereageerd op alle 
mensenrechtencrisissen die gelanceerd worden door het IS 

 
Het Internationaal Secretariaat heeft in 2008 geen 
crisismechanisme gelanceerd. Maar gezien de urgente 
mensenrechtensituatie in bepaalde landen, heeft Amnesty 
Vlaanderen toch haar verontwaardiging geuit via wakes, 
demonstraties, persberichten, website-acties en lobbybrieven. 
Dit gebeurde ondermeer voor Georgië, Kenia, Darfur, Tsjaad, 
Gaza en de Democratische Republiek Congo.  
Onder impuls van de financiële crisis werd een extra mailing 
gestuurd naar onze donateurs met de vraag en de boodschap 
ons werk niet te vergeten, ondermeer omwille van de 
mensenrechtencrisis in Zimbabwe.  
 

Operationele doelstelling 9.3  
AIVL speelt zichtbaar in op opportuniteiten door deelname 
aan tactical campaigns "torture & terror" (zie 3.2), 
"afschaffing doodstraf" (zie 3.1) en "Olympische Spelen" - 
Deelname aan andere tactical campaigns is mogelijk. 

 
Voor ‘Torture & Terror’ zie 3.2 
Er is geen tactical campaign voor de ‘afschaffing van de 
doodstraf’ gelanceerd. 
 
In 2008 was China gastland van de Olympische Spelen. De 
Chinese regering beloofde expliciet inspanningen te leveren 
om de mensenrechtensituatie in het land te verbeteren. Maar, 
de realiteit wijst op het tegendeel. Met de campagne Goud 
voor Mensenrechten vroeg Amnesty International tot 8 
augustus 2008 extra aandacht voor de mensenrechten in 
China. De overheid moet er dringend werk maken van 
hervormingen op vlak van mensenrechten, vooral op het 
gebied van: de afschaffing van de doodstraf, de afschaffing 
van heropvoeding door arbeid, vrijheid van pers en internet en  
 

10 MAART 23.268 fiscale attesten vertrekken 
naar onze trouwe donateurs die in de loop 
van 2007 minstens 30,00 euro aan giften 
schonken aan Amnesty International. 
 
11 MAART ‘Opgehelderd’, een Chinese 
poëzieavond in Mechelen, naar aanleiding 
van de Olympische Spelen Campagne werkte 
Amnesty mee aan een wondermooie Chinese 
poëzieavond van PEN Vlaanderen. 
 
De Gentse studentenkern organiseert een 
speeddate. Centraal thema is niet de zoek-
tocht naar een partner, maar wel bliksem-
snelle gesprekken over vrouwenrechten. 
 
12 MAART KVS Brussel: Afghanistan avond 
van De Morgen voor de terdoodveroordeelde 
journalist Pervez Kambaksh. Amnesty nodigt 
mee uit en is aanwezig met petities. 
 
Filmavond STOP Geweld Tegen Vrouwen: 
Mooladé. Georganiseerd door Amnesty Groep 
146 Leuven. Een 50-tal bezoekers genoten 
van deze film.  
 
14 MAART Amnesty mag voor het concert van 
The Cure in het Antwerpse Sportpaleis een 
petitie-actie voeren. 4 activisten in oranje 
overalls werven 345 handtekeningen bij de 
concertgangers voor de Stop Terreur met 
Recht-campagne. En ook nog 95 
handtekeningen voor een Eritrese journalist 
en een Haïtiaanse mensenrechtenactivist. 
 
15 MAART Erica Baeck is te gast om haar 
ervaring delen en te netwerken op een 
studiedag in de sociale Hogeschool van 
Heverlee.  
 
19, 20 EN 21 MAART 2008 In Praag wordt op 
uitnodiging van de Tsjechische Amnesty 
sectie een uitwisseling georganiseerd tussen 
een aantal Oost en West-Europese secties. 
Erica Baeck was er te gast en stelde er een 
stappenplan om Amnesty groepen op te 
starten voor aan de deelnemers.  
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de bescherming van mensen-
rechtenactivisten. Amnesty 
riep niet op tot een boycot van 
de Olympische Spelen.  
Concreet stelde Amnesty 
Vlaanderen zich tot doelstelling 
om onze atleten die aan de 
spelen deelnamen te briefen. 
Dit lukte niet via het BOIC, 
maar is wel gebeurd via de 
Vlaamse Minister van Sport die 
ons toeliet de atleten een 
pakket te bezorgen met zowel 
informatie over mensenrechten 
in China, als een dagboekje 
dat ze konden gebruiken 
tijdens de Spelen. Eén atlete 
in het bijzonder, Veerle 
Dejaeghere, heeft zich tijdens 
onze campagne als een echte 
ambassadrice opgeworpen.  

Een tweede doelstelling betrof het betrekken van de Vlaamse 
internetgemeenschap bij de campagne via het gebruik van 
sociale networksites en onze eigen website. In het totaal 
bezochten tussen 1 februari en 24 augustus (het einde van de 
Spelen) 2.282 unieke bezoekers de campagne homepage. De 
aanwezigheid van Amnesty Vlaanderen op (zie 11.1) op de 
verschillende ‘nieuwe’ communicatiekanalen ging met deze 
campagne van start. De geplande E-Torch Viral van het 
Internationaal secretariaat is niet doorgegaan.  
De derde doelstelling richtte zich op jongeren. We wilden hen 
naar aanleiding van de Olympische Spelen laten kennismaken 
met mensenrechten in China en met Amnesty. Hiervoor zijn er 
vijf inhoudelijke lespakketten gemaakt voor scholen en 1 
sportief pakket dat ter beschikking werd gesteld voor scholen 
en jeugdbewegingen. De pakketten werden ook naar onze 
Amnesty groepen gestuurd. Er namen ongeveer 200 scholen 
deel, waaronder 55 scholen die het aanbod kregen via de 
Schrijf-ze-VRIJdag. Het aanbod werd ook gedaan via Klasse, 

GOmail en de verschillende jeugdbeweging websites. De 
pakketten werden een kleine 500 keer geraadpleegd op onze 
site. De deelnemers werden om feedback gevraagd en deze 
was positief. De meeste deelnemers hebben alle lespakketten 
gebruikt. De werkvormen werden zeer gesmaakt en werden als 
zeer divers beschouwd. De inhoud was toegankelijk en helder 
en de thema's waren relevant voor de doelgroep. Het 
sportpakket daarentegen werd niet vaak gebruikt. 
Ten slotte wilden we ook de Belgische politiek zich laten 
uitspreken over de mensenrechtensituatie in China naar 
aanleiding van de Spelen. Minister van Buitenlandse Zaken 
De Gucht schaarde zich tijdens verschillende gelegenheden, 
waaronder interviews in de media, achter de Amnesty-eisen 
en standpunten. Op 12 juni nam de Kamer plenair een 
resolutie over China aan die verschillende elementen bevatte 
waar Amnesty op had aangedrongen, ondermeer de vraag om 
volledige vrijheid van meningsuiting in China, de vraag aan 
regering om kritisch te zijn t.a.v. herhaalde 
mensenrechtenschendingen door de Chinese regering, geen 
verslapping van de aandacht van de internationale 
gemeenschap na de Spelen. Naast ons eigen lobbywerk heeft 
de vele media-aandacht hier zeker ook toe bijgedragen.  
"Amnesty International uit scherpe kritiek op IOC" "Spelen 
verergeren onderdrukking in China”,"Jacques Rogge en zijn 
functionarissen zwijgen over de schendingen van de 
mensenrechten - Amnesty International" zijn slechts enkele 
van de krantenkoppen naar aanleiding van de campagne. 
Naast de voor Amnesty eerder toegankelijke kranten als De 
Standaard en De Morgen, was er ook meermaals aandacht van 
het Laatste Nieuws voor onze campagneboodschap.  
Tijdens deze campagne werkte het secretariaat nauw samen 
met het Landenteam China.  
Het absolute hoogtepunt van de campagne was het behalen 
van het wereldrecord 'The World's largest flaming image using 
candles'. Dit record staat vanaf 4 juni 2008 op naam van 
Amnesty International Vlaanderen. Met 26.105 brandende 
kaarsen vormden we ons logo: de kaars met prikkeldraad op 
de Grote Markt van Sint-Truiden. Maar liefst 130 vrijwilligers 
waren nodig om de grootste afbeelding met kaarsen te  
 

20 MAART In Nijlen wordt een nieuwe 
schoolgroep op het Gemeentelijk Instituut 
voor Technisch en Handelonderwijs 
opgericht. Een leerling wordt aangesteld als 
mensenrechtenambassadeur en de groep 
werkt ook samen met Amnesty groep Nijlen. 
 
24 MAART Pingpong-ze-VRIJ. Een wel zeer 
ludieke actie en schrijfactie op de Nijlense 
Jaarmarkt door Amnesty groep Nijlen. 
 
25 MAART Opiniestuk in De Standaard door 
directeur Jan Brocatus over de Olympische 
Spelen en mensenrechten in China. 
 
26 MAART Het Landencoördinatieteam Grote 
Meren ontmoet de Amnesty researcher Grote 
Meren, Tom Gibson. Samen met de Frans-
talige collega’s bespreken ze de plannen voor 
de komende maanden en proberen ze de 
werking verder te optimaliseren. 
 
8 APRIL De jongerenwerker, Danielle 
Hennaert, brengt een bezoek aan de 
schoolgroep van het Scheppers Instituut te 
Mechelen. Een geëngageerde groep die zich 
volop wil inzetten voor mensenrechten en die 
hun jonge stem duidelijk laten horen. 
 
9 APRIL  
Studentenkern Leuven organiseert Music At 
the Bay. Optredens en een fantastische fuif 
voor de campagne Stop Terreur met Recht. 

 
 
10 APRIL Amnesty groep Mechelen en het 
themacoördinatieteam Wapenhandel 
organiseren een filmvoorstelling ‘Lord of war’ 
met inleiding en actiemateriaal. 
 
Reportage in Koppen (VRT) over de 
Olympische Spelen met interview met Eva 
Brems en atlete Veerle Dejaeghere die onze 
campagne actief steunde. 



17 – DUURZAAMHEIDVERSLAG WERKJAAR 2008 – AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw 

ontbranden. De afbeelding was 73 meter lang en 42 meter 
breed. Er was –ondanks het late uur – veel media-aandacht 
zowel lokaal (Belang van Limburg, TV Limburg,…) als 
nationaal (kranten, radio en tv). In een Nederlands 
televisieprogramma en een Pakistaanse krant kwam de actie 
in beeld. 4 juni was het precies 19 jaar geleden dat de 
Tiananmen-protesten bloedig werd neergeslagen door de 
Chinese overheid. Met het wereldrecord wilde Amnesty 
International alle Chinese mensenrechtenactivisten van toen 
en nu een hart onder de riem steken.  
 

 
 

Operationele doelstelling 9.5  
AIVL heeft 60 jaar UVRM herdacht in december 2008 

 
Om de 60ste verjaardag te vieren heeft Amnesty International 
verschillende activiteiten georganiseerd, en dit van september 
tot en met december 2008. We focusten daarbij niet alleen 
op de verwezenlijkingen in de afgelopen 60 jaar, maar ook op 
alles wat nog moet gebeuren om de belofte van universele 
mensenrechten een realiteit te maken voor iedereen in de 
wereld. De 60ste verjaardag was niet enkel een feest, maar 
ook een aanleiding om iets te doen. De doelstellingen waren: 
het belang van Amnesty verbinden aan de 60ste verjaardag en 

zichtbaar maken, ook naar nieuwe doelgroepen. Occasioneel 
sympathiserenden en mensen die Amnesty wel kennen maar 
nog niet gesteund hebben aanzetten om samen met Amnesty 
International actief de mensenrechten te gaan beschermen. 
En tenslotte onze eigen achterban bedanken en laten 
meevieren bij deze 60ste verjaardag, en hen mobiliseren om 
samen nieuwe sympathisanten te werven. Onze boodschap 
kreeg vorm door te werken met echte verhalen, van echte 
mensen die de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens een gezicht gaven, en ons verhaal op een pakkende en 
laagdrempelige manier brengen. Deze cases vormden een mix 
van verschillende types mensenrechtenschendingen. Omdat 
we er bewust voor hebben gekozen om een nieuw publiek in 
Vlaanderen in contact te brengen met mensenrechten, moest 
onze boodschap naar die doelgroep heel eenvoudig, duidelijk 
en laagdrempelig gebracht worden, maar vooral ook direct en 
pakkend zijn. Samen met het communicatiebureau is een 
centraal creatief concept ontwikkeld dat letterlijk vertrok 
vanuit de gezichten van mensen wier rechten geschonden 
worden, in combinatie met de slogans: “Wij vieren 60 jaar 
mensenrechten. Behalve … Hij/zij kon zich niet vrijmaken” en 
“60 jaar mensenrechten. Groot feest! Maar niet voor 
iedereen”.  
Hieraan werd dan 
onmiddellijk een oproep tot 
actie gekoppeld, zodat de 
lezer de verontwaardiging 
die we opwekten ook direct 
kon omzetten naar een 
positieve actie om te 
helpen en mee de 
mensenrechten te 
verdedigen. 
De eigen initiatieven die 
ons moesten toelaten om 
onze doelstellingen te 
bereiken waren 
geconcentreerd rond vijf 
polen. 
 

12 APRIL Algemene Vergadering in Gent. De 
deelnemers ontvangen een waaier met info 
om de nieuwe huisstijl toe te passen. Verder 
is er een panelgesprek over Dignity en een 
accountability sessie met de raad. 

 
 
12 EN 13 APRIL Naar jaarlijkse traditie 
organiseert de Amnesty groep 132 Gent een 
Amnesty etentje. Ook naar jaarlijkse 
gewoonte, zeer lekker, zeer goed 
georganiseerd en zeer veel eters.  
 
13 APRIL In Boortmeerkbeek herdenken ze elk 
jaar de jodentransporten. Erica Baeck is er te 
gast en spreekt kort over 60 jaar Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens.  
 
15 APRIL De jaarlijkse doodstrafcijfers 
verschijnen in de Vlaamse media: artikels in 
de krant, op de radio en een interview met 
Lore Van Welden in het VRT Journaal. 
 
16 APRIL Prisoners party van de studenten-
kern Gent. Een hele nacht lang fuiven ten 
voordele van de sluiting van Guantanamo.  
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1. Inhoudelijke bijdragen rond de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens stimuleren en uitwerken (educatief). 
Om in te kunnen gaan op de vele vragen die Amnesty 
International kreeg om sprekers te leveren naar aanleiding van 
de 60ste verjaardag hebben we voor onze vrijwilligers een 
sprekerspakket ontwikkeld. Dit pakket werd digitaal en in een 
pakket aangeboden aan de sprekers, samen met een training . 
Het bevat onder andere, een voorstellings-dvd, een 
presentatie, een inleiding over de 60ste verjaardag van de 
UVRM, een infopakket, werkvormen voor sprekers, een 
actiepakket met flyers en affiches rond de cases enz… Het 
sprekerspakket werd uiteindelijk 13 keer geboekt (waarvan 3 
boekingen door de organisatoren geannuleerd werden), 4 
hiervan vinden in het voorjaar van 2009 plaats. Met deze 
lezingen werden ongeveer 1.200 mensen bereikt, een mix van 
jong en oud, man en vrouw uit de verschillende hoeken van 
Vlaanderen. Een positief resultaat is ook dat we nu 
beschikken over een pool van getrainde sprekers die kunnen 
terugvallen op een basispakket rond Amnesty International en 
zijn werkterrein. Daarnaast organiseerden de Faculteit 
Rechten van de Universiteit Antwerpen en Amnesty 
International 11 lezingen rond 60 jaar Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens.  
2. Nieuw publiek betrekken. We wilden door middel van 
aangepaste middelen en een positieve boodschap een nieuw 
publiek, meer bepaald lezers of kijkers van een populair en 
breed mediakanaal en 50-plussers, in aanraking brengen met 
mensenrechten tijdens de periode september - december 
2008. 
Een digitale fototentoonstelling illustreerde de 30 artikels van 
de Universele Verklaring met sprekende foto’s. 19 
bibliotheken, 39 gemeenten en 12 andere organisaties 
(scholen, een humanistisch verbond, …) maakten naast de 
eigen Amnesty groepen gebruik van de fototentoonstelling – 
het was duidelijk een schot in de roos als laagdrempelig en 
kostefficiënt medium dat een breder publiek met 
mensenrechten in aanraking kan brengen. 
We wilden ons met deze campagne ook speciaal richten naar 
medioren. Een nieuwe groep mensen die open kunnen staan 

voor onze boodschap en meer tijd en geld ter beschikking 
hebben. Uiteindelijk hebben we op de toonaangevende site 
voor senioren in Vlaanderen ‘www.seniorennet.be’ een blog 
gestart.  
De blog kende 2.500 bezoekers en hij was gedurende meer  
dan 2 maanden actief. 
Gezien het beperkte budget was het erg belangrijk om in al 
onze communicatiemiddelen onze boodschap op een heel 
consistente en geïntegreerde manier te brengen. Daarnaast 
hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk gratis 
advertentieruimte te verwerven of een zo groot mogelijke 
korting te bedingen. Ingezette media waren radio (34 vrije 
radiostations zonden onze spots gratis uit, bij Radio 2 
boekten we op 10 december 9 spots om onze brede doelgroep 
te bereiken); Jobat gaf ons 3 gratis pagina’s, met telkens een 
bereik van 1.358.000 lezers; evenementen rond de 
mensenrechtenweek en natuurlijk online. Naast onze eigen 
website, hebben we ook via andere sites en nieuwe sociale 
netwerksites zoals Facebook onze boodschap verspreid. 
Amnesty in Actie en onze digitale nieuwsbrief brachten de 
60ste verjaardag heel prominent en gevarieerd onder ogen van 
een reeds sympathiserende doelgroep. Maar ook ander 
ondersteunend campagnemateriaal werd ontwikkeld voor 
groepen en aanwezigheid in het straatbeeld. Affichage via ons 
eigen affichenetwerk, folders en actieflyers die onze cases 
belichten, banners voor websites, teksten voor gemeentelijke 
informatiebladen en partners, enz…  
Na het wegvallen van enkele andere actie-opties die ons een 
bereik bij een breed en nieuw publiek moesten verzekeren, 
zijn we naar een plan B overgestapt: de peter/meter-
campagne. Hierbij hebben we enkele BV’s die een profiel 
hebben dat dit breed, nieuw publiek aanspreekt gevraagd om 
voor één van onze 6 cases de peter of meter te willen worden. 
De taak van de BV bestond erin om via een radiospot, een 
viraal filmpje en tijdens het aftrapmoment van de 
mensenrechtenweek de case een gezicht en stem te geven, de 
mensenrechtenschending op een toegankelijke en pakkende 
manier uit te leggen en zo mensen warm te maken om zelf 
ook de verdediging van hun case op zich te nemen. De cases  
 

16 APRIL De groepenbegeleidster geeft 
ondersteuning aan de organisatie van het 25 
jarig bestaan van Amnesty groep Herentals.  
 
18 APRIL Erica Baeck bezoekt (voor het eerst) 
de Amnesty groep in Bonheiden. Op het eind 
van deze vruchtbare avond zijn er plannen 
voor een infoavond in het najaar.  
 
Quiz door Amnesty groep Brugge met een 
mooi opkomst aan deelnemers. 
 
18 TOT 27 APRIL Amnesty  
is weer partner van het  
Open Doek film-festival in  
Turnhout, en voert er actie  
voor de landbouwers in  
Jayyus. Een fantastische  
samenwerking tussen het  
landenteam Israël/Palestina, 
de Turnhoutse groep en het Amnesty 
secretariaat. Resultaat: een sterke 
aanwezigheid in het Utopolis-complex en 
1425 handtekeningen voor de petitie. 9 
dagen lang zijn er activisten in de weer om 
dit mooie resultaat te bereiken – petje af! 
Amnesty brengt verschillende aspecten van 
haar werk voor het voetlicht door middel van 
inleidingen. Raf Scheyvens getuigt na de film 
“Confessions of an Innocent man” over zijn 
gevangenschap in Saoedi-Arabië, Julie Adyns 
en Eva Berghmans lichten de problematiek 
van asielzoekers toe voor de film Welcome 
Europe en Pieter Stockmans sprak voor 
verschillende films over de situatie van de 
landbouwers op de Westelijke Jordaanoever. 
 
19 APRIL Amnesty groep Herentals viert het 
25-jarig bestaan met muziekgroepen, 
kunstwerken, infostanden en een toog op de 
druilerige Markt. ’s Avonds is er nog een 
officiële receptie en een fuif. Een geslaagde 
en gesmaakte dag.  
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en BVs werden op mekaar afgestemd – zo kwam Geert Hoste 
op voor Aung San Suu Kyi en vrije meningsuiting, vertelde 
Ann Van Elsen over Claudina Velasquez, een jonge 
Guatemalteekse studente en nam Bart Peeters het op voor de 
inwoners van Jayyus en hun sociaal-economische rechten. Het 
hoofdfilmpje met Geert Hoste werd op YouTube 386 keer 
bekeken. Reacties van aanwezigen op de actie van 5 
december, van luisteraars en mensen die de filmpjes bekeken 
en doormailden of op hun Facebook postten toonden aan dat 
de inhoudelijke aanpak en toon van deze campagne heel 
toegankelijk en direct was. 
3. Jongeren (studenten en scholieren) betrekken. Op een 
internationale meeting in december 2007 werd beslist om in 
het najaar van 2008 een internationale studentenactieweek te 
houden. UVRM60 zou een zeer geschikt thema hiervoor 
geweest zijn. Echter in juli werd er internationaal beslist om 
niet door te gaan met het project . De studentenkernen zijn 
vervolgens aan de slag gegaan rond de jongerencase Claudina 
Velasquez. De studentenkern Leuven verzamelde 800 
handtekeningen. Studentenkern Antwerpen gebruikte de 
petitie op hun kerstmarkt. Studentenkern Gent voerde 
algemeen actie rond de doodstraf en de 60ste verjaardag door 
een infoavond met Bruno Tuybens, voormalig Amnesty 
voorzitter. Voor de scholieren werd via de nazending van de 
Schrijf-ze-VRIJdag het aanbod gedaan mee te werken aan de 
hand van een op maat gemaakt campagnepakket rond de 60ste 
verjaardag. Dit pakket werd door 30 scholen opgevraagd. 
4. Mensenrechtenweek in december De Mensenrechtenweek 
– de grootste actieweek van Amnesty International – is 

jaarlijks gepland rond 10 december, de internationale 
mensenrechtendag. Dat was dit jaar niet anders. Amnesty 
groepen hadden echter naast de traditionele verkoopstanden 
(140 geregistreerde verkooppunten door Amnesty groepen, 
eerste verkoopdatum 8 november, laatste verkoopdatum 23 
december), ook nog extra activiteiten rond de 60ste verjaardag 
van de UVRM. (zie ook ‘Dag-op-dag-rapportage’) Op lokaal 
niveau werd er de zichtbare aanwezigheid van de Amnesty 
groepen ook dit jaar versterkt door het engagement van 
gemeenten en bibliotheken. 138 gemeenten bevestigden hun 
deelname en ontvingen standaard 30 brochures, 5 affiches en 
100 bladwijzers. Daarnaast werden 19 nieuwe spandoeken, 
90 buitenkaarsen, 39 maal de digitale fototentoonstelling 
besteld, en nog eens 310 brochures, 100 miniflyers, 140 
affiches en 700 bladwijzers besteld. Sommige gemeenten 
gingen aan de slag met spandoeken van de voorbije jaren en 
zijn hier dus niet in opgenomen.  
36 bibliotheken schreven zich in, zij ontvingen een 
standaardpakket met 5 affiches, 20 brochures en 100 
bladwijzers. 19 bibliotheken gingen ook aan de slag met de 
digitale fototentoonstelling. Enkele vroegen ook nog extra 
materiaal aan: 60 affiches, 1600 bladwijzers, 480 brochures. 
5. Hoogtepunt organiseren op 10 december. Arno gaf een 
benefietconcert voor Amnesty België in een zo goed als 
uitverkochte AB te Brussel. De ambiance bij de 2000 
muziekliefhebbers was optimaal. Het concert heeft op 
voorhand media-aandacht gegenereerd (Radio, kranten, 
Phara, verschillende wedstrijden voor tickets). De promotie 
gebeurde via de AB-site en de affichage gebeurde vooral in 
Brussel. Op 10 december zelf was er een live verslag op TV 
Brussel. De dag nadien een reportage over het concert op 
diezelfde zender. Het concert bracht in totaal netto 26.000 
euro, waarvan de helft voor Amnesty Vlaanderen. Diezelfde 
avond droeg Geert Hoste zijn uitverkochte eindejaarsshow op 
aan de 60ste verjaardag van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens en Amnesty International.  
Tenslotte, één van de zes dossiers die het hart van onze 
campagne vormden, dat van Troy Anthony Davis, kwam in 
september in een stroomversnelling. Er werd een executie- 
 

22 APRIL De studentenkern Antwerpen 
organiseert een heuse Guantanamo-avond. 
Bezoekers kunnen een filmpje meepikken of 
zich uitleven in de workshop salsa dansen. 
De fuifbeesten konden doordoen tot in de 
vroege uurtjes op de Guantanamofuif. 
 
23 APRIL Het benefietconcert nadert – 
vrijwilligers hebben zich weer vol 
enthousiasme aangemeld om mee te werken, 
de affiches sieren de Antwerpse regio en de 
artiesten zijn gebrieft. Vandaag flyeren 
Amnesty-vrijwilligers in De Roma in 
Antwerpen om extra concertgangers op te 
trommelen.  
 
In Sint Martens Latem organiseert de 
Amnesty groep een filmavond over Ciudad 
Juarez. Karen Moeskops vertelt over haar 
bezoek ter plaatste om de film in te leiden.  
 
24 APRIL  
Gedicht van Alex Agnew over Guantanamo 
verschijnt in Metro en op onze eigen website. 
 
De jury voor de Amnesty award met 
Meikeminne Clinckspoor, Thomas Thys, Sven 
Speybrouck, Jan Temmerman en Stien Van 
Mierlo verzamelt op 19 april voor een eerste 
keer. In de loop van het Open Doek 
filmfestival bekijkt de jury 5 
mensenrechtenfilms. “Sous les bombes” van 
Gaëtan David wordt de winnaar van de 
Amnesty award. Op 10 mei 2009 wordt deze 
winnende roadmovie over een moeder op zoek 
naar haar kind in het verwoeste Libanon 
vertoond op Canvas – een aanrader! 
 
26 APRIL KAJ nodigt Amnesty uit om een 
vorming te geven aan haar jonge leden. Met 
een mensenrechtenspel (ontwikkeld door 
Amnesty groepslid Oostende) onder de arm 
gaan we op stap. Een leerrijke maar vooral 
zeer leuke namiddag is het resultaat! 
 
26 APRIL 2 enthousiaste vrijwilligers flyeren 
in Antwerpen op de Groenplaats en de Meir – 
alweer om bezoekers te ronselen voor het 
benefietconcert van 30 april. 
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datum vastgelegd voor Troy, wat wereldwijd massaal protest 
veroorzaakte. Amnesty International heeft al zijn middelen 
gemobiliseerd om zoveel mogelijk mensen actie te doen 
voeren voor Troy: oproepen via website, speciale editie 
nieuwsbrief, e-mail aan alle activisten met oproep om verder 
te verspreiden, acties via Social networksites en uiteindelijk 
ook een wake op de wereldactiedag voor Troy toen er een 
tweede keer een executiedatum was vastgesteld. Op de stille 
wake van 23 oktober waaraan ook onze Franstalige collega’s 
meewerkten, hebben een kleine 100 mensen mekaar in stilte 
ontmoet voor het Justitiepaleis in Brussel. De executie van 
Troy is opnieuw opgeschort, er wordt momenteel onderzocht 
of zijn zaak toch opnieuw heropend zou kunnen worden. 
 

 
 
Strategische doelstelling 10 
Effectieve en efficiënte acties ondernemen 
 

Operationele doelstelling 10.1  
AIVL streeft maximale impact na bij haar deelname aan 
wereldwijde campagnes 

 
De wereldwijde campagne rond Armoede wordt internationaal 
gelanceerd in mei 2009.  

Strategische doelstelling 11 
Een goed, eigentijds communicatiebeleid, intern en extern 
 

Operationele doelstelling 11.1.  
Door AIVL's vernieuwde communicatie werden nieuwe 
activisten, leden en donateurs aangetrokken en werd de 
beweging gemobiliseerd 

 
Op 5 maart viel het eerste nummer van het vernieuwde 
activistenblad ‘Amnesty in Actie’ bij 31.000 personen in de 
bus. Het nieuwe blad is volledig in de nieuwe internationale 
huisstijl en legt de focus op activisten en acties, zowel 
nationaal als internationaal. Het werd positief onthaald. 
Het handboek huisstijl werd in april gelanceerd op het 
secretariaat en tijdens de Algemene Vergadering. In een 
wereld met steeds minder grenzen hebben we immers 
wereldwijd één huisstijl, één gezicht nodig. Campagne-
materiaal werd in de huisstijl opgemaakt. De lidkaarten, 
visitekaartjes, omslagen, briefhoofd etc werden in nieuwe 
huisstijl gedistribueerd. En er waren ook nieuwe vlaggen en 
tafellakens. Op 4 oktober tijdens de bewegingsdag konden 
groepen hun oude vlaggen en tafellakens inruilen voor fris 
gele exemplaren en gingen enthousiast op dit aanbod in. In 
2008 werd er ook hard gewerkt aan een nieuwe 
activistenfolder en een vernieuwde website en extranet. Deze 
worden begin 2009 gelanceerd. 
Vernieuwde communicatie betekent ook nieuwe kanalen en 
technieken gebruiken: social media-websites worden 
standaard gebruikt om acties aan te kondigen, foto’s, 
filmpjes, documenten te verspreiden. Amnesty Vlaanderen is 
te vinden op volgende sociale netwerk- en web 2.0 sites:  
Facebook (groep telt reeds meer dan 600 leden), 
Myspace: www.myspace.com/amnestyvl, 
LinkedIn 
Video: BlipTV: amnestyvlaanderen.blip.tv, 
YouTube: www.youtube.com/amnestyvlaanderen,  
Twitter: twitter.com/amnestyvl, 
Foto's: Flickr: www.flickr.com/amnestyinternational, 
Publicaties Issuu: http://www.issuu.com/amnestyinternational  
 

26 APRIL Gedichten en opiniestuk van 
Annelies Verbeke over Guantanamo 
verschijnen in De Standaard en onze eigen 
site. Filmpje over Guantanamo van Saskia De 
Coster verschijnt op De Standaard Online. 
 
27 APRIL De ‘Open Doek’ slotfilm “Lemon 
Tree” wordt ingeleid door Pieter Stockmans 
van het landenteam Israël/Palestina en Jos 
Geysels die samen voor een pakkende 
getuigenis zorgen. De bezoekers mogen 
tijdens de Amnesty actie aan den lijve 
ervaren wat een checkpoint betekent. 
 
28 APRIL Tapasavond studentenkern Gent. 
 
29 APRIL Guantanamo gedicht van Tom 
Lanoye verschijnt in De Morgen en onze site. 
 
Oud voorzitster en medestichter van Amnesty 
International in Vlaanderen Hanneke 
Verploeg is op de Nederlandse ambassade 
geridderd in de ‘Orde van Oranje-Nassau’.  

 
 
30 APRIL Het 8ste benefietconcert. 13 
artiesten, van Nicole en Hugo tot Tom Helsen, 
bijna 200 vrijwilligers en vooral een team van 
3 zeer geëngageerde organisatoren van 
Recht tegen Onrecht doen de Groenplaats op 
haar grondvesten daveren.  
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Strategische doelstelling 12.  
Amnesty's groei, in activisme en middelen 
 

Operationele doelstelling 12.03  
AIVL ontwikkelde innovatieve groeimodellen en innovatie 
in mobilisatie 

 
De formule ‘Recht in …’, een lokale info- en startavond voor 
potentiële activisten, werd ook in 2008 verdergezet en met 
succes. Zowel in Sint-Truiden, Scherpenheuvel, Ieper en 
Putte zijn er nieuwe groepen opgestart. In het totaal zijn er 
twee Amnesty groepen meer opgestart dan er in 2008 zijn 
gestopt (zie 2.). Een nieuwe formule, in de vorm van een 
stappenplan, om groepen te doen groeien werd in Melle en 
Bonheiden uitgetest met als resultaat meer een 10-tal meer 
groepsleden. Om Amnesty groepen te mobiliseren werden er 
het afgelopen jaar vormingen op maat aangeboden. Naast de 
regionale trainingen over de nieuwe campagne over Armoede 
(zie 7.3), waren er ook vormingen op maat, met name ‘Hoe 
lokaal groepsleden werven’ – drie maal – en één maal de 
vorming ‘Lokaal omgaan met pers’.  
Eén doelgroep werd speciaal benaderd in 2008, nl. de 
medioren via een blog op Seniorennet.be tijdens de campagne 
rond de 60ste verjaardag van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens (zie 9.5). 
Tenslotte werd er een instapvorming voor nieuwe Amnesty 
groepen ‘Amnesty Aansteker’ voorbereid, evenals een nieuw 
oriëntatie-instrument voor activisten allerlei: de nieuwe 
activistenfolder. Beide zullen in de eerste helft van 2009 
gelanceerd worden. 
 
Meer over de activiteiten van Amnesty groepen: zie ook de 
dag-op-dag-rapportage. 
 

Operationele doelstelling 12.04  
AIVL bouwde haar jongerenwerk uit tot een representatief 
en bestendig geheel 

 

De overleggroep jongerenwerk is twee maal samengekomen in 
2008. Een eerste keer ontmoetten 18 jongeren elkaar op 27 
februari om kennis te maken en te brainstormen over het 
jongerenkamp. Tijdens de tweede ontmoeting op 7 mei werd 
er verder gewerkt aan het jongerenkamp en de internationale 
actieweek. De opkomst was door de examens aan de lagere 
kant met vier deelnemers. Het jaarlijkse nationale 
ontmoetingsmoment vond plaats tijdens de Bewegingsdag op 
4 oktober. Om de jongeren te betrekken en te mobiliseren was 
er de driemaandelijkse nieuwsbrief op papier naar alle 
schoolgroepen en studentenkernen Daarnaast is er ook de 
tweemaandelijkse elektronische Jongerennieuwsbrief. 
 

 
 
De Schrijf-ze-VRIJdag was ook dit jaar het moment bij uitstek 
om jongeren warm te maken voor mensenrechten en Amnesty. 
100.000 jongeren verspreid over bijna 600 scholen namen 
ook dit jaar deel. Een onmiddellijk resultaat was de opstart 
van drie nieuwe schoolgroepen, in Antwerpen, Diest en Nijlen 
(zie ook 7.1). In het totaal stopten er het voorbije jaar drie 
schoolgroepen, maar werden er vijf (ook nog in Waregem & 
Dendermonde) nieuwe opgestart. Het aantal jongerengroepen 
(7) en studentenkernen (3) bleef gelijk. De jongerenwerker 
ging acht maal in scholen spreken, ofwel als betaalde spreker 
voor Amnesty, ofwel om een jongerengroep op te starten. 

30 APRIL De mensenrechten en de Stop 
Terreur met Recht-campagne worden 
vandaag met luide trom verdedigd. Onze Stop 
Terreur met Recht-activisten verzamelen 
1.388 handtekeningen. Axl Peleman brengt 
op het podium samen met een bevriende 
Arabische artiest een ontroerende 
interpretatie van één van de gedichten van 
een gevangene uit Guantanamo. 
Reportages van het concert in verschillende 
kranten, tijdschriften en radioprogramma’s: 
onder meer in De Rode Loper op VRT, op de 
regionale zender ATV, op muziekzender Jim, in 
het VTM Nieuws, de Gazet van Antwerpen en 
Het Nieuwsblad.  
 
1 MEI 00.10: ’t Was een fijn concert, de 
opruimploeg schiet in actie om de gastvrije 
Karel De Grote Hogeschool op te ruimen en de 
Groenplaats schoon te vegen. ’s Morgens 
staat een nieuwe lading jonge mannen en 
vrouwen van de jeugdbeweging paraat om 
het podium mee af te breken. Merci! 
 
Wereldmarkt Herent met een China actie. Een 
leuke en voor herhaling vatbare actie van 
Amnesty groep 146 Leuven.  
 
3 MEI Dag van de persvrijheid. We voeren 
samen met onze Franstalige collega’s actie 
voor meer persvrijheid in China. Deze actie 
was de eerste publieke actie binnen onze 
Goud voor Mensenrechten campagne. Radio 
1, Q-music, 4FM, VRT, VTM en enkele kranten 
brachten verslag uit van de actie. 
 
4 MEI Amnesty groep Lier nodigde voorzitter 
Eva Brems uit voor een toespraak over "60 
jaar Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens" in het kader van de activiteiten 
van het Lierse stadsbestuur naar aanleiding 
van de herdenking van het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. 
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Een belangrijke focus binnen het jongerenwerk in 2008 was 
de integratie in de campagnes. De partykits van de ‘Stop 
Terreur met Recht’ campagne die door de studentenkernen 
werden gebruikt (zie ook 3.2) en de 200 scholen die aan de 
slag gingen met de educatieve pakketten rond mensenrechten 
in China naar aanleiding van de Olympische Spelen (zie ook 
9.3). 
Tenslotte waren er ook nieuwe partnerschappen, zoals het 
theatergezelschap ETA. Zij zullen rond Colombia een 
educatief theater uitwerken met inhoudelijke hulp van 
Landenteam Colombia. De lancering is voorzien voor 2010. 
Bij het toneelstuk hoort ook een leesboek en een educatief 
dossier.  
 
Meer activiteiten van Amnesty jongeren staan in de dag-op-
dag-rapportage. 
 

Operationele doelstelling 12.06  
AIVL is uitgegroeid tot een sterke financiële organisatie 

 
Onze internationale bijdragen werden in 
2008 correct en tijdig volgens de 
voorziene planning betaald (begin van elk 
kwartaal). We hebben via de balanspost 
“Bestemde Fondsen” reserves aangelegd 
voor o.a. de toekomstige betalingen van 
onze internationale bijdrages; deze 
reserves werden belegd op een ethische 
beleggingsrekening van Triodos, wat ons 
meer dan 25.000 euro aan intresten heeft 
opgebracht in 2008. 
De Vereniging voor Ethiek in de 
Fondsenwerving (VEF) vraagt elk jaar aan 
de aangesloten leden om een financiële 
rapportering op te maken; Amnesty 
kreeg in 2008 hiervoor een quotering 
“goed”, waardoor wij in onze 
communicatie dit ethisch VEF-label 
mogen opnemen. 

Om toelating te krijgen van het Ministerie van Financiën om 
fiscale attesten uit te schrijven, moeten wij o.a . voldoen aan 
volgende criteria: een maximumniveau van beheers- en 
fondsenwervings-kosten niet overschrijden; onze aanvraag 
werd ondertussen goedgekeurd, waardoor wij de toelating 
hebben ontvangen om fiscale attesten uit te keren in 2008-
2009-2010 en 2011. 
Ondanks een moeilijk economisch en financieel jaar, zijn we 
er toch in geslaagd om onze begrotingsdoelstellingen voor 
2008 waar te maken; door een eenmalige financiële 
meevaller (verkoop van het pand in Gent), eindigen wij het 
boekjaar 2008 zelf met een ruim positief saldo. (zie ook de 
financiële rapportage in AV-set 2) 
 

Operationele doelstelling 12.14  
AIVL heeft een doelgerichte structuur voor de uitbouw van 
fondsenwervingsactiviteiten 

 
In 2008 werd onze 
fondsenwerving 
grondig 
geanalyseerd. We 
namen hiervoor 
Ethicom, netwerk 
van drie 
communicatie- en 
management 
professionals met 
een specifieke focus op de social profit sector, onder de arm  
die ons een analyse bezorgden op basis waarvan een strategie 
werd ontwikkeld om de komende jaren, in deze moeilijke 
financiële tijden, onze inkomsten uit fondsenwerving te 
versterken. Naast Ethicom werd er ook advies ingewonnen van 
verschillende andere Amnesty secties, ondermeer Amnesty 
Denemarken en Amnesty Belgique Francophone en het 
Internationaal Secretariaat. Een reorganisatie van de dienst 
fondsenwerving drong zich op en er werd opnieuw een 
contract afgesloten met DDF om vanaf 2009 opnieuw voor 
Amnesty donateurs te werven op straat. 
 

5 MEI Officiële lanceringsdag van de nieuwe 
huisstijl. Nieuwe enveloppen, briefhoofd, 
visitekaartjes,…  
 
6 TEM 8 MEI Amnesty staat met een 
Olympische Spelen standje op Let’s Mundo. 
Via een ludiek spel proberen we de jeugd 
kennis te laten maken met de mensenrechten 
in China. Honderden jongeren passeerden 
onze stand en ondertekenden onze petitie 
voor Huang Jinqiu. 
 
10 EN 11 MEI Amnesty staat op Manu Mundo 
met de Rode Handen campagne. We 
verzamelen heel wat rode handjes tegen het 
gebruik van kindsoldaten. 

 
 
16 MEI Op het programma staat, ‘brainstorm 
nieuwe groepsleden’ door de Amnesty groep 
Melle en Erica Baeck. Discussie, vorming en 
concrete acties zijn het resultaat.  
 
17 MEI De nieuwe Amnesty groep Scherpen-
heuvel neemt met een infostand deel aan een 
verwelkomingsdag van nieuwe burgers van 
de gemeente. Veel brieven én enkele nieuwe 
groepsleden zijn het resultaat. 
 
De Werkgroep Internationale Solidariteit 
Holebi’s (WISH) neemt opnieuw deel aan de 
Belgian Lesbian & Gay Pride in Brussel met 
de slogan: “Holebirechten zijn 
mensenrechten”.  
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Strategische doelstelling 14.  
Amnesty en intern deugdelijk bestuur 
 

Operationele doelstelling 14.1  
Impact is ingebakken in de cultuur van AIVL 

 
Voor het nationaal secretariaat was ‘leren impact meten’ één 
van de belangrijkste organisatorische doelstellingen voor het 
werkjaar 2008. De eerste stap in dit leerproces was 
bewustmaking van de noodzaak om te meten. Verder stappen 
rond expertiseopbouw zijn in 2008 nog niet kunnen gezet. 
Enkele pilootprojecten werden opgezet, ondermeer rond de 
Schrijf-ze-VRIJdag in samenwerking met externe consultanten 
van Toolbox vzw. Dit project is door samenloop van 
omstandigheden niet kunnen afgerond worden. De opgedane 
kennis zal echter wel toegepast worden op de editie van 
2009. Wel werd er ook het afgelopen jaar consequent gewerkt 
met het opstellen van SMART, en dus waar mogelijk 
meetbare, doelstellingen. De beweging werd meegenomen in  
 

 
het ‘meten = weten’- verhaal door een Wetjes en Weetjes in 
de Groepenzending van de maand mei, bewustmaking tijdens 
de vergaderingen van de landenteams en een vorming 
‘Wiskunde boven?’ op de Bewegingsdag. Er namen 25 
activisten aan deel. 11 onder hen vonden de vorming 

voldoende motiverend, 4 zeer motiverend, 9 vonden het zeer 
vormend, 5 voldoende vormend. Voor één persoon lag de 
moeilijkheidsgraad te hoog, één persoon vond het te 
gemakkelijk, maar voor de overgrote meerderheid zat het net 
goed.  
 

Operationele doelstelling 14.5  
AIVL hanteert een kwaliteitsbeleid 

 
Via benchmarking met Plan België werd er een wederzijdse 
uitwisseling gedaan van initiatieven op het vlak van 
kwaliteitszorg. De bestaande procedures worden op geregelde 
tijdstippen herbekeken en indien nodig geactualiseerd. De 
principes van project- en timemanagement worden verder 
toegepast en nieuwe medewerkers werden hierin opgeleid. 
Beleidsplannen werden op een oordeelkundige en 
kwaliteitsvolle manier opgesteld, geëvalueerd en bijgestuurd. 
Financiële rapportages werden op de voorziene tijdstippen 
opgesteld, besproken en eventueel bijgestuurd (enkel het 
vierde kwartaal van 2008 niet, gezien het plotse overlijden 
van onze Verantwoordelijke Financiën). 
Onze voortgangsrapportage in het kader van het 
subsidiedossier Vlaamse Gemeenschap werd beoordeeld door 
een externe visitatiecommissie; ook hiervoor kregen wij een 
goede beoordeling en nemen we de aandachtspunten ter harte 
voor een volgende rapportage. 
De revisor die de audit doet van onze financiële rekeningen, 
gaf in 2008 een positief rapport over het boekjaar 2007 en 
de algemene financiële opvolging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 MEI De nieuwe Amnesty groep van Ieper 
wil zijn nieuwe groepsleden verder laten 
kennis maken met Amnesty als inter-
nationale campagne beweging. Erica Baeck 
geeft uitleg en antwoorden op vragen.  
 
23 MEI Elisabeth Rhodes van de afdeling 
Fondsenwerving op het Internationale 
Secretariaat bezoekt het Amnesty 
secretariaat om met verschillende mensen te 
praten over de toekomstige fondsenwerving. 
 
25 MEI Op Grosso Modo worden door de 
Amnesty groep Brasschaat Merksem 300 
rode handen verzameld. 
 
27 MEI Het LCT Noord Afrika heeft een 
beklijvende ontmoeting met Sahrawi 
mensenrechtenactivisten uit de Westelijke 
Sahara. 
 
28 MEI 
Lancering van het Jaarrapport 2008. 
Persconferentie met onze Franstalige 
collega’s in Brussel. Talrijke opkomst van de 
pers. Verschillende artikels in de kranten. 
Interviews met Eva Brems in het VRT 
Journaal en het VTM Nieuws, op Radio 1 en 
4FM. En te raadplegen via onze website. 
 
31 MEI Een actie en infostand georganiseerd 
door Amnesty groep Leuven 146 met weerom 
een actie over China.  
 
1 JUNI Fietszoektocht met Chinese maaltijd 
georganiseerd door Amnesty groep Lokeren. 
Een sportieve en lekkere happening voor het 
hele gezin met 112 deelnemers. Er werden 
die dag heel wat handtekeningen ingezameld 
voor de vrijlating van Huang Jinqiu. 
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4 JUNI Op de 19de verjaardag van de 
Tienanmen-opstand vormen we met 26.105 
kaarsjes het logo van Amnesty. Hiermee 
vestigen we een Guinness Wereldrecord en 
zetten zo mensenrechtenactivisten in China 
in ‘het kaarslicht’. 130 vrijwilligers en de 
partners van de Vlaspit en de Stad Sint-
Truiden zijn gedurende bijna 3 uur in de weer 
– en worden aan het einde bijgesprongen 
door nog eens evenveel Truienaars die de 
vlammetjes voor de mensenrechten 
afschermen voor de wind.  
Verschillende aankondigingen op radio en in 
de kranten. Foto en verslag in Het 
Nieuwsblad, het Laatste Nieuws en het 
Belang van Limburg. Online op sites van alle 
andere kranten. Live verslag op Radio1, 
Radio 2 Limburg, TV Limburg. Verslag in VRT 
Journaal, Terzake, op TVL en in het VTM 
Nieuws. Zelfs een foto in een krant in 
Pakistan en een beeldverslag op de 
Nederlandse televisie.  
 
7 JUNI Brugse Amnesty groepen voerden actie 
tegen mensenrechtenschendingen in China. 
Een tiental vrijwilligers loodsten toeristen en 
Bruggelingen langs een informatieparcours, 
spraken hen aan om petities te tekenen en 
solidariteitskaartjes te sturen. 
 
13 JUNI Het Landencoördinatieteam China 
geeft een lezing over ‘mensenrechten in 
China’ in de Waterman te Antwerpen. 
 
21 JUNI Amnesty Groep 132 Gent staat op de 
rommelmarkt in de Lange Violettestraat en 
verzamelde er een erg mooie opbrengst van 
375 euro. 

 
 
21 JUNI Internationale Vluchtelingendag: via 
onze website kan je online actie voeren. 
 

26 JUNI Antifolterdag. We voeren samen met 
onze Franstalige collega’s actie voor het 
Europees parlement en vragen er aandacht 
voor onze Stop Terreur met Recht campagne. 
 
27 JUNI Het Amnesty secretariaat gaat op 
stap en bezoekt de Antwerpse ruien. ’s 
Avonds treffen de partners en een delegatie 
van de Raad van Bestuur de groep in het 
wokpaleis voor een gezellige afsluiter. 
 
29 JUNI Ottertrotter in Mechelen met een 
China actie en koekjes verkoop door Amnesty 
groep Mechelen en de jongerengroep aldaar. 
 
3 JULI Op Rock Werchter trotseren de 
Amnesty vrijwilligers de stortregen om 
handtekeningen in te zamelen voor de Stop 
Terreur met Recht-campagne. 890 
festivalgangers tekenen het actieplan. 
Daarnaast krijgen ook de petities voor Tibet 
en Myanmar die REM zelf naar voren schoof 
bijna 400 handtekeningen. 
 
12 JULI De cowboy Henk tent gaat nog eens 
op uitstap. De Amnesty groep Brussel 189 
verzorgt de actie op het Vijverfestival in 
Dilbeek 

 
 
13 JULI Op Werchter Boutique, een 
familiefestival, staat Cowboy Henk heel 
centraal opgesteld. De Rode 
Handencampagne heeft heel wat succes bij 
de aanwezigen- 1000 rode handen tegen 
kindsoldaten zamelen we in. Ook voor onze 
petities voor een mensenrechten- en 
milieuactiviste in Mexico en een Eritrese 
journalist halen we meer dan 700 
handtekeningen op. 
 

15 JULI Een werkgroepje vrijwilligers komt 
samen om de groependag op de 
Bewegingsdag vorm te geven.  
 
19- 28 JULI Op de Gentse Feesten verzorgen 
Amnesty activisten van Gent samen met het 
landencoördinatieteam Israel/Palestina een 
opvallende actie.  
 
21 - 25 JULI 4 jongeren en de jongerenwerker 
nemen deel aan het jongerenkamp in Parijs. 
Een fantastische ervaring waarin jongeren-
activisme centraal staat. Vriendschappen 
worden voor het leven gesmeed maar uit het 
kamp groeit voornamelijk een levenslang 
engagement voor mensenrechten uit! 

 
 
22 JULI Amnesty groep Antwerpen 177 en 
Erica Baeck bespreken het thema ‘lokale 
persbenadering’. 
 
29 JULI Laatste Countdown Report in kader 
van de Olympische Spelen campagne in de 
media gelanceerd. Live interview in 13u VRT 
Journaal met persverantwoordelijke. 
Verslaggeving op radio en in kranten. 
 
8 AUGUSTUS  Einde van de campagne Goud 
voor Mensenrechten. Er wordt geen 
actiegevoerd tijdens de Spelen maar Amnesty  
blijft de situatie op de voet volgen. 
 
26 AUGUSTUS In Sint-Niklaas worden de 
eerste besprekingen gehouden om een 
benefietavond te organiseren in 2009. Dat is 
dan mooi op tijd.  
 
28 AUGUSTUS Dag van de ‘verdwenen’ 
personen: er kan via onze website online 
actie gevoerd worden. 
 

30 AUGUSTUS Verenigingenmarktje in Nijlen. 
Een quiz en de Rode Handenactie tegen 
kindsoldaten, wordt georganiseerd door de 
Amnesty Groep Nijlen. 
 
1 SEPTEMBER Start online van de campagne 
rond de 60ste verjaardag van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens 
 
3 SEPTEMBER De Amnesty groep van 
Herentals wenst meer jonge-actieve leden bij 
of naast hun werking. Erica Baeck en enkele 
leden van de groep onderzoeken een stappen-
plan, hoe jongeren betrekken bij de groep.  
 
Interview met Lore Van Welden in het eerste 
Goedele Magazine over steniging in Iran. 
 
Het Schrijf-ze-VRIJdagpakket voor 
deelnemende scholen gaat de deur uit en 
verschijnt alvast online. 
 
7 SEPTEMBER De Rode Handencampagne 
wordt door de Amnesty groep van Schilde op 
de verenigingsdag succesvol gevoerd.  
 
10 SEPTEMBER Een spoedactie komt binnen 
voor Troy Davis, één van de gezichten van 
onze verjaardagscampagne voor 60 jaar 
UVRM. Zijn dossier komt op 12 september 
voor de Clemency Board in Georgia, Amnesty 
mobiliseert spoedactieschrijvers om druk uit 
te oefenen door te schrijven. 

 
 

12 SEPTEMBER Slecht nieuws voor Troy 
Davis: zijn gratieverzoek is afgewezen door 
de Clemency Board en zijn executiedatum is 
vastgesteld op 23 september. Amnesty doet 
mee aan de wereldwijde actie en vraagt ook 
politici om te schrijven en druk uit te 
oefenen. 
 
13 SEPTEMBER Amnesty International en 
Actions Birmanie organiseren een jaar na de 
opstand in Myanmar een mars in naam van 
de vele vreedzame betogers die toen zijn 
gearresteerd.  

 
 
Tijdens het Scheve Torenfeest met thema 
'licht en donker' bemant de Amnesty groep 
Schelle een stand. 
 
14 SEPTEMBER Een lekker brunch op een 
zondagvoormiddag georganiseerd door 
Amnesty groep 153 Gent.  
 
20 SEPTEMBER De Dendermondse Amnesty 
groep organiseert op de cultuurmarkt met 
ook de Rode Handencampagne.  
 
In Jobat verschijnt de eerste advertentie 
waarmee we op zoek gaan naar 
ambassadeurs die Amnesty kaarsen willen 
verkopen in bedrijven. 2 weken later en op 6 
december steunt deze partner de UVRM60-
campagne nog 2 keer met een volledige 
pagina gratis advertentieruimte. 
 
Kwis "Around the world" georganiseerd door 
Amnesty groep Temse in Temse.  
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21 SEPTEMBER Nog een fantastische traditie 
is het bloementapijt georganiseerd door 
Amnesty groep 129 Antwerpen. Met maar 
liefst 13.000 bloemen werd een tapijt van 
50m² gevormd. 

 
 
22 SEPTEMBER Op www.seniorennet.be gaat 
de Amnesty-seniorenblogger van start. Deze 
blog wordt opgezet en onderhouden door een 
Amnesty activist die samen met z’n vrouw al 
jaren spoedactiemedewerker is. Via zijn blog 
nodigt hij de Vlaamse senioren uit om ook in 
actie te komen voor slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen. 
 
23 SEPTEMBER De executie van Troy Davis 
wordt 1,5 uur voor de uitvoering afgelast. 
Amnesty voerde intensief actie om zijn 
executie te voorkomen. 
 
Karen Moeskops vertelt het verhaal van de 
Mexicaanse vrouwen in Ciudad Juarez op 
vraag van PLURA vzw te Brussel. 
 
25 SEPTEMBER 25-jarig bestaan van 
Amnesty groep Antwerpen 114 met een 
wandeling en een brunch. Deze 
feestelijkheden werden spijtig genoeg 
afgelast wegens te weinig inschrijvingen.  
 
26 SEPTEMBER Rapport over kindsoldaten en 
seksueel geweld in Oost-Congo gelanceerd in 
de media. Interview met Lore van Welden op 
Radio 1 en VRT Journaal om 13u en 19u. 
 
29 SEPTEMBER Aan het Sint-Jan-
Berghmanscollege te Diest wordt een 
schoolgroep opgericht. 

 

3 OKTOBER De affiches, brochures en 
actieflyers met “Wij vieren 60 jaar 
mensenrechten. Groot feest – maar niet voor 
iedereen” gaan de deur uit samen met de 
groepenzending. Aung San Suu Kyi, Troy 
Davis, Jayyus, Bitondo, Abu Omar en 
Claudina Velàsquez geven een gezicht aan 
mensenrechtenschendingen allerhande in 
deze campagne. 
 
4 OKTOBER De aanwezigen in De Kriekelaar 
gaven 8,15 /10 als evaluatie aan de 
bewegingsdag die helemaal in de nieuwe 
huisstijl ingekleed werd. De getuigenis van 
de Chinees Wang Longmeng staat nog in 
ieders geheugen gegrift. Hadden de 
afwezigen ongelijk?  

 
 
8 OKTOBER Op de Secundaire Handelsschool 
Sint Lodewijk in Antwerpen wordt een 
schoolgroep opgericht.  
 
10 OKTOBER De jaarlijkse quiz door de 
Amnesty groep Herentals is weerom gezellig 
en spannend. 
 
De jaarlijkse Slapeloze nacht wordt 
georganiseerd door Amnesty groep 
Begijnendijk.  
 

De 19de editie van de Schrijf-ze-VRIJ heeft als 
thema Roma kinderen in Europa. Maar liefst 
600 scholen nemen deel. Meer dan 100.000 
jongeren kruipen in de pen. Amnesty 
activisten bezoeken enkele deelnemende 
scholen en zien met eigen ogen waarom de 
Schrijf-ze-VRIJdag het paradepaardje van het 
jongerenwerk is!  

 
 
Filmavond – Persepolis in de Budascoop 
Kortrijk door Amnesty groep Kortrijk.  
Téhéran 1978, Marjane is 8 jaar als de 
revolutie uitbreekt die de val van het regime 
van de Sjah veroorzaakt. Met de oprichting 
van de islamitische republiek breekt een 
andere tijd aan. Marjane, rebels en koppig, 
moet zich aanpassen aan de wetten van de 
Ayatollahs. 
 
12 OKTOBER Onder leiding van stadsgids 
Machteld wandelde de Brusselse Amnesty 
groep Vijfhoek de mensenrechtenwandeling 
in. De route gaat langs oude gevangenissen, 
belangrijke instellingen, het BELvuemuseum, 
standbeelden, de congreskolom,… 
 
15 OKTOBER Studentenkern Leuven 
organiseerde een filmavond. Na de film ‘the 
life of David Gale’ konden de filmliefhebbers 
meteen deelnemen aan een briefschrijfactie, 
65 studenten schreven meer dan 90 brieven. 

 

Studentenkern Gent organiseerde: 
‘Gerechtigheid voor de 5?’ Een avond rond de 
‘Cuban Five’ met inleiding door Eva Brems en 
getuigenis van de echtgenotes. 
 
16 OKTOBER Slecht nieuws: Amnesty 
International USA laat het internationale 
doodstrafteam weten dat er een nieuwe 
executiedatum is vastgesteld voor Troy Davis, 
één van de gezichten van onze verjaardags-
campagne. Wij mobiliseren opnieuw 
activisten en politici om druk uit te oefenen 
door te schrijven. 
 
17 OKTOBER Dag van de Armoede – actie in 
Brussel, samen met de collega’s van AIBf  

 
 
18 OKTOBER De jongerengroep van 
Scheppersinstituut Mechelen, doet een 
herfstfestijn en maakt 150 mooie grote 
bloemen die verkocht worden. Ze tonen er 
ook, langs de Dijle, de fototentoonstelling 
rond de 60ste verjaardag van de Universele 
Verklaring.  
 
23 OKTOBER Een 80-tal mensen nemen deel 
aan de stille wake voor Troy Davis op de 
trappen van het Justitiepaleis in Brussel. 
Wereldwijd uiten tienduizenden mensen hun 
protest, waaronder ook prominenten als 
Desmund Tutu, Paus Benedictus en Jimmy 
Carter. De volgende dag zijn we blij: de 
executie wordt uitgesteld, er wordt bekeken 
of Troy’s zaak opnieuw mag voorkomen.  

 

29 OKTOBER Casinoavond van studentenkern 
Antwerpen, de eerste activiteit van het 
academiejaar. De avond staat volledig in het 
teken van de werking van Amnesty en het 
werven van nieuwe leden. 
 
31 OKTOBER TOT 11 NOVEMBER Antwerp 
Expo wordt opnieuw omgetoverd in een groots 
boekenpaleis. Amnesty heeft opnieuw een 
standplaats op de boekenbeurs en verkoopt 
er vooral kaarsen en wenskaarten. 

 
 
1 EN 2 NOVEMBER Voor de 19e maal op rij 
organiseert Amnesty groep Oostende een 
tweedehands boekenmarkt. Op deze boeken-
markt vind een aanbod van meer dan 5.000 
boeken die per thema staan opgesteld. 
 
5 NOVEMBER In Antwerpen vindt een 
vormingsavond plaats voor de vrijwilligers 
die met behulp van het sprekerspakket de 
komende maanden in Vlaanderen gaan 
spreken over de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens en Amnesty’s werk.  
 
7 NOVEMBER De eerste vrijwilligers-sprekers 
voor de 60ste verjaardag van de Universele 
Verklaring gaan aan de slag met het 
sprekerspakket in het gemeenschapshuis 
van Nijlen.  
 
15 NOVEMBER Amnesty groepen 51 Brugge 
Centrum en 204 Sint-Kruis organiseren een 
Lekker en geslaagd Marokkaans etentje.  
 
De gezellige kaas- en wijnavond in Westerlo 
met vele kaarsjes, stond in het teken van de 
UVRM60 campagne. Er werd een smakelijke 
kaasschotel met een (h)eerlijk glaasje wijn 
aangeboden.  
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5. ECONOMISCHE ASPECTEN 
 
Amnesty International zet haar onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid hoog in het vaandel. Daarom aanvaardt 
Amnesty enkel giften en gelden van private personen. Enkel 
ontvangt Amnesty Vlaanderen voorlopig nog een 
werkingssubsidie voor sociaal-cultureel werk, voor vorming en 
lokale groepenbegeleiding, vanwege de Vlaamse 
Gemeenschap (tot 2010). 
 
Een belangrijk aspect is 
haar relatie met de leden 
en donateurs. Amnesty wil 
hen duidelijk en volledig 
informeren over het 
gevoerde beleid en 
volledige verantwoording 
afleggen over het gebruik 
van de haar toevertrouwde 
middelen. De jaarrekening wordt opgemaakt door de Raad van 
Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Ze 
wordt bovendien gecontroleerd door een externe revisor 
Clybouw, wat resulteerde in een verklaring zonder voorbehoud. 
 
Amnesty Vlaanderen is een door de overheid erkende ngo. Op 
basis van controles door FOD (financiële overheidsdienst 
Financiën), ontving Amnesty Vlaanderen het recht om fiscale 
attesten uit te keren voor de periode 2008 t/m 2011. 
 
Amnesty Vlaanderen is lid van VEF (Vereniging voor Ethiek in 
de Fondsenwerving) waadoor het zich onder meer een 
gedragscode reclamevoering voor zichzelf heeft opgelegd. 
 
De voorbije jaren is er telkens een ruim overschot geweest in 
het resultaat van het boekjaar, waardoor de organisatie een 
gezonde balans heeft op het vlak van liquiditeit en 
solvabiliteit. 
 

 
 
 
5.1 FINANCIËLE INDICATOREN (in 000 euro) 
Jaar 2006 2007 2008 
Inkomsten 2.517 2.354 2.415 
Uitgaven 2.385 2.288 2.359 
Resultaat(*) 132 66 56 
 
(*) in dit resultaat werd overigens géén rekening gehouden 
met de provisie voor onze internationale bijdrage; daarom is 
het resultaat dat wij neerleggen volgens het model van de 
Nationale Bank (opgelegd door de vzw-wetgeving) nog 
beduidend hoger. 
 
 
5.2 WAAR KOMT DAT GELD VANDAAN? 
 

 
 
Amnesty wordt volledig gefinancierd door mensen zoals u. Wij 
engageren ons dat elke euro die binnenkomt, zo spaarzaam en 
efficiënt mogelijk gebruikt wordt voor respect voor 
mensenrechten. Daarom worden de inkomsten en uitgaven 
van Amnesty jaarlijks gecontroleerd door externe financiële 
experts. Daarom passen wij ook het principe van open 
boekhouding toe. Iedereen heeft het recht om de financiële 
jaarverslagen van Amnesty op te vragen en na te kijken. 
 

16 NOVEMBER De jaarlijkse lekkere 
pannenkoekendag georganiseerd door 
Amnesty groep Heist-op-den-Berg werd 
gesmaakt.  
 
17 - 20 NOVEMBER De Leuvense 
studentenkern voert tijdens Bloedserieus 
actie voor onze UVRM 60 campagne. Centraal 
staat de case van studente Claudina 
Velasquez. Ze verzamelen maar liefst 800 
handtekeningen. 
 
17 NOVEMBER Zo’n 400 geïnteresseerden 
wonen de lezing rond 60 jaar Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens bij 
die Actueel Denken en Leven organiseert in 
Strombeek.  
 
Het vrouwenrechtenteam is vertegenwoordigd 
op de conferentie ‘women, peace & conflict’ 
te Dublin. 
 
18 NOVEMBER 26 toekomstige 
communicanten schrijven samen met de 
Amnesty groep Schelle voor Roma kinderen 
hun brieven.  
 
De radiospot en het filmpje met Geert Hoste 
voor de mensenrechtenweekcampagne 
worden ingeblikt. Geert geeft een stem aan 
Aung San Suu Kyi, later op de week zal Ann 
Van Elsen het nog opnemen voor Claudina 
Velasquez en Bart Peeters voor Jayyus. Het is 
hartverwarmend dat deze bekende 
Vlamingen belangeloos tijd willen vrijmaken 
in hun drukke agenda om de verdediging van 
de mensenrechten op zich te nemen. 
 
21 NOVEMBER Informatieavond over Congo 
met journalist Peter Verlinden en 
over Amnesty Groep Bonheiden. Leuke avond 
en zeer interessant.  
 
29 NOVEMBER Jean Bosco Safari speelt live 
in zaal Bouckenborgh te Merksem voor de 
20ste verjaardag van Amnesty groep 98 
Merksem Brasschaat. De aanwezigen hebben 
er van genoten. 
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In 2008 bedroegen de totale inkomsten 2.414.850 euro. Dit 
geld is afkomstig van: 

1. Giften (17 % giften – 51 % bestendige opdracht):  
Veruit onze voornaamste bron van inkomsten zijn de 
giften van individuele leden en donateurs. Meer en 
meer komen deze giften via een bestendige of 
permanente maandelijkse opdracht. Daardoor hebben 
wij meer zekerheid over onze inkomsten en minder 
administratiekosten. Donateurs die op jaarbasis 30 
euro of meer aan Amnesty schenken, ontvangen 
automatisch een fiscaal attest.  

2. Subsidies (12 %):  
Wij ontvangen ook subsidies, zowel van de Nationale 
Loterij als van de Vlaamse overheid. Deze subsidies 
worden gebruikt voor vormingsinitiatieven, voor 
begeleiding van plaatselijke groepen en voor 
mensenrechteneducatie. Internationaal zijn hier 
duidelijke spelregels voor vastgelegd, zodat wij 
nauwlettend blijven waken over onze 
onafhankelijkheid, ook financieel.  

3. Lidgelden (4 %):  
In 2008 betaalden een 4.800 leden een 
lidmaatschapsbijdrage. Onze leden bepalen mee het 
beleid van onze organisatie en hebben stemrecht op 
de Algemene Vergadering.  

4. Lokale Werking (7 %):  
Een belangrijk deel van onze inkomsten komt ook 
voort uit allerlei acties, evenementen, product-
verkoop... die door onze vrijwilligers op plaatselijk 
vlak in gans Vlaanderen worden gerealiseerd.  

5. Andere (9 %):  
Hieronder vallen bijv. financiële opbrengsten, 
ondersteuning van gemeenten en provincies, 
opbrengsten uit licensing en legaten. 

 
 
 

5.3 WAT WORDT MET DAT GELD GEDAAN? 
 

 
 
In 2008 bedroegen de totale uitgaven 2.359.369 euro. Dit 
bedrag werd besteed aan:  

1. Research (41 %):  
De geloofwaardigheid van Amnesty International staat 
of valt met de kwaliteit van haar rapporten. Ons 
Internationaal Secretariaat in Londen coördineert en 
begeleidt onderzoek naar mensenrechtenschendingen 
in alle regio's van de wereld. De resultaten van dit 
onderzoek worden voorgesteld in rapporten en zijn de 
basis voor acties en campagnes. Met de rapporten 
wijzen we ook regeringen en  internationale 
organisaties, zoals de VN, op hun 
verantwoordelijkheid. Via de media sensibiliseren we 
het grote publiek voor de problematiek van 
mensenrechtenschendingen.  

2. Mensenrechteninformatie (3 %):  
Het tijdschrift Amnesty in Actie en de e-zines 
informeren onze leden en donateurs over de werking 
van onze organisatie en over de inhoud van ons werk. 
Onze website met links naar alle andere Amnesty 
sites in de wereld, wordt een alsmaar belangrijker 
informatiekanaal. Ook via de media berichten wij 
regelmatig over de resultaten van ons onderzoek.  
 

29 NOVEMBER & 6 DECEMBER Karen 
Moeskops geeft een gastcollege aan 
marketingstudenten van Groep T over de 
communicatiestrategie van een ngo. 
  
MAAND DECEMBER Amnesty groepen overal 
te lande verkopen kaarsen en kaarten en 
brengen daarmee niet alleen geld in het 
laatje, maar zorgen ook voor zichtbaarheid op 
straat. Gemeenten en bibliotheken doen 
hetzelfde met de banners en de fototentoon-
stellingen. 34 vrije radiostations steunen 
Amnesty International en haar strijd voor 
mensenrechten door gratis onze radiospots te 
spelen – veelal geconcentreerd tijdens de 
mensenrechtenweek, maar voor deze 
verjaardagseditie doen tal van stations er 
nog een schepje bovenop zodat hun 
luisteraars wekenlang opgeroepen worden 
om Amnesty te steunen. 

 
 
1 DECEMBER Amnesty geeft een lezing aan 
de vereniging OKRA te Mechelen over de 
zestigste verjaardag van de Universele 
Verklaring voor de Rechten van de Mens. 
 
Focus op Vrouwen verschijnt in de nieuwe 
huisstijl, in kleur en met meer pagina’s. Ook 
de digitale nieuwsbrief zit in een nieuw jasje. 
 
3 DECEMBER TOT 16 JANUARI Tentoonstelling 
Congolese behind bars - barslecht in Congo. 
Het landenteam Regio Grote Meren geeft via 
foto's en getuigenissen een stem aan de 
Congolese gevangenen. Op 3 december 
getuigt Jan De Cock, tralietrotter en auteur 
van het boek ‘De kelders van Congo’.  
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3. Info en Direct Mail (11 %):  
Een viertal keer per jaar informeren we onze 
donateurs over actuele campagnes, in de hoop dat zij 
ons financieel zullen blijven steunen. Naast zeer 
concrete toelichting hierover, geven we tevens 
inhoudelijke achtergrondinformatie en voorbeelden 
van succesvolle acties. Ook via persoonlijke 
gesprekken op straat sensibiliseren we mensen voor 
onze werking.  

4. Actie (21 %):  
Regelmatig voeren we acties en campagnes om  
bepaalde thema's onder de aandacht te brengen. In 
het voorbije jaar waren dat voornamelijk de “Control 
Arms Campagne” en “Stop Terreur met Recht”. En 
uiteraard ook de campagne rond de 60ste verjaardag 
van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens.  Onze lokale vrijwilligers ontvangen geregeld 
actie- en campagnepakketten. Speciale aandacht gaat 
naar mensenrechteneducatie via specifiek voor 
scholen ontwikkelde lespakketten.   

5. Administratie (15 %):  
Zoals elke organisatie hebben wij uitgaven voor het 
voeren van een deugdelijke administratie: 
boekhouding, logistiek, het inbrengen en updaten van 
adresgegevens, telefoon, internet, pc-netwerk, 
portkosten...   

6. Fondsenwerving (9 %):  
Uiteraard hebben we ook inkomsten nodig om onze 
werking te kunnen garanderen en nog uit te breiden. 
Onze dienst Fondsenwerving neemt allerlei 
initiatieven om op een duurzame manier fondsen te 
genereren.  
 
 

Een gedetailleerd financieel verslag is verkrijgbaar op 
eenvoudige aanvraag via amnesty@aivl.be of via telefoon  
03 271 16 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 DECEMBER Geert Hoste en Ann Van Elsen 
trappen samen met Amnesty International de 
mensenrechtenweek af in het Shoppingcenter 
op de Groenplaats. Je kan er op de foto met 
één van beiden om je steun te betuigen aan 
de case waarvan zij het peter-/meterschap 
hebben opgenomen. 
De filmpjes met Ann, Bart en Geert circuleren 
op de eigen website, YouTube, Facebook, 
MySpace, .. en roepen de Vlaming op ook op 
te komen voor mensen wiens rechten 
geschonden worden. 
Foto van de actie in Het Laatste Nieuws en 
Het Nieuwsblad. Reportage in VTM Nieuws en 
interview met Ann Van Elsen op Radio 2. 
Filmpje met Geert Hoste gedurende een dag 
op de homepage van De Standaard.  

 
 
6 DECEMBER Een zeer gesmaakt mensen-
rechtenetentje van groep 129 Antwerpen dat 
fantastisch goed georganiseerd werd. 
 
De film ‘The kiterunner’ wordt getoond door 
Amnesty groep Temse. 
 
7 DECEMBER Het zondagvoormiddagdebat 
van Amnesty Groep Gent 160 kadert dit jaar 
in de viering van 60ste verjaardag Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens. Te 
gast zijn Karel De Gucht (Minister van 
Buitenlandse Zaken), Professor Toon 
Vandevelde (Ethicus KUleuven) en Amnesty 
International stem Eva Brems. Amnesty 
groep Gent 141 zorgde voor een muzikale 
omlijsting met Dick van der Harst. Amnesty 
groep Gent 153 stond in voor ondersteuning 
van de inwendige mens 
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6. MILIEU ASPECTEN  
 
Amnesty in Vlaanderen: respect voor mens en milieu. 
 
6.1 BELANGRIJKSTE INDICATOREN 
 
Materialen  
Papierverbruik: tot op heden zijn hier géén gegevens over 
bijgehouden; dit wordt opgestart in 2009 
 
Energieverbruik 
 2006 2007 2008 
Elektriciteit (kWh) 32.015 35.571 28.921 
Gas (kWh) 138.168 147.540 113.158 
Water (m3) niet gekend niet gekend 195 
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Woon-werkverkeer 
Amnesty International promoot milieuvriendelijk woon-
werkverkeer. Medewerkers hebben recht op de wettelijk 
vastgestelde tussenkomst door de werkgever in hun 
verplaatsingskosten van en naar het werk. Wie met de fiets 
komt werken, al dan niet in combinatie met het openbaar 
vervoer, krijgt een vergoeding van 0.15 euro /km. Een 
overdekte fietsparking is voorzien op het Secretariaat. 
 
Afval 
Alle afval op het Secretariaat wordt selectief gesorteerd (gft, 
pmd, papier, glas en restafval) en opgehaald voor recyclage; 
materialen die niet meer bruikbaar zijn, worden afgevoerd via 
Kringwinkel of containerpark. 
 
Duurzaamheid 
De inspanningen die sinds midden 2007 geleverd worden op 
het vlak van duurzaamheid, werpen al duidelijk resultaten af 
(zie verbruikscijfers van elektriciteit en gas) 
Enkele initiatieven die genomen werden om op het vlak van 
duurzaamheid tot resultaten te komen : 
- deelname aan de “Dikke Truiendag”, waardoor alle 

medewerkers de duidelijke boodschap kregen dat 
energiebesparing niet noodzakelijk leidde tot inboeting 
aan comfort. 

- Op geregelde tijdstippen werden affiches uitgehangen 
met als onderwerp “bewust omgaan met energie” 

- Er werd een energie-audit opgemaakt, welke heel wat 
nuttige tips opleverde voor energiebesparing; in 2009 
worden deze stelselmatig uitgevoerd. 

- Systematisch werden alle defecte lampen vervangen door 
spaarlampen. 

- Voor catering, zowel intern op het Secretariaat als voor 
externe activiteiten, opteren we zoveel mogelijk voor 
fairtradeproducten. 

- Duurzaam aankoopbeleid: voor bepaalde aankopen werd 
aan leveranciers gevraagd om een ethisch charter te 
ondertekenen (o.a. respecteren van correcte 
arbeidsvoorwaarden, géén kinderarbeid…). 

10 DECEMBER Groot feest – de Universele 
Verklaring voor de Rechten van de Mens viert 
vandaag haar 60ste verjaardag. Arno concer-
teert ten voordele van Amnesty in een uitver-
kochte Ancienne Belgique, en vele sympathi-
santen vieren mee. Het concert werd in 
verscheidene media aangekondigd. Interview 
met Arno in Phara op Canvas. Wedstrijden 
met gratis tickets op Radio1, StuBru, Jim TV 
en in Metro. Live verslag van het concert en 
reportage dag nadien op TV Brussel.  

 
 
In de senaat vindt tijdens de namiddag een 
speciale zitting rond mensenrechten en de 
Universele Verklaring plaats - Amnesty is 
aanwezig bij het debat en met een standje. 
 
Opiniestuk over 60 jaar UVRM van Philippe 
Nauwelaerts (TCT Bedrijfsleven) in De Tijd. 
Voorzitter Eva Brems live in het VRT Journaal. 
Verschillende interviews op Radio 1, Radio 2, 
StuBru en Radio Yora. Artikels in De 
Standaard en De Morgen. Interview met Eva 
Brems in MO*, Plus Magazine en vele andere. 
 
Mensenrechtenwandeling met Amnesty 
groepen van Brugge samen met stad Brugge. 
 
12 DECEMBER Ook secretariaatsmede-
werkers vieren feest rond Kerstmis. De 
zelfgemaakt hapjes en in elkaar gebokste 
quiz heeft ervoor gezorgd dat het heel 
gezellig was.  
 
De Amnesty groep van Puurs bestaat 20 jaar 
en doet een receptie met een infomoment 
over straatkinderen.  
 
13 DECEMBER 45 quizgroepen nemen deel 
aan de fantastische mensenrechtenquiz van 
Gent.  
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7. SOCIALE ASPECTEN 
 
 
7.1 VEILIGHEID 
Een veilige werkomgeving is een belangrijk aandachtspunt; zo 
werden het voorbije jaar volgende zaken gerealiseerd die 
hiertoe bijdragen: 

• Losliggende kabels werden zoveel mogelijk 
vastgehecht of in kabelgoten verborgen. 

• De server van het IT-netwerk werd verplaatst naar een 
afzonderlijke ruimte, voorzien van aangepaste 
ventilatie en brandbeveiliging. 

• Er werd een asbestinventarisatie uitgevoerd; de 
dringende aanbevelingen van dit onderzoek werden op 
korte termijn aangepakt. 

• Onze externe preventieadviseur (IDEWE) maakte een 
veiligheidsrapport; de aanbevelingen werden ook hier 
op korte termijn uitgevoerd. 

• Er werd een evacuatie-oefening gehouden, met 
nadien een debriefing en een aanpassing van 
sommige raadgevingen. 

• Er werd overeengekomen dat er minimaal vier 
personeelsleden moeten zijn die een EHBO-diploma 
hebben; de nodige opleidingen hiervoor werden 
gevolgd. 

• Er zijn permanent twee EHBO-koffers aanwezig op 
het Secretariaat; één voor intern en de andere voor 
acties op verplaatsing. 

 
 
7.2 WELZIJN 
Naast veiligheid is er ook de nodige aandacht voor welzijn; we 
streven ernaar om onze werknemers een zo aangenaam 
mogelijke werkruimte te bieden: 

• De refter en het infolokaal werden heringericht, 
geschilderd en behangen. 

• Voor grote leveringen werd steeds een bestelwagen 
gehuurd met een laadbrug. 

• Voor een werknemer met een visuele arbeidshandicap 
werd een aangepast groot computerscherm 
aangeschaft. 

• Voor het terras en de vergaderruimte werden nieuwe 
comfortabele stoelen aangeschaft (met dank aan een 
milde sponsor). 

 
 
7.3 SOCIAAL 
Amnesty Vlaanderen wil ook op sociaal vlak een 
voorbeeldfunctie vervullen; dit gebeurde onder andere door: 

• Aandacht te hebben voor permanente vorming, zowel 
intern als extern (o.a. een interne cursus Power Point 
voor alle geïnteresseerden). 

• Tewerkstelling van een personeelslid in het art. 60 
statuut (via OCMW). 

• Aanbieden van een job aan drie werkstudenten 
(parttime leren en parttime werken). 

• Tewerkstellen van 6 personen die een alternatief 
gerechtelijke maatregel (werkstraf) opgelegd kregen. 

• te streven naar een genderbalans (gelijke verhouding 
mannen-vrouwen). 

• Aandacht te blijven hebben voor de inzet van 
vrijwilligers, zowel op lokaal vlak als voor de werking 
op het Secretariaat; zo zijn meer dan de helft van het 
aantal werknemers op het Secretariaat op vrijwillige 
basis actief en in dit in de meest uiteenlopende 
functies. Dit verhoogt in grote mate onze slagkracht 
en activiteitsgraad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 DECEMBER Amnesty neemt deel aan een 
benefietactie in Antwerpen, “Belofte maakt 
schuld”, omtrent de eis voor klare criteria 
mbt regularisatie van mensen zonder papier-
en, zoals voorzien in het regeerakkoord, mmv 
o.m. Raymond vhG en Pieter Embrechts. Jan 
Brocatus spreekt kort de manifestanten toe. 
 
17 DECEMBER Ontbijt-ontmoeting met de 
Mensenrechten Commissaris van de Raad 
van Europa. Jan Brocatus vertegenwoordigt 
er Amnesty België. 
 
Eva Brems scoort hoog in het Groot Dictee 
der Nederlandse Taal, de media-aandacht 
voor Amnesty is weer mooi meegenomen. 
 
18 DECEMBER Na 20 jaar trouwe dienst gaat 
voor de eerste keer een secretariaats-
medewerker met pensioen. Rita Naets wordt 
uitgezwaaid met gepaste feestelijkheden en 
een speciaal nummer van de “Rita in Actie”. 

 
 
19 DECEMBER Op een zeer mooi locatie wordt 
de Jazz for Amnesty benefietconcert 
georganiseerd door Amnesty groep Mechelen. 
Geweldig geslaagde avond. 
 
30 DECEMBER Karen Moeskops treft de 
voorbereidingen voor een nieuw jaar. Binnen 
twee dagen neemt ze de fakkel over van Jan 
Brocatus als nieuwe directeur. 
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